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2008 januárjában a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) és a Magyar Köztársaság Stuttgarti Kul-
turális Intézete (UKI) közösen meghirdette a Magyar Iskolák Németországban programot. A program első találkozójára 
2008. március 8-án került sor a Stuttgarti Kulturális Intézetben. Illés-Molnár Márta, a BUOD oktatási megbízottja bemutatta a 
származásinyelv-oktatás Németországban létező modelljeit, felvázolta a magyar oktatás kapcsolatrendszerének lehetséges 
hálózatát. Rövid tapasztalatcsere után a pedagógusok megvitatták az „akkreditált magyar oktatás” helyzetét, valamint kialakí-
tották a Magyar Oktatási Munkacsoportot, amely a BUOD „égisze” alatt összefogja a magyar pedagógiai szervezeteket a böl-
csődétől az iskoláig. A BUOD felkérte Rab Irént, a göttingeni Georg August Egyetem magyar nyelvi lektorát az Oktatási 
Munkacsoport szakmai vezetőjének. 

A program második találkozóját 2008. július 22-én tartottuk. Ekkor meghatároztuk annak „intézményes hátterét”. A 
„Magyar Iskolák Németországban” programban részt vevő intézmények és szakemberek hivatalos összefoglaló neve Német-
országi Magyar Iskolák Munkacsoport. A Németországi Magyar Iskolák Munkacsoport tagjai: a BUOD (mindenkori képvi-
selője), az UKI (mindenkori képviselője), az egyes magyar iskolák képviselői, a Szakmai Munkacsoport (mindenkori vezető-
je). Dr. Nádor Orsolya, a Balassi Intézet Magyar Nyelvi Tagozatának vezetője ismertette a „magyar mint származási nyelv” 
tantárgy elismertetéséhez szükséges tudnivalókat. Dr. Klement Kornél, a BUOD elnöke bemutatta a hivatalos képviselet lehe-
tőségét Németországban. A találkozó harmadik meghívott vendége Dr. Szili Katalin, a budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Magyar Nyelvi Lektorátusának vezetője vázolta a származási nyelv elsajátításának helyét az idegen nyelv és az anya-
nyelv tanulásának folyamatában. Az elhangzott előadásokat követően az egyes oktatási csoportok pedagógusai bemutattak 
egy-egy epizódot a tanítási folyamatból. A találkozót Rab Irén, a Szakmai Munkacsoport vezetője zárta. 

A tantervírók 2008. szeptember 20-21-ei találkozóját a tantervíráshoz nélkülözhetetlen, még nem tisztázott fogalmak, 
szakmai nézőpontok, pedagógiai, nyelvészeti, nemkülönben (nyelv)politikai álláspontok számbavételére, ezek tisztázására, 
valamint a munkához szükséges „közös nézőpont” kialakításáért hívtuk össze. Hat tantervíró (Brandt Rita, Eberling Tímea, 
Ifland Andrea, Illés-Molnár Márta, Miklósi-Gagyi Andrea és Szántó Zita) találkozott a Magyar Köztársaság Stuttgarti Kulturá-
lis Intézetében, hogy lefektesse a még hiányzó alapokat és elkezdje a tantervírás tényleges munkáját. A találkozó első napján 
jelen volt Dr. Klement Kornél, a BUOD elnöke is. Megvitattuk a tantervírás munkájának összehangolását és együttes voltát, 
megállapítottuk a tanterv felvázolt szerkezeti felépítésének szükséges módosítását, újrafogalmazását. Súlypontként a tantervtí-
pusok áttekintése, valamint a kétnyelvűség meghatározása szerepelt.  

A tantervírók 2008. november 22-ai találkozóját Dr. Klement Kornél, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsé-
gének elnöke vezette. A jelenlévő pedagógusok [Brandt Rita (általános iskolai tanító, magyar mint idegen nyelv tanár, hunga-
rológus, Ulm), Eberling Tímea (ál- talános iskolai tanító és középiskolai 
tanár, Villingendorf), Galai Mária (kö- zépiskolai és gimnáziumi tanár, 
Pfungstadt), Halag Gabriella (közép- iskolai tanár, Rüsselheim), Hollstein 
Barbara  (középiskolai és gimnáziumi tanár, Frankfurt), Ifland Andrea 
(általános iskolai tanító, magyar mint idegen nyelv tanár, hungarológus, 
Erding), Illés-Molnár Márta (közép- iskolai és gimnáziumi tanár, 
Karlsruhe), Kern Nikoletta (óvópeda- gógus, általános iskolai tanító, Ulm), 
Miklósi-Gagyi Andrea (óvópedagó- gus, Groß-Zimmern), Sürek Lívia 
(középiskolai tanár, Wiesbaden), Szántó Zita (általános iskolai tanító, 
Groß-Zimmern), Vadászné Hományi Mária Erzsébet (óvópedagógus, 
általános iskolai tanító, Erding)] szándéknyilatkozatban igazolták, hogy mint a Magyar Iskolák Németországban program 
keretében működő Tantervíró Munkacsoport tagjai a Németországi Magyar mint Származási Nyelv Kerettanterv elké-
szítésében részt vesznek. 2008. november 16-án Rab Irén, a tantervíró munkacsoport (korábban szakmai munkacsoport) 2008. 
március 8-án felkért vezetője egyetemi és egyéb elfoglaltságai miatt lemondott posztjáról. A tantervíró munkacsoport szüksé-
gesnek látja a későbbiekben egy „szakmai lektor” felkérését, aki az elkészült munkát, annak részleteit véleményezi, esetleges 
változatására javaslatokat tesz. A munkacsoport a nevezett „szakmai lektor” felkérését akkor tartja indokoltnak, amikor a 
munka már összefüggő egységként (részként vagy egészként) bemutatható. A csoport a már részben kidolgozott tanterv, a 
kirajzolódott, megválaszolandó kérdések alapján keresi fel a megfelelő lektort, lektorokat. A csoport szükségesnek találja, 
hogy a német oktatási oldalról is kapjon szakvéleményt. A tantervíró munkacsoport a Magyar Köztársaság Stuttgarti Kulturális 
Intézete közreműködésével fog - lehetőség szerint már a 2009. év első felében – szakmai lektort, lektorokat keresni. A tanterv-
író munkacsoport egybehangzóan megválasztotta Illés-Molnár Mártát a tantervírás-projekt szakmai koordinátorának. Illés-
Molnár Márta szándéknyilatkozatában vállalja, hogy a tanterv elkészítését koordinálja, a benyújtott, elkészült munkákat egy-
beszerkeszti, a tantervírók szellemi termékét óvja, s a tantervírók által közösen elkészített tantervet a felkért ellenőrző szakem-
bernek (szakmai lektornak) hivatalos formában eljuttatja. A munkacsoport módosítja a tanterv 2008. június 22-én lefektetett 
szerkezeti felépítését; a tantervírók a tanterv elkészítésével párhuzamosan tanmeneteket és segédanyagokat is készítenek, 
melyeket a kerettanterv mellékletének javasolnak. 2008. november 23-án, a találkozó második napján a csoport elkezdte a 
műveltségterületek, az azokhoz kapcsolódó témakörök és résztémák meghatározását. A tantervíró-találkozók következő idő-
pontjai a Magyar Köztársaság Stuttgarti Kulturális Intézetében: 2009. február 7-8. és 2009. március 28-29. 

 A beszámoló teljes változatát lásd: www.buod.de 




