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Oddelek za madžarski jezik in književnost

VABILO
Dragi študenti, spoštovane študentke!
Oddelek za madžarski jezik in književnost kot edini v Sloveniji ponuja študij
madžarščine. Ob tem se na oddelku izvaja tudi lektorat madžarskega jezika, ki je
namenjen vsem, ki že znajo madžarsko, vsem, ki bi se radi naučili tega
»zagonetnega« jezika sosedov, in vsem tistim, ki se zavedajo, da sta večjezičnost in
večkulturnost prihodnost Evrope in modernega človeka. Lektorat ponuja študentom,
katerih materinščina je madžarščina, študijsko okolje, ki je skladno z njihovimi
jezikovnimi pričakovanji, hkrati pa je stimulacijsko naravnano tudi za študente, katerih
materinščina je kak drug jezik in ki si želijo pridobiti novo ali izpopolniti že pridobljeno
jezikovno znanje. Lektorat je dobra motivacija za študentsko mobilnost v programih
Erasmus.
Oddelek za madžarski jezik in književnost FF UM študentom (neobvezno) ponuja
možnost, da v okviru izbirnih predmetov in v času rednega študija pridobijo ustrezno
jezikovno znanje za poučevanje na dvojezičnih šolah in v dvojezičnih vrtcih. To
dodatno jezikovno, kulturno in strokovno znanje prinaša v dvojezični slovenskomadžarski prostor dodano vrednost, pridobljene kompetence pa pripomorejo k dvigu
izvajanja modela dvojezičnosti tudi v praksi. Model dvojezične vzgoje in
izobraževanja namreč sodi med dvosmerne modele ohranjanja dveh jezikov in kultur.
Zato, študenti razrednega pouka in strokovnih predmetov, izkoristite to možnost, kajti
ključnega pomena je, da si kot bodoči učitelji že med študijem na prvi (pa tudi na
drugi) stopnji pridobite dodatno izobrazbo in kompetence, ki so za uspešno
poučevanje na dvojezičnem področju nujno potrebne.

Z veseljem vas pričakujemo na Oddelku za madžarski jezik in književnost in pri
lektoratu. Oglasite se na elektronski naslov: jutka.rudas@um.si ali osebno na
FF UM.

MEGHÍVÓ
Kedves Hallgatók!
A Maribori Egyetem Magyar nyelv és irodalom oktatási programja az egyetlen
magyar nyelven végezhető stúdium Szlovéniában. A programon kívül lektori órákra is
van lehetőség mindazok számára, akik már tudnak magyarul, és azoknak is, akik
most szeretnék megtanulni ezt a „különleges” nyelvet. Azokat az érdeklődőket
szólítjuk meg, akik tisztában vannak a többnyelvűség és a multikulturalitás
többletértékeivel.
A
magyar
nyelvet
beszélőknek
további
nyelvi
kompetenciafejlesztést nyújt, a más anyanyelvűeket pedig arra ösztönzi, hogy minél
jobban megtanuljanak egy újabb – más típusú, más nyelvcsaládba tartozó – nyelvet.
A Lektorátus a hallgatókat a mobilitásra is motiválja, elsősorban ERASMUS
kereteken belül.
A Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke lehetőséget nyújt a
hallgatóknak arra, hogy választott tantárgyként a diploma megszerzéséig azt a
nyelvtudást is megszerezzék, amire szükségük lesz majd a kétnyelvű oktatási
intézményekben munkát vállalva. Ezzel a lehetőséggel élni nem kötelező ugyan, de
tény, hogy a felkínált szakmai, nyelvi, kulturális többlettudás, a megszerezhető
kompetenciák hozzáadott értéket jelentenek a szlovén–magyar kétnyelvű területen,
hatékonyabbá teszik a kétnyelvű oktatás folyamatát a gyakorlatban. A muravidéki
kétnyelvű oktatási program ugyanis a két nyelv és kultúra megőrzésének kétirányú
modellje. A szükséges és megfelelő nyelvi kompetenciák kialakítása a tanár belső
igénye kell, hogy legyen, építve ezzel szakmai jelenét és jövőjét, tanári karierjét.
Kérjük tehát az óvodapedagógus, tanító és a nem magyar szakos hallgatókat, azaz
a kétnyelvű oktatás leendő tanárait, hogy használják ki a felkínált lehetőséget, mert
kulcsfontosságú a jövő szempontjából, hogy nappali tagozaton, alapszakos vagy
magiszteri képzésben megszerezzék ehhez a megfelelő ismereteket.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszéken és a Lektorátuson! Jelentkezni lehet személyesen a Tanszéken vagy
az alábbi ímélcímen: jutka.rudas@um.si

