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AZ ANYANYELVÁPOLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAKBAN 

- továbbképzés határon túli magyar iskolai könyvtárosok részére - 

Nyíregyháza, 2018. FEBRUÁR 22-23. 

 
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-NO-17-SZ-1096 sz.)  támogatásával 

 

 

A külhoni, magyar, vagy magyarul is oktató iskolák könyvtárosainak (Kárpátalja és Szatmár)  - 14 fő - 

2 napos továbbképzésen kívánunk elméleti és gyakorlati ismereteket adni, melyekkel saját 

könyvtárukban tudnak majd olyan foglalkozásokat tartani, hogy diákjaiknak tudnak segíteni 

anyanyelvük ápolásában, megőrzésében. Tervezett előadások témái: az anyanyelv nemzetmegtartó 

ereje; nyelv és irodalom; az anyanyelvi kultúrai; a nemzet és a vallás; a szomszédos országok 

nyelvtörvényei; történelem és anyanyelv (reformáció); nyelvi illemtan; nyelvápoló szervezetek, 

különös tekintettel azokra a területekre, melyekbe a határon túli iskolák/iskolások is 

bekapcsolódhatnak. Gyakorlat: könyvtári foglalkozásokon és tanórákon alkalmazható nyelvi játékok, s 

az ehhez szükséges könyvek, eszközök, fejlesztőjátékok megismerése. A nyelvápolás és a nyelvoktatás 

legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakembereit kértük fel; Nyelvtudomány, anyanyelv-irodalom-

történelem, nyelvápolás-nyelvművelés anyanyelv és oktatás, nyelvhasználat a Gutenberg-galaxisban és 

azon túl, nyelvi játékok mesemondás és nyelvfejlődés, nyelvi fejlesztő játékok ,nyelv és 

kommunikáció témákban. A bemutatott foglalkozásokhoz használt könyvekből, a fejlesztő játékokból, 

nyelvi társasjátékokból és a meghívott előadók könyveiből kívánunk megvásárolni 1-1 

példányt/darabot a képzésen résztvevők számára, hogy a könyvtárukban maradéktalanul tudják a 

tanultakat alkalmazni, hasznosítani.  

 

Szervező: Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány (www.kamika.hu) 

Kapcsolattartó: Dr Vraukóné Lukács Ilona kuratóriumi titkár 06/20/412-8939 

Helye: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (http://www.mzsk.hu/) 

Ideje: 2018. február 22-23.  

 

PROGRAMTERVEZET: 

2018. február 22.  

13.30 Nyelvében él a nemzet 

         Tóth István, ny. beregszászi főkonzul  

 

14.30  Irodalmi élményszerzés új platformokon 

 Dr. Nagy Balázs, egyetemi oktató 

 

16.00 A digitalizáció a nyelvoktatás szolgálatában 

 Márföldi István, médiamérnök, szociológus 

http://www.kamika.hu/
http://www.mzsk.hu/
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2018. február 23. 

 

8.30  Tabutémák a kortárs ifjúsági irodalomban 

          Dr. Jenei Teréz, egyetemi oktató 

 

09.30 „Szépen magyarul – szépen emberül” 

         Abonyiné Antal Anna, könyvtárostanár 

 

10.30 Olvass többet! határtalanul magyarul -  

          A Debreceni Ady Endre Gimnázium olvasást népszerűsítő jó gyakorlatának  

           bemutatása  

           Petermanné Juhász Zsuzsa, könyvtárostanár  

           Kónya István, matematika-informatika szakos tanár 

 

13.00 Írás-olvasás előkészítés, anyanyelvi fejlesztés társasjátékokkal óvodások és    

           kisiskolások  részére 

           Dr. Juhász Valéria - Radics Márta, egyetemi oktatók – Szegedi    

           Tudományegyetem 

 

16.00 A képzés zárása 
 

                                        

 


