DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
NeMaMaT III. Nemzetközi Konferencia
2014. július 20–25.
Debrecen, Magyarország

A Debreceni Nyári Egyetem
örömmel hirdeti meg a
Külföldön Élő és Dolgozó Nem Magyar Anyanyelvű Magyartanárok
valamint Külföldön Tartósan Magyar Nyelvet és Kultúrát Tanító Tanárok (NeMaMaT)
III. Nemzetközi Konferenciáját,
amelyet 2014. július 20. és 25. között rendezünk meg Debrecenben
a hagyományos magyar nyelv és kultúra nyári kurzus 1. hetében.
Az 1927-ben létrejött intézmény régóta kapcsolatban áll olyan külföldi tanárokkal, akik számára a magyar
az első vagy második idegen nyelv, és szakképesítéssel vagy anélkül, lelkesen és nagy odaadással tanítják
saját közösségükben. Nagy elismerést érdemel a munkájuk, és mi különösen örülünk annak, hogy ilyen
partnereink is vannak a magyar nyelv és kultúra terjesztésében.
A 2014-re tervezett konferenciánk a nyelvi kompetenciaszintek meghatározhatóságának kérdéseivel,
problémáival, dilemmáival foglalkozik. Ez a problémakör a magyar mint idegen nyelv tanításában (ahogy
általában véve a nyelvtanításban is) számos területtel érintkezik: a nyelvtanulók csoportokba sorolása
céljából történő szintfelmérés („bemeneti tesztelés”); a tanfolyamokat záró vizsgatesztelés („kimeneti
tesztelés”); egyes kompetenciák tanítására, fejlesztésére szolgáló tananyagok és segédanyagok készítése;
nyelvi szintekhez rendelhető általános vagy tematikus regiszterek összeállítása stb.
Mint minden konferencián, ezen is olyan nemzetközi tapasztalattal és ismertséggel rendelkező
szakemberek tartanak magyar nyelvű plenáris előadásokat, akik a szakma elismert képviselői, és akik
tudásukat szívesen osztják meg a résztvevőkkel.
Emellett a résztvevők számára óralátogatásokat, szakmai fórumot és konzultációs alkalmakat is
felajánlunk a konferencia időtartama alatt. Az esti órákat pedig együtt tölthetik a mintegy 40 országból
Debrecenbe érkező külföldi hallgatókkal a számukra szervezett színes kulturális programokon.
A konferencia hivatalos nyelve a magyar.
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DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
A konferencia tervezett programja:
Vasárnap:
Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

09:00-17:00
09:00-11:00
11:00-12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
16:00-17:00
19:00
09:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
09:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
09:00-15:30

Megérkezés, regisztráció
Regisztráció
A konferencia megnyitója és 2 plenáris előadás
Ebéd
A DNyE nyári kurzusának ünnepélyes megnyitója
Debreceni városnézés
Ismerkedési est
Szekcióülések
Kávészünet
Szekcióülések
Ebéd
Szekcióülések
Óralátogatások
Kávészünet
Óralátogatások
Ebéd
Az órai tapasztalatok megbeszélése

09:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30

Fórum a határon túli magyartanításról
Kávészünet
A konferencia zárása, a konferencián felmerült kérdések, javaslatok,
ötletek megbeszélése
Záró ebéd

12:30-14:00

Látogatás Debrecen kulturális intézményeibe: könyvtár, művelődési
központ, Tímárház, Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház, MODEM stb.
(Közben ebéd a Csokonai Étteremben)

A konferencia díja:
Regisztráció:
Részvételi díj:
Szállás:
Étkezés:

30 EUR
75 EUR
80 EUR (kétágyas szoba)
125 EUR (egyágyas szoba)
67 EUR

Jelentkezési határidő:

2014. június 30.

A részvételi díj tartalmazza a szükséges anyagokat, a kávét, a teát vagy üdítőt a szünetekben, a
városnézés és a belépők költségét, valamint a nyitó vacsorát és a záró ebédet.
A szállás öt éjszakára érvényes vasárnap estétől péntek reggelig.
Az étkezés díja a szerdai városnézéshez kapcsolódó ebéden, az ismerkedési est nyitó vacsoráján és a záró
ebéden kívüli étkezések (reggeli, ebéd, vacsora) árát foglalja magában.
A résztvevők elhelyezése a Debreceni Egyetem campusán történik egy- vagy kétágyas szobákban. Időben
történő jelentkezés esetén szállodai elhelyezésre is lehetőség van. Igény szerint étkezés külön
megrendelhető.
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