
XXV. Apáczai Napok Tudományos Konferencia 

Diaszpóra szekció 

Az Apáczai Konferenciák keretében most először szerveztünk egy külön online szekciót a 
diaszpóra pedagógusai számára. Az Apáczai Hírlevélben kiküldött felhívásra hat előadó 
jelentkezett be, amit az Apáczai Kar részéről két további előadás egészített ki. A szekció 
programja az előadók nevével, elérhetőségükkel és az előadásaik címével alább olvasható: 

Varga Zsuzsanna Columbia (zvarga@comfenalco.com): Valahol magyar vagyok 
 
Dr. Kerekes Judit – Gagnon Eszter USA (kerekes.judit@gmail.com): AMIT Pandamia Sikerei 
 
Patai Mercédesz Olaszország (pataimerci@gmail.com): Gamifikáció a nyelvoktatásban, Virtuális 
kincskeresőjáték Magyarországon 
 
Körmendi Mária Németország (mariakoermendi.bw.kmi@gmail.com): A babák és plüssök szerepe 
a gyermeki lélek fejlődésében és a tanításban 
 
Tóthné Kollár Katalin USA (katalinkt@aol.com): Magyarságismereti tananyag új köntösben  
 
Kaszalik Zita Magyarország (kaszalikz@gmail.com): A köznevelés reagálása a 21. század kihívásaira 
az Erasmus+ és a Határtalanul! programokon keresztül 
 
Kövecsesné Dr. Gősi Viktória Magyarország (gosi.viktoria@sze.hu): A papírszínház által nyújtott 
lehetőségek a magyar, mint idegen nyelv oktatásában 
  
Dr. Lampert Bálint Magyarország (lampert.balint@sze.hu): Tanítsunk játékosan madárvédelmet! 
 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a szekció programjába 30 fő tudott bekapcsolódni határon 
innen és túl. Az előadóktól kapott prezentációk felkerültek a távoktatási felületre, amelyek a 
következő linken érhetők el: https://szelearning.sze.hu/course/view.php?id=12877. (Belépés 
vendégként, belépési kulcs: Apaczai) 

Ízelítő az előadások tartalmából:  

Varga Zsuzsanna (Columbia) Valahol magyar vagyok című előadásához három online 
foglalkozáson használt prezentációt csatolt, amelyen keresztül szép példát adott arra, milyen 
módon lehetséges egy-egy nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan komplex módon, több 
műveltségi terület bevonásával a magyarságtudatot erősíteni. 



    
(A diák eredeti sorrendjét módosítottuk, hogy a képernyőmentéshez átfogóbb képet tudjunk adni.) 
 
Dr. Kerekes Judit – Gagnon Eszter (USA) AMIT Pandamia sikerei című közös előadásukban 
az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója szervezet karatén ideje alatt elért eredményeit 
ismertették. Beszámoltak az AMIT virtuális olvasótábor, az AMIT tali, az éves konferenciáik 
szép eredményeiről, valamint részletesebben bemutatták az elkészült Diaszpóra kerettantervet. 
 

 
(A diák eredeti sorrendjét módosítottuk, hogy a képernyőmentéshez átfogóbb képet tudjunk adni.) 
 
Patai Mercédesz (Olaszország) a Gamifikáció a nyelvoktatásban, Virtuális kincskeresőjáték 
Magyarországon című tananyagfejlesztését mutatta be. A gamifikáció elmélete mentén 
felépített program egy virtuális budapesti osztálykirándulásra hívja a tanulóit, akik változatos 
feladatok megoldásán keresztül ismerik meg hazánk fővárosát. Az online megvalósított, de 
életszerű feladatok a gyerekeket felkészítik arra, hogy egy esetleges budapesti 
kirándulás/nyaralás során könnyedén bejárhassák a várost (pl. menetrendtervezővel végzett 
feladatok). A fejlesztés másik erőssége, hogy sokféle applikáció bevonásával a diákok digitális 
kompetenciáit is fejleszti, miközben rengeteg nyelvi és kulturális ismereteket szereznek. 



 
 
Körmendi Mária (Németország) A babák és plüssök szerepe a gyermeki lélek fejlődésében  
prezentációjával hívta fel a figyelmet arra, hogy a babákat, bábokat kevesen alkalmazzák a 
(nyelv) tanításban, miközben több szakember, ahogyan ő is, komoly lehetőséget látnak benne. 
A baba, báb akár rosszul is kimondhatja a mondandóját, mert „az nem én vagyok”. Felhívta a 
figyelmet, hogy a bábok típusa meghatározza, mely területen lehet sikeres az 
alkalmazhatóságuk. Emellett példákat hozott arra is, hogy a báb nem csak egy nyelvtanulást 
támogató eszköz, hanem akár a gyermekek lelkében lévő feszültségeket oldó segítő is lehet. 

 
(A diák eredeti sorrendjét módosítottuk, hogy a képernyőmentéshez átfogóbb képet tudjunk adni.) 
 
Tóthné Kollár Katalin (USA) Magyarságismereti tananyag új köntösben című referátumában 
a hétvégi magyar iskolák és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által közösen frissített és 
digitalizált online tananyagot mutatott be, amely célja a diaszpórában élő magyar közösség 
gyermekeit megtanítani helyesen magyarul beszélni, írni és olvasni, hogy a világban bárhol 
megtalálják a helyüket a magyarok közösségében, emellett a kulturális örökség átadása és 
megőrzése. A digitális tananyag alapját a 2013 és 2015-ben megjelent cserkész őrsvezetői és 
segédtiszti tananyag adta, ezért jelenlegi tankönyv és munkafüzet felépítését és tartalmát követi 
a Google Classromban.Ezt egészítik ki tudástesztek és háttréanyagok. A digitális tananyag 
előnye, hogy a diákok egyénileg is használni tudják. 



 
(A diák eredeti sorrendjét módosítottuk, hogy a képernyőmentéshez átfogóbb képet tudjunk adni.) 
 
Kaszalik Zita (Magyarország)A köznevelés reagálása a 21. század kihívásaira az Erasmus+ 
és a Határtalanul! programokon keresztül mutatta be azokat a leheltőségeket, mely a határokon 
átnyúló kapcsolatokkal támogatja a magyarságtudat kialakítást, a nyelvi és kommunikatív 
kompetenciák fejlesztését.  
 
 
Kövecsesné dr. Gősi Viktória (MagyarországA papírszínház által nyújtott lehetőségek a 
magyar, mint idegen nyelv oktatásában című előadásával bemutatta a Japánból eredő és igen 
népszerű papírszínház, a Kamishibait, ami a mesekönyveket mintegy színházzá alakítja. A 
fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segítségével a mesélő, a gyerekekkel 
szembefordulva, a lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai hatásával igazi 
színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást. A prezentációban konkrét 
példákon keresztül nem csak azt szemléltette, hogy milyen módon lehet a nyelvoktatást is 
segíteni, hanem azt is, milyen módon lehet ezáltal az érzelmi intelligenciát is fejleszteni. 
 

 
 
Dr. Lampert Bálint (Magyarország) Tanítsunk játékosan madárvédelmet! prezentációjával 
már a jövő évi programtervezéshez kívánt hozzájárulni azzal, hogy a 2022. év madaráról, a zöld 



küllőről, osztott meg érdekességeket. A megismertetett jellemzők (külső jegyek, életmód, 
tulajdonságok, népi elnevezések) mellett néhány konkrét oktatási ötlet is adott, miként lehet a 
zöld küllőt bevonni a hétvégi magyar iskolák oktatási programjaiba, de a harkályvédelmi 
lehetőségekre is hozott néhány gyakorlati példát. 

 


