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A városi tanács visszavonta az áremelési
javaslatait

Pedagógusok a hagyományőrzésért

Mivel a prefektúra sorra megtámadta a váradi
önkormányzatnak a hőenergia áremeléséről
szóló határozatait, így a helyi [...] tovább »

Magyar nemzetpolitika: előrelépés
A magyar nemzetpolitikai
stratégia kereteit tartalmazó
dokumentum elfogadása miatt
különösen fontosnak értékelte a
Magyar [...] tovább »

„Az összefogás jegyében támogassák az
RMDSZ jelöltjét”
Az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) keddi
sajtótájékoztatóján
bejelentették: kezdeményezik,
hogy a magyar politikai
szervezetek [...] tovább »

Gyakori munkaügyi ellenőrzések
Nagyvárad - Munkaügyi
tanácskozást kezdeményezett az
Ipari, Szolgáltatói és
Kereskedelmi Munkáltatók
Szövetsége, melynek [...] tovább

Végh Béla

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és
Neveléstudományok Karának Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata
jelenleg két nemzetközi projektben vesz részt — tájékoztatott Végh
Balázs Béla adjunktus.

Július 1–3. között zárul az első féléve az „Esélyegyenlőség a lokális identitás
megőrzésére és újjászervezésére az oktatásban és a perifériális közösségekben”
elnevezésű projekt, melynek keretében szemináriumokat és műhelymunkákat
tartanak. A konferenciának a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és
Neveléstudományok Kar Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata ad otthont. Az
Európai Unió által finanszírozott projektben három felsőoktatási intézmény — a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar
Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata, a nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai
Kara — vesz részt.

»

Közös, pártfüggetlen jelöltet indítanának
A három magyar politikai
szervezet által támogatott közös
jelöltet indítsanak a Lakatos
Péter képviselő megüresedett
[...] tovább »
Még több kategóriábol »

Hétvégi programok

A hétvégi konferenciára szemináriumok és kulturális programok vannak
szervezve, ugyanakkor összegzik az eddig elért eredményeket. A konferencia
keretében neves szakemberek, professzorok tartanak előadást antropológiai,
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nyelvészeti, népművészeti témákkal kapcsolatban. A képzés többrétű: egyetemi
hallgatókat képeznek, akik majd terepmunkára járnak, tanulmányozzák a helyi
hagyományokat, amit később majd felhasználhatnak az oktatásban. Itt lesz tíz
nagyváradi, tíz hajdúböszörményi és tíz szatmárnémeti pedagógus, valamint öt–öt
egyetemi tanár, akik tartják az előadásokat. A hallgatók megismerhetik, hogyan kell
beilleszteni a pedagógiai tevékenységekbe a helyi hagyományokat. Szó esik arról is,
hogyan kell feléleszteni a már feledésbe merülő szokásokat. A szatmárnémeti
hallgatók átjárnak Nagyecsedre, ahol a magyar és a roma kultúrával, Vállajon és
Mérken a sváb kultúrával ismerkednek. A hajdúböszörményiek jönnek Mezőfényre,
Piskoltra és Hadadra. A partiumiak Debrecen környékére utaznak.
A projektben résztvevők olyan szakemberek és kutatók, akiknek célja a magyar,
román, sváb és roma közösségek antropológiai és népművészeti hagyományainak
feltárása.
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Mi a véleményed?

Hozzászólok

Hozzászólások szürése | Nincsenek hozzászólások a témához.

HOZZÁSZÓLÁS SZÜRÉSE

X opciók bezárása
Illetlen szavak elrejtése

Hozzászólások megjelenítése

Összes hozzászólás elrejtése

Szólj hozzá
Username

●●●●●●

Jelentkezz be vagy regisztrálj hogy hozzászólhass.

Cím
Hozzászólás

Megjegyzés: Kérjük, próbálj meg objektív maradni hozzászólásaidban, hogy ezzel is hozzájárulj fórumaink
kulturált hangnemének megtartásához. Az oldal szerkesztői nem vállalnak felelősséget a hozzászólások
tartalmáért, de mindenkinek lehetőséget kínálnak véleménye megosztására. Hozzászólásaidban kérjük a
vonatkozó szabályok szem előtt tartását, a másokat sértő, illetve alpári stílusban íródott hozzászólásokat
moderáljuk, továbbá fenntartjuk a jogot bármely hozzászólás indoklás nélküli eltávolítására.
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