A Magyar–Finn Társaság felhívása

Az egykori magyar–finn államközi egyezményekbe foglalt hagyományokat tiszteletben tartva
2014-ben ismét javasoljuk a finnek jobb megismerését célzó finn hét megrendezését a
magyar iskolákban. Az ilyen iskolai hetek 2 évente felváltva kerülnek sorra: számos finn
iskola 2012-ben rendezett magyar hetet – nagy sikerrel.
Finn hetet rendezni nem kötelező, de tanárnak és tanulónak egyaránt kedves és főleg
tanulságos, okulásul szolgáló feladat. Két formáját javasoljuk, lehet vállalkozni akár
mindkettőre, akár csak az egyikre:
1) egy bizonyos hét minden napján valamilyen finn témájú tanóra, esemény az iskolában
2) részvétel az országos szavalóversenyen, a feltételeket lásd alább
A javasolt korosztályok: 10–18 év.
Annak a kiválasztott egy hétnek változatos eseményei lehetnek az iskolában: a finnekről,
Finnországról szóló tantárgyi órák, műsoros estek, előadók meghívása, ismerkedés a finn
konyha rejtelmeivel, filmek, videók nézése a csodálatos finn tájakról és a finnországi életről,
múzeumi tanóra, kirándulás finn módra, zenehallgatás (népzene, klasszikus zene, finn pop- és
rockzene); a finnek történelmi viszontagságai, hétköznapi finn szokások, a szaunázás, a
jellegzetes finn sportágak; szörfözés az interneten. Finn hetet lehet szervezni valamelyik finn
nevezetes nap, nemzeti, egyházi ünnep alkalmából is – az ötletbörze a gyerekekre bízható,
nem szűkölködnek ötletekben. Természetesen szabad, sőt ajánlott foglalkozni a finnországi
kisebbségekkel is, például a finnországi lappokkal. Ha a magyar településnek van finn
testvértelepülése, akkor a kapcsolatok ébren tartására, frissítésére ez az iskolai finn hét is
kiváló alkalom. A cél az, hogy a magyar gyerekek megismerjék Finnországot és lakóit,
eltanuljanak tőlük minden hasznosat, szépet és jót. Szükség esetén a Magyar–Finn Társaság
küldhet irodalom- és honlapjegyzéket, javasolhat a választott témákra előadókat és ún.
vándorkiállításokat.
A szavalóversenyre csak az iskola nevezheti azt a legkevesebb 3 fős csoportot, amely a
Kalevala 31. vagy a 32–33. énekét (részletek Kullervo történetéből) dramatizált formában az
iskolában már bemutatta (vagy az iskolai osztályok közötti versenyt megnyerte). Ezen a
sajátos szavalóversenyen az az iskola is részt vehet, amely egyébként nem rendez finn hetet,
de az országos döntőre küldendő csoportnak a saját iskolájában is, széles körben be kell
mutatkoznia! A Kalevala ötféle magyar fordítása közül vagy Rácz Istváné, vagy Nagy
Kálmáné választható. Ha ezek helyben nem lennének elérhetőek, akkor a felhívás végén
megadott címeken segítség kérhető. A szavalóverseny nevezési határideje 2014. május 15.
Az országos döntőre az őszi félévben kerül sor!
Sok sikert! Előre is köszönettel
a Magyar–Finn Társaság
A Magyar–Finn Társaság elérhető a finn7mft@gmail.com és az elnök címén:
szij.eniko@gmail.com

