Tisztelt Előadók, Kedves Kollégák!
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Kodolányi János
Főiskola – a korábbi feltételek módosításával – ez évtől új helyszínen és
új társrendezővel folytatja felnőttképzési sorozatát, a történelemtanártovábbképzést, ahová újból előadás tartására kérem fel régi előadóinkat,
a ZMTE Tudományos Tanács felhatalmazása alapján.
Ez, az immáron ötödik történelemtanár-továbbképzésünk Zentán, a
Bolyai János Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban 2009.
január 31-én már el is indult. A megnyitón a diákok éneke, zenéje emelte
a hangulatot. Mintegy harminc körüli igen érdeklődő résztvevő hallgató
töltötte meg a termet, főként természetesen tanárok. A fogadtatás, a
szevezés is remek, így minden feltétel adott a sikeres folytatáshoz, hogy
ezt a sorozatot is eredménnyel zárjuk.
Mellékelem a részletes feltételeket, körülményeket és eligazítást is
taglaló iratainkat. Kérem a Zentai Műsortervben a még üres időpontok
választásával, de legalább két időpontot megjelölve, az előadás pontos
címét, időtartamát és eszközigényét visszajelezni, hogy egyeztethessük
a végleges időpontot. A Zentai Előadók névsorában pedig az adatok
pontosítását kérem, ha ez szükséges.
Általában két előadót tervezünk egy-egy alkalomra, de ettől
többször is eltérünk. Akik már egyedül lekötötték az előadási napot,
társulhatnak más előadóval, de azt is egyeztetni kell velem. Jó lenne úgy
összetársulni mindig, hogy egyikük gépkocsijával mehessenek. A
tanmenet szerinti tárgy sorra következése is szempont persze a
beosztásnál, de ehhez sem ragaszkodunk, mert minden előadás megáll
önmagában is.
A pontos időpontot, azaz a napot, amikor az előadás van, mindig
egy tanévre előre tudjuk meg, azaz a következő, 2009-10-est majd
szeptemberben.
Az előadási napon 6x45 perc előadást tartunk, reggel 9-től, egy
vagy két szünettel.
A helyi szervezők szállást és étkezést biztosítanak az ő költségükre,
és kb. 17 eurónyi napidíjat a közlekedésre. (A kapott dinárt érdemes pl.
benzinvásárlásra fordítani, de a Budapesten az Oktogonnál a
McDonalds melletti pénzváltóban be is váltják forintra.)

Jelentős segítség, hogy
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A kapcsolattartó személyeket telefonon vagy e-mailen lehet elérni:
Basa György tanár 00381/248/16700 bolyai@bolyai-zenta.edu.rs
Vida János kurátor 00381/248/17776 vjanos@bolyai-zenta.edu.rs
Szokásosan az előadók a korábbi továbbképzési színhelyen, azaz
Magyarkanizsán is vállalnak egy rövid előadást péntek vagy szombat
estére. Ezt Jenei Erzsébettel kell egyeztetni. Elérhető:
+381/24/878-098,
mobil:
+381/638/168360.
jenei.erzsebet@yahoo.com
Kérem tehát az előadás címét, tartalmát és időigényét is megadni,
címemre a választ elküldeni.
Üdvözlettel: Darai Lajos 0036-30-989-2320 darajos@gmail.com

