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Globálisan nyitott

Dr. Bagdy Emőke: Hogyan hozhatjuk ki a
legrosszabból a legjobbat? A megkűzdés
lehetőségei, a lelki szabadulás útjai

124 résztvevő, 14 országból

vezetőknek
pedagógusoknak
szórványban élő
szülőknek
Elérhető a konferencia után

iskolavezetők koronavirus felelőssége és kockázatok | matematika logikai és nyelvi játékok | pszihológia | kidolgozott tervek | drámapedagógia | francia Gustave Eiffel iskolák tapasztalati

Technikai felkészítés
Pszihológia
Pedagógia
Bevált gyakorlatok

AMIT -TALIK
14 Zoom AMIT-TALI került eddig megrendezésre
2 órás | előadást követő interaktív beszélgetés és műhely

amit-ny.org | ovisterv.org | jelentkezés: amit.ny.2014@gmail.com

Ti kéréseitekre
válaszok
Bárki bekapcsolódhat
a hírlevelünkben tesszük közzé

A Trianoni évforduló alkalmára és a koronavírus határain belül készült a Trianoni Pontok program a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség által.

3 AMIT-TALI
BEMUTATÁSA

Mivel karantén volt nem volt lehetőség cserkésztáborba menni, így mindenki maga sétált vagy futott ahol élt,
beküldte a km számot amit legyalogolt a héten, és pontot kaptak érte amig a nagy Magyarország határait
körbeérték. Szellemi része pedig Magyarország területén végighaladva feladatokat oldottak meg korhű fotókkal
1910s-20s évekből.
A történelmi események kiegészültek a korabeli mindennapi életképekkel.

Trianoni pontok előadás
megtekinthető
KMCSSZ bemutatója

A részletes program
elérhetősége heti lebontásban
itt található, megvalósítható

A koncepció más témára is
alkalmazható
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Kamasz panasz

Technikai
AMIT-TALIK

Egyedül nem megy
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Középiskolai és
egyetemi
kreditek a
magyar
nyelvért az
USA-ban
Biliteracy Seal

Más vizsga alternativák is megtekinthetők
a Magyar nyelvi vizsgák lehetőségeiről az
AMIT honlapján Vizsgáztatás alatt

Lesson overview

AMIT VIRTUÁLIS OLVASÓTÁBOR
projekt alapú feldolgozás

PROFIL

65 diák | 6-16 évesek | 5 időzóna | 6 olvasási szint | 6 nyelvi szint

IDŐ

Napi 60-90 perces Zoom foglalkozások, 1 és 2 hetes
A könyv témájához kapcsolódó interaktív online /offline

: FELDOLGOZÁS

CÉL

KÜLÖNLEGESSÉG

• Csoportos és egyéni kreatív feladatok:
• sütés-főzés, kézművesség, szabaduló szoba puzzle, drámajáték, építkezés
• titkosírás, kódolás üzenetküldés stb. > Padlet

A magyar nyelvű olvasás megkedveltetése, szocializáció, ismeretszerzés, nyelvi fejlesztés,
élményszerzés, egymás csiszolása
Táborzáró Iró – olvasó találkozó – a gyerekek aktivan kérdeztek, tanácsokat kaptak
A tábor egyben gyakorlati továbbképzés is tanároknak, újszerű módszer
Kiváló, elhivatott pedagógusok, összetartó tanári gárda
Együttműködés a szülőkkel, transzparencia, szülők is élvezettel kapcsolódtak be, erősösött a család
Padlet virtuális interaktív osztályterem
Legjobb kritika: A gyerekek kérték legyen még egy másik olvasótábor ugyanazon a nyáron

AMIT
OLVASÓTÁBOR

Képek 2020 2021.

DKT – DIASZPÓRA KERETTANTERV
PROBLÉMA

CÉL

KONCEPCIÓ

IDŐ

CÉL
HOL

JÖVŐ - KÉRÉS

Nincs egységesített beváltan megvalósítható tananyag a
diaszpóra számára, minenki saját maga próbálkozik
A DKT kialakítsa a minimálisan megvalósítható tananyagot a
diaszpóra számára mely harmonizál a magyarországi
tananyaggal és általános műveltséget ad – nem teljes
szélességében egyezik meg az Mo-ival, hanem annak része
3 havi blokkokra osztva leszűkített tartalmi céloknak megfelelően
magyar tananyagot felosztva érdekes anyagot dolgoz fel vázlatosan
Szülő is tudja követni
A rendelkzésre álló hétvégi iskolai oktatási idő 45 óra
Érdemes azt is felmérni mit lehet a 2 óra közt hasznosítani
https://padlet.com/amit_ny_2014/segedlet
Tanári segédletek nevű padleten
ANYAGOK OSZTÁLYONKÉNT TÁRGYANKÉNT c. oszlopban
Ha van rá mód, a győri képzéseken lehetne a DKT témák alapján
részletesebb kidolgozott tervek készülhetnek hiszen a sikeres
megvalósítás titka a HOGYAN módszertana, alkalmazhatósága.
Javasolnánk egy egységes formát, hogy tudjuk egymás jegyzeteit követni.
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Vezetője: Haála Judit

DKT – DIASZPÓRA KERETTANTERV

Készülőben!

Negyedéves felosztás
SZEPTEMBER-NOVEMBER

1 osztály
NYELVTANI ALAPOK

2. osztály
NYELVTANI
ALAPOK HELYESÍRÁS

DECEMBER-FEBRUÁS

3. osztály
NYELVTANI ALAPOK HELYESÍRÁS

4. osztály
NYELVTANI
ALAPOK HELYESÍRÁS

SZÓKINCS HANGZÓK
KREATÍV ÍRÁS

ÍRÁS

MÁRCIUS-MÁJUS

5. osztály stb.
NYELVTAN HELYESÍRÁS

ÍRÁS

KREATÍV ÍRÁS
KREATÍV ÍRÁS

IRODALOM
ERMÉSZETISMERE

OLVASÁS

TÖRTÉNELEM

ÜNNEPKÖRÖK

ÜNNEPKÖRÖK

TÖRTÉNELEM

ÜNNEPKÖRÖK

ÜNNEPKÖRÖK

AJÁNLOTT
OLVASMÁNYOK

AJÁNLOTT
OLVASMÁNYOK
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FÖLDRAJZ

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK
AJÁNLOTT
OLVASMÁNYOK

Felépítés: Marshall Tomi

ÜNNEPKÖRÖK
AJÁNLOTT
OLVASMÁNYOK

SEGÉDANYAG

Korcsoportonkénti felbontás

1.o.

SZEPTEMBER-NOVEMBER

DECEMBER-FEBRUÁR

MÁRCIUS-MÁJUS

SEGÉDANYAG

Hangok – betűk: magánhangzók rövid és hosszú

Hangok – betűk: mássalhangzók rövid és hosszú

Kétjegyű mássalhangzók,Kisbetű - nagybetű,
nevek, hónapok, hétköznapok

Szinek, számok, osszeadas, arc reszei, testreszek,
arckifejezesek, idojaras, evszak/honap,
ruhadarabok, alakzatok/formák, allatok, hazi
allatok (es magyar hangjaik), rajzoltunk cicat,
Rubik kocka. Magyar kutyafajtak, pulit megtanulni
rajzolni. Reggeli/ebed/vacsora. Magyar zaszlo,
koronazasi jelvenyek,

térbeli orientáció (helyhatarozok, jobb/bal), a ho
tema szavai (korcsolya, jegvirag, stb) ,hovirag
(keszitunk is hoviragot vatta papir segitesegevel),
mit csinalunk egy nap, budapesti kozlekedesi
eszkozok, zoldseg/gyumolcs, magyar etelek
(pogacsa, dobos torta, turorudi, palacsinta, beigli,
stb). Koszonesek

Mo nagy folyoi, vizei (Balaton) ,
rendor/tuzolto/mentos/postas, Magyarorszag
koltozo madarai (pacsirta, golya, fecske), csako
hajtogatas , huszarok, kokarda, Husvet,
helyragok (rajzzal), erdo/fa/virag reszei, magyar
erdei vadallatok, altalanos vadallatok,
csodaszarvas, hun lovasijaszat, solyom, hun
eletfa, allat joga, tulipan (tulipanbol kiskiraly),
Tiszavirag, Hortobagy (last lejjebb is)

-2012-es NAT ABC-s könyv (vagy ami epp van, ez mar nem
kaphato), illetve szamos jatekos gyerekeknek valo Mo-n
kaphato kiadvanybol olloztam -szam-osszekotosdi, betu
karikazos, betu labirintus, arc reszei kirako, bojtos sapka
keszites papirbol es vattabol, golya wc papir guriga
kemennyel, stb -kezugyesseg/hajtogato kivagos szinezo
jatekok minden oran temakornek megfeleloen -dalok,
mondokak, korjatekok -matematikai es logikai feladatok BooksR applikacio

KÉPEK ALAPJÁN TÖRTÉNETMONDÁS
ABC
sorrendben, elso harmad, beleertve az ekezetes
maganhangzok es ketjegyu massalhangzok. Iras:
egyszeru szavak masolasa az eppen tanult
szavakkal, szo-labirintus, stb

KÉPEK ALAPJÁN TÖRTÉNETMONDÁS
ABC
sorrendben, kozepso harmad, beleertve az
ekezetes maganhangzok es ketjegyu
massalhangzok. Iras: egyszeru szavak masolasa az
eppen tanult szavakkal, szo-labirintus, stb Tudja
magyarul a nevében a magyar sorrendet
(vezetéknév, keresztnév).

KÉPEK ALAPJÁN TÖRTÉNETMONDÁS ABC
sorrendben, utolso harmad, beleertve az
ekezetes maganhangzok es ketjegyu
massalhangzok. Iras: egyszeru szavak masolasa
az eppen tanult szavakkal.

-2012-es NAT ABC-s könyv (vagy ami epp van, ez mar nem
kaphato), illetve szamos jatekos gyerekeknek valo Mo-n
kaphato kiadvanybol olloztam -szam-osszekotosdi, betu
karikazos, betu labirintus,

OLVASÁS

Ket-harom betubol vagy egyszeru szotagbol allo
egyszeru szavak tanitasa, szotagolt hosszabb
szavak es egyszeru olvaso gyakorlatok.

Ket-harom betubol vagy egyszeru szotagbol allo
egyszeru szavak tanitasa, szotagolt hosszabb
szavak es egyszeru olvaso gyakorlatok.

Ket-harom betubol vagy egyszeru szotagbol allo
egyszeru szavak tanitasa, szotagolt hosszabb
szavak es egyszeru olvaso gyakorlatok.

ÜNNEPKÖRÖK

Unnepkorok, jeles napok es (nep)hagyomanyok
beleertve amerikai unnepek alapszokincset:
hungarikumok, unnepi szokincs (pl
pilgrim/indian/halaadas, fejdisz, pulyka,
Halloween), nevnap, Kalocsa rajzzal / szinezo,
csardas, szuret, Marton-nap (liba),

Unnepkorok, jeles napok es (nep)hagyomanyok
beleertve amerikai unnepek alapszokincset:
hungarikumok, mezeskalacs, Mikulas ruhazata,
karacsony(fa) reszei, BUEK akronim, nevnap,
farsang (fank, kiszebab, busojaras, alarc keszites,
fank), Valentin nap (sziv kosarka keszites), macko
versus mormota (macko keszites), Macko jatek,
Gyertyaszentelo (2/2),

Unnepkorok, jeles napok es (nep)hagyomanyok
beleertve amerikai unnepek alapszokincset:
hungarikumok, nyuszi hajtogatos, Husvet
(tojasfestes, locsolkodas bemutatasa), nevnap,
Sarkanyolo szentgyorgy illetve az allatkihajtas
Magyarorszagon, Hortobagy, a gemeskut, a
pusztai allatok (rackajuh, mangalica,
szurkemarha), Majusfa keszites, Punkosd

NYELVTANI ALAPOK

SZÓKINCS HANGZÓK

ÍRÁS

Kezdeni az egyszerubb csiribiri tornakkal es
egyszeru megtanulando verssel es mesekkel ((lasd
segedanyagok)

AJÁNLOTT
OLVASMÁNYOK

:-Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz -Móricz Zsigmond: A török és a tehenek -Csukás István: Sün Balázs Moricz Zsigmond: Iciripiciri -Szofi az aruhazban (BookR app) -Borka es a varazsernyo (BookR app), Boribon az orvosnal -Ludas Matyi Kivulrol megtanulni: -Hull a pelyhes -Huvelykujjam almafa Csipkefa bimboja -Bujj bujj zold ag -Cifra palota -Nyuszi ul a fuben -Este jo este jo (Zelk Zoltan), elso
ket versszak -Ha-ha-ha havazik refren -Eg a gyertya eg -Tavaszi szel vizet araszt -Hap-hap-hap jonnek
a kacsak -Gyakorlatok (ora alatti allando ismetlesek): -Erdo szelen haziko -Repulnek a madarak
(Csiribiri) -Nyuszi fulet hegyezi -Kistornaszok vagyunk mi (Csiribiri) -Ilyen nagy az orias (Csiribiri) Labikobol haziko (Csiribiri) -Halkan lassan (Csiribiri) -Itt ketyeg az ora -Gyere ki buborek

ÚJ MAGYAR NYELVI ÉS KULTURÁLIS KULCSRAKÉSZ ALAPOZÓ PROGRAM
ovisterv.org

PROFIL

Teljesen kidolgozott tervek 3-8+ éves vegyes korosztályra
Letölthethők! Sarkalatosan új koncepció és kidolgozás!
Jelenleg 31 terv kész, a teljes anyag az 60 terv lesz mely szókincsében
felkészit az iskolára! (ez a 31 terv 67 %-ban lefedi a Mozaik 1 oszt. könyveket)

IDŐ

Tervek részfeladatai mellett idők találhatók, videok hossza is jelölt
20 terv évente, 2 hetes ciklusonként új anyag

: FELDOLGOZÁS

CÉL

HATÉKONYSÁG

KÜLÖNLEGESSÉG

2 hetenként a hétvégén 3 órában tanítja a pedagógus
Ugyanazt a témát a szülő otthon tovább ismétli bőviti – VAN ANYAG
Nagyszölők is hozzáférhetnek együtt

Magyar nyelvet és kulturális értékenket átadjuk
Szókincset felfejlesszük az iskolára. 3 új magyar szó naponta!
Élvezetes anyag ezért belső motivációból érdeklődik a gyermek
KERESŐ egy kattintásra SZAKMAI SZEMPONTOK SZERINT, gyors
a témához kapcsolódó Yutube videók egy helyen REKLÁM NÉLKÜL
biztonságos a gyerekeknek és időt spórolunk
Kihasználja az agy legfogékonyabb időszakat !
Folyamat az óvoda iskola és az otthon között. Eddig a szülőknek nem volt anyaguk.

Letisztult, sok képpel rögtön alkalmazható nyomtatható,
elemeiben is felhasználható, saját anyaggal kiegészíthető, tematikus anyag, Benne él az óvodás!
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Vezetője: Gagnon Eszter

KOMOLY SZAKMAI ÖSSZEFOGÁS

EXPLORE
Mesterpedagógusok, OH, MTA nyelvész, grafikusművész,
Debreceni Egyetem, 8 ország diaszpóra pedagógusai,
Technikai fejlesztés
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A
35 önkéntes AMIT üzemeltetés BGA támogatás

Vezetője: Gagnon Eszter

TERVBEMUTATÓ

Matematika tehetséggondozó program
Ovisterv.org

Hang és videoanyag reklám nélkül
Megjelenik a humor
fejlesztése 6-8+éveseknél

Mikropillanatokat is kihasznál
Életszerű, helyi országban is konferntálható ismeretek
Készlet a célközönség számára, mely eddig nem létezett
Matematika tehetséggondozó program – Nagy Szilvia

amit-ny.org | ovisterv.org ovisterv@gmail.com

31 terv kész
(60 tervezett)
Folyamatos
fejlesztés

Bemutatókat tervezünk
majd AMIT Talik
keretében és
kis videokat is 2022-ben

Vezetője: Gagnon Eszter

6-8 éves fejlesztőket keresünk
érdeklődőket e-mailen várjuk

MAGYAROK KENYERE

DMOIESZ – AMIT

OVIS
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KAPTUNK… ADTUNK…

AZ AMIT CSEPPJE A TENGERBEN…

A Regőczi István
Alapítvány a Koronavírus
Árváiért

amit-ny.org | ovisterv.org

MÁS NON-PROFIT SEGÍTÉSE

EXTEND / ELABORATE

AMERIKAI MAGYAR ISKOLÁK TALÁLKOZÓJA (AMIT)
ELÉRHETŐSÉGE

Köszönjük a
figyelmet,
Gratulálunk az
AMIT iskolák
2021-es
sikereikhez!

 amit-ny.org
 facebook.com/amitusa
 amit.ny.2014@gmail.com
hírlevélre feliratkozás is ezen az emailen

 Ovisterv.org
 ovisterv@gmail.com
editálókat és 6-8 éves anyaghoz fejlesztőket keresünk

 Tanplatform

