KONFERENCIA A NÈMETORSZÀGI MAGYAR OKTATÀS ÈS NEVELÈS KOORDINÀCIÒJA
CÈLJÀBÒL
2016. február 27-én a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (a továbbiakban német
rövidítése alapján BUOD), konferenciát tartott, melynek a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet (UKI)
helyszínt biztosított, s a szervezés és lebonyolítás kérdéseiben is segítséget nyújtott.
Fontos cél a magyar nyelv választható idegen nyelvként történő elismerése. Ennek érdekében a már
működő modellek bemutatása, ismerkedés a különböző területekről érkező résztvevők között,
tapasztalatcsere és útmutatás a már sikeresen működő iskolák, intézetek részéről. A résztvevő
tanárok, nevelők többsége Németország déli területeiről érkezett, ahol magasabb arányú a magyar
lakosság száma, s ehhez igazodva számos iskola, óvoda hosszabb ideje sikeresen működik. Az
északi területek nem büszkélkedhetnek e téren. Mivel a magyar munkavállalók száma egész
Németországban megnövekedett, ehhez igazodva nagyon fontos, hogy gyermekeiknek lehetőségük
nyíljon a magyar nyelv oktatására, az újonnan érkezők számára a magyar nyelven történő
vizsgaletétel lehetőségére, valamint elsősorban a nyelven keresztül az anyaországhoz való kötődés
fenntartására.
A napirend külön mellékletben csatolva.
11.00 A résztvevők köszöntése a házigazda, Szalay Tamás, az UKI igazgatója, dr. Berényi János
stuttgarti főkonzul, dr. Klement Kornél, a BUOD elnöke és a konferencia moderátora, Friedrich Ireghy
Annamária BUOD Iskola Munkacsoport felelőse, a berlini konzulátusról dr. Ballai Péter, dr. Windisch
Terézia a düsseldorfi konzulátusról.
11.30 - 11.45 A résztvevők rövid bemutatkozása - név és város, intézmény, valamint az oktatott
gyermekek létszáma (10 -180-ig).
A stuttgarti Konzulátust dr. Berényi János, a továbbiakban Miskolci Terézia konzul asszony képviseli.
Beszél a konzulátus oktatásügyi feladatairól valamint a főkonzul szerepéről, aki személyes garanciát
ad arra, hogy a területén a konzuli modell alapján működő iskolák oktatási szintje megfelelő.

11.45 - 12.00 Dr. Klement Kornél röviden ismerteti a BUOD tevékenységét, melyet a vezetőség
társadalmi munkában végez.
Dr Klement Kornél bemutatja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Magyarság Ismereti anyagát
(földrajz, történelem, irodalom, néprajz), melyet vezetőképzésre használnak a 14 ill. a 17 éves
korosztálynál. Annak tartalmát a Balassi Intézettel együtt dolgozták ki, és az Intézet írásos igazolást is
ad sikeres vizsga esetén. A Cserkészszövetség szempontjai: jellemnevelés,magyarságismeret,
magyar nyelv, ügyességfejlesztés, közösségi élet és embertársaink szolgálata. Erről bővebben a
KMCSSZ honlapján olvashatunk. (Lásd a külön mellékletet)

12.00 - 13.00 A müncheni / bajorországi konzuli magyar iskolai modellt dr. Lengyel Zsolt, a Müncheni
Magyar Intézet igazgatója ismerteti. Az Intézet bemutatását, a német részleg Regensburgba
költözésének indítékát, részleteit a szakmai előadás követi. Erről az Intézet honlapján a:
http://www.ungarisches-institut.de/sprachschule.html linken, valamint a csatolt mellékletben
részletesen olvashatunk.
Dr Lengyel Zsolt kiemeli, köszönet és elismerés a Müncheni Magyar Konzulátusnak, Mydló Tamás
volt müncheni főkonzulnak és Chiovini Rita konzul asszonynak a konzuli modell elfogadtatásáért
végzett fáradhatatlan munkájáért.
13.30 – 15.00 óráig ebédszünet, mely nem tétlenül telik, alkalmat ad a személyes beszélgetésre

15:00 órától Dr. Lengyel Zsolt és Eberling Tímea tanárnő összehasonlítják a bajorországi konzuli
modellt a Baden-Württenbergben működővel. Mivel Németországban az oktatás a tartományok
hatáskörébe tartozik, ez a helyi iskolatörvényekhez szükséges alkalmazkodást igényel.
Eberling Timea arra kért bennünket, akinek kérdései vannak mind előadását illetően, mind pedig
szakmai témában, forduljon egyenesen hozzá az eberlingtimea.bw.kmi@gmail.com email címen.
Köszönjük mind az előadóknak alaposan előkészített munkájukat,mind a közönségnek a lelkes
kérdések özönét.
Mégegyszer kiemelem a Konzulátusok felé köszönetünket a konzuli modell támogatásáért.
Reméljük, hogy jól éreztétek Magatokat Stuttgartban és sikerült hasznos információkkal szolgálni.
Ki milyen úton indul el, a konzuli modellt választja vagy alternatív, más módszert, saját döntése.
Fontos, hogy folytassuk a munkát gyermekeink érdekében !
Ennek szellemében szervezzük a következő találkozást, melyet szeptemberre tervezünk. Az
időpontot még egyeztetjük. Aki most úgy érzi, nem kapott lehetőséget időhiány miatt kérdezni,vagy
minden kérdésére választ kapni, reméljük, ezt legközelebb bepótolhatjuk.
Sok sikert kívánunk munkátokhoz !
A BUOD Vezetősége nevében
Friedrich Ireghy Annamária

