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Tetszik

Értékőrzés a határ menti régióban

Legyél az első az ismerőseid közül, akinek ez tetszik.

Három felsőoktatási intézmény közreműködésével indult Európai
Uniós finanszírozású projekt a nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetemen a hétvégén. Az Esélyegyenlőség a lokális identitás
megőrzésére és újjászervezésére az oktatásban és a
szakemberképzésben elnevezésű projekt nyitókonferenciáján
először János Szatmári Szabolcs a PKE rektora, a projekt
felelőse köszöntötte a résztvevőket, és ismertette az egy éves,
jövő év március 14-én záruló, határon átnyúló projekt részleteit.
A partner a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és
Felnőttképzési Kara, a szakmai vezető a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem pszichológia- és
neveléstudományok karának szatmárnémeti kihelyezett tagozata (óvoda- és iskolapedagógia szak).
A közel kétszázezer eurós összértékű projekt keretében kutatás, munkamegbeszélés (minden
intézményben kettő) és az intézmények hallgatóinak képzése valósul meg, valamint három
konferenciát is szerveznek. Kötetek, kiadványok, segédanyagok, DVD-k készülnek majd, és nem
elhanyagolandó eredmény a hallgatók és a tanárok megismerkedése sem, emelte ki János Szatmári,
ugyanakkor a partnerség csak megalapozza a hosszú távú együttműködést.

Hirdetés

Bálint Péter professzor folytatta a projekt ismertetőjét a gyermeknevelési és felnőttképzési kar,
korábban Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola részéről. Másodjára kutatják a határ menti régió
multietnikus falvait, de már terveznek egy harmadik kutatási témát is. Mint mondta, a cél feltérképezni
és megőrizni a közösségek meglévő értékekeit. Végül, de nem utolsó sorban Végh Balázs Bálint, a
szatmárnémeti tanítóképző oktatási igazgatója emelte ki, mennyire fontos, hogy a közösségekben
megjelenő kutatócsoport hatására a közösség tagjai rájönnek, valóban érték az, amivel rendelkeznek
– például a mezőfényieket büszkeséggel töltötte el, amikor kiadták a gyermekmondókáikat.
A PKE-n a multikulturalitás és többnyelvűség mesterképző szak hallgatói, nagyjából 18-an vesznek
részt a programban, de végeredményben több mint száz hallgatót fog megmozgatni a projekt,
részletezte a rektor. A romániai egyetemisták Méhkerékre, Nagyecsedre, Vállajra, Mérkre, a
magyarországiak Piskoltra, Mezőfényre és Hadadra fognak ellátogatni a terepmunka során.
Freund Emese, Reggeli Újság
feliratkozom

leiratkozom

504

0 cikk nyomtatása

cikk elküldése

Újra Filmtett – Erdélyi filmesek
tanulják a szakmát
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kapcsolatában – VIDEÓ (1503)
11-23 | 00:08 Hargita és Kovászna
megyében megfordult a száz éve
tartó folyamat – VIDEÓ (1366)
11-24 | 15:52 Két díjat nyert az
Aradi Kamaraszínház egy
nemzetközi stúdiószínházi
fesztiválon (1211)
11-28 | 11:07 Böjte Csaba:
munkával, összefogással jobb
világot teremthetünk – VIDEÓ
(1129)
11-25 | 16:07 Advent a Hargitán –
Kárpát-medencei Ökumenikus
Nagytalálkozó Budapesten (1124)

Erdély.ma
Tetszik
13,814 ember kedveli a
következőt: Erdély.ma.

Szeretnénk megtudni, hogy
ön milyen képmegjelenítőn
olvassa a leggyakrabban az
Erdély.mát?

László-Árpád

Balázs

Eryka

István

Antonius

Vanda

Gálfalvi G Zsolt: A hülyeség
anatómiája (14 órája)

1024 képpont széles vagy
ennél kisebb felbontású asztali
monitor
15%
(40 szavazat)
1024 pixelnél nagyobb
felbontású monitor
34%
(92 szavazat)
Normál méretű laptop
42%
(116 szavazat)
Mini laptop
3%
(9 szavazat)
Táblagép
2%
(5 szavazat)
Okostelefon
4%
(10 szavazat)
Normál mobiltelefon
0%
(1 szavazat)
Elküldöm

Horváth Piroska: Játék az élet,
komoly halálig tartó játék. (23
órája)
pelusss: Péter ismét
hatástalanította Borcsit. (5 napja)
Rácz Boglárka: Valami különös
dolog indult el bennem és
körülöttem. (6 napja)
Muzsi Attila: vannak még ilyen
napok is (6 napja)
Árus Zsolt: Az RMDSZ adta, az
RMDSZ elvette. Áldott legyen?
(1 hete)
Fábián Kornélia: Na most már
elég! (1 hete)
OttholTanya: A biogazda
filozofál- mit tanultam idén? (2
hete)

Korábbi szavazások

Tudta, hogy a Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet
honlapjáról többek között az
alábbi magyar nyelvű űrlap is
letölthető?
Kérvény az utólagosan módosított
és kiegészített, a munkanélküliségi
biztosítási rendszerről és a
munkaerő-foglalkoztatás
ösztönzéséről szóló 76/2002. sz.
Törvény 93. cikkelyében biztosított
jogok érvényesítésére (Cerere
pentru a beneficia de prevederile
art.93 din Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru somaj şi
stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi
completările ulterioare)
Éljen a jogával, használja!

P. Bíró Antal OFM

Az élet szent, szeresd a
gyermeket!
Wass Albert

Intelem
Visky András

Miatyánk '95
Szélyes Sándor

Székely Karácsony
Simonyi Imre

Rendületlenül
Népköltés

Gyimesi fohász
Kányádi Sándor

Nyergestető
[ a versek, MIND ]
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