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Győr, 2017. augusztus 25. - Tizenöt-tizenhatmillió magyar él a világban, ezért nem
mindegy, hogy megőrizzük vagy lemondunk a magyarságról
hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Győrben, a
nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók 16. továbbképzésének záró napján a Széchenyi
István Egyetemen.
Potápi Árpád János elmondta, hogy Magyarországon kívül a Kárpát-medencében 2,5, s a
diaszpórában is csaknem ennyi magyar él. A kormány ezért döntött 2010 után a nemzetpolitika
megújításáról.
Hozzátette: a magyarság megítélése is megváltozott az elmúlt tíz évben. A diaszpóra
magyarsága becsülettel dolgozik, ők szorgalmas emberek, "ha akarják, ha nem, Magyarország
nagykövetei, rajtuk keresztül ítélnek meg bennünket is" - mondta.
Emlékeztetett arra, hogy a világban 212, magyar nyelvet és kultúrát vasárnapi iskolában oktató
intézmény működik. A cél az lenne, hogy ezeket az iskolákat egy rendszerbe tömörítsék.
Egy elképzelés szerint azokat a hétvégi iskolákat, ahol nagyobb létszámban tanulnak
gyermekek, olyan módon erősítenék meg, hogy az a magyar és az adott ország törvényeinek is
megfeleljen, akkreditált általános vagy középiskolai formában.
Ezek az iskolák egyfajta centrumként működnének majd: magyarul vagy két nyelven tanítanák
a gyermekeket, s olyan bizonyítványt adnának ki, amelyekkel Magyarországon is folytatni
lehetne a tanulmányokat. Ezekbe a centrumokba kapcsolnák be a kisebb, alacsonyabb
létszámú hétvégi iskolákat.
Nagyobb létszámú hétvégi iskola működik egyebek mellett Sao Paulóban, Torontóban,
Bécsben és Londonban.
Az államtitkár hozzátette: ez rendkívül nagy feladat, a tervek pedig egyelőre gondolati szinten
fogalmazódtak meg.
Potápi Árpád János kiemelte a diaszpórában hétvégenként magyar nyelvet és kultúrát tanítók
áldozatos munkáját, mert legtöbbjük önkéntesen, idejüket és energiájukat felhasználva adja át
tudását, ezáltal a magyar öntudatot.
A nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók továbbképzését az Ausztriai Magyar
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége szervezi. A 16. rendezvénynek 11.
alkalommal adott otthont a győri egyetem Apáczai Csere János Kara. A programokon idén tíz
országból 28-an vettek részt. A legtöbben Ausztriából és Argentínából, de Spanyolországból,
Ausztráliából, Kanadából és Lengyelországból is érkeztek magyar nyelvet tanítók. Augusztus
21. óta szakmódszertani előadásokon, személyiségfejlesztő tréningeken és kreatív
csoportunkákon vettek részt, de a kétnyelvűség elméletével és gyakorlatával, valamint a
fenntarthatóság pedagógiájával is ismerkedtek az oktatók.
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