A The Live Teacher szerepe a magyar diaszpóra nyelvi és kulturális
örökségében
- Hungary Live 1. A Magyar Diaszpóra Tanács és a www.theliveteacher.com célkitűzéseinek és küldetésének
közös platformjai
A H-Net Nyelvi Központ (www.h-net.hu) tulajdonában lévő www.theliveteacher.com (TLT)
küldetésének tekinti a magyar nyelv és kulturális örökség közvetítését a világban élő magyar
honfitársaink számára. A TLT abban unikális, hogy a magyar gyökereiket ápolni szándékozó első,
második és harmadik generációs, külföldön élő magyaroknak olyan interaktív, online tehnikát és
tematikát biztosít, melynek segítségével egyrészt megszűnik a távolság okozta kommunikációs
nehézség, másrészt pedig a szülőhazájuktól, ezzel együtt történelmüktől, nemzeti kultúrájuktól
és környezetüktől elszakadt, de erős nemzettudattal rendelkező honfitársaink interaktív módon
ápolhatják az anyanyelvüket, követhetik nyomon az aktuális hazai kulturális eseményeket.
A Magyar Diaszpóra Tanácsalapító okiratában az áll, hogy a magyar kormány az új
alaptörvényben elkötelezetten vallja az egységes nemzetre megfogalmazott felelősségviselést,
mely a diaszpórát is magában foglalja. Az alapító okirat kimondja, hogy a diaszpórában élő
magyarságnak - húsz évvel a rendszerváltoztatás után - végre kellő figyelmet kell kapnia a
nemzetpolitikában. A tanács a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös
fóruma, amely a diaszpórában élők sajátos igényeit és érdekeit tartja szem előtt, valamint
megteremti a diaszpóra magyarságának önálló képviseletét. Mindezt azzal összhangban teszi,
amit a magyar kormány az egységes nemzet iránt érzett elkötelezettsége iránt lefektetett.

2. Miért alkalmas a www.theliveteacher.com a magyar nyelv és kulturális örökség
megőrzésére, eszköze, segítője lenni a magyar diaszpórának?
A magyar nyelv és kulturális örökség interaktív, real-time alapú, határokat nem ismerő
közvetítésének módszerét a H-Net Nyelvi Központ (www.h-net.hu) fejlesztette ki. A
www.theliveteacher.com jelenleg az egyetlen ustream (www.ustream.tv) ugyancsak magyar
fejlesztésű technológián alapuló, komplex, interaktív, online kommunikációs-oktatásivizsgáztatási rendszer Európában.
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video konferenciát
képes video közvetítésre 100-nál is több néző számára
tartalomszerkesztőt
tartalom keresőt
könyvtárat feltöltött videó, audio és szöveges tananyagokkal
chatszolgáltatást
interaktív, feleletválasztós teszteket, azonnali kiértékelés funkcióval
kurzusok, oktatási területek szerinti szerkesztett file-okat (.doc .pdf .mp3 és videók)
igény szerint online helpdesk funkciót

A www.theliveteacher.com jelenlegi legjelentősebb referencia munkája az afganisztáni
(Kandahar) amerikai légi bázis logisztikai, kiszolgáló személyzetének STANAG típusú nyelvi
kiválasztásához kapcsolódik. A H-Net Nyelvi Központ a www.theliveteacher.com interaktív,
online rendszerén keresztül Budapestről végzi a nyelvi vizsgát és kiválasztást, míg a jelöltek
India, Kenya, Cape Town, Namíbia, Románia, Kandahar helyszíneken csatlakoznak fel a
világhálóra.
Az alábbi referenciát Bob Pratt, Managing Director & Branch Manager ATCO Frontec Europa
Kft. írta: „I cannot speak highly enough of H-Net; since being contracted to provide services to us
they have proven themselves to be extremely professional and thorough whilst at the same time
remaining flexible to our needs, especially in view of the difficulties of carrying out web testing
in different time zones worldwide, to personnel of differing nationalities. Their agreement to
carry out testing for a period on the ground in Afghanistan was immensely helpful to us and our
staff in Kandahar were effusive in their praise of the service provided and the wilco attitude of
the H-Net personnel involved. I unreservedly recommend H-Net to future customers with similar
requirements to our own.”

3. A The Live Teacher program tematikája
● “Nyelvében él a nemzet”
Magyar nyelvtanfolyamok real-time időben, interaktívan, egyéni és csoportos órában. A
különböző szintű nyelvtanfolyamok a mai, élő, magyar nyelvhasználatra helyezik a hangsúlyt,
mindezt szépirodalmi és a mindennapi nyelvhasználat során előforduló elemekkel ötvözve.
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● “Örökül hagyd fiadnak” Nemzeti örökség interaktív kávéház
Rendhagyó irodalom, történelem, művészettörténet óra nem csak gyerekeknek. Eredeti hangés képbejátszások alapján az óravezető szakember magyarázataival, kérdéseivel úgy építi fel az
órát, hogy a TLT interaktivitását kihasználva a külhoni magyar honfitársaink is autentikus képet
kapjanak az adott témáról, sőt hozzászólásaikkal több szempontból is megvilágítva
körbejárjanak egy témát. Igény esetén híres zene- és sporttörténeti események felidézése is
bekerülhet a témák közé.
● “Uniqum Hungaricum”
Felhasználva a diaszpóra hivatalos intézményeinek a támogatását és infrastruktúráját a helyi
magyar közösség egy Magyarországról közvetített élő, video adást tekint meg kortárs irodalmi,
zenei, képzőművészeti, színházi, filmművészeti, vagy akár sport témában, mint egy TV műsor. A
ustream technológiának köszönhetően azonban a helyszínen ülő külhoni honfitársaink
interaktívan részt vehetnek a talk-show-ban kérdéseikkel fűszerezve, vagy akár új irányt
mutatva a beszélgetésnek. A meghívottak minden témában az alkotók, a művészek maguk,
ezzel is megfogható közelségben tudják alkotásaikat ismertetni vagy megvitatni a külföldön élő
magyarokkal.
● “Pesti Kalendárium”
Ahogyan régen a parasztemberek felütötték a kalendáriumot információk szerzése miatt, úgy a
diaszpórához tartozó magyarok tekinthetik a Pesti Kalendárium adását naponta jelentkező másmás aktuális témákról hírt adó műsornak, ahol természetesen kérdéseikkel, észrevételeikkel,
gondolataikkal ők is az adás készítőivé válnának. Minthogy a cél a külhoni magyarság bevonása
az itthoni vérkeringésbe, így a célcsoport és tematika is igen széles skálán mozog: agrárhírek,
oktatás, sport, lótenyésztés-lovassport, közlekedés, gazdasági hírek, befektetési lehetőségek
magazin műsora és fóruma.
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