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MARÓTI ORSOLYA (BUDAPEST) 
 

A magyar nyelv oktatása külföldön –  

magyar mint idegen nyelv és mint származásnyelv:  

hitek, tévhitek és a szakmai háttér 
 

 

Időpont és helyszín: 2016. június 24., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 

Háza, Oberföhringer Str. 40., 81925 München 

Rendezők: MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja 

Házigazda: Meyle Éva, Bajorországi Magyar Iskola, Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda 
 
 

Az anyanyelv soha nem lehet idegen számunkra. Identitásunk része, amely nélkül nem érez-

hetjük egész embernek magunkat. Kötelességünk folyamatosan fejleszteni, gyermekeinknek 

átadni. Vagy mégsem? Gyakran merülnek fel ezek a kérdések a Magyarországtól távol élő 

családokban, közösségekben. Hogyan dönthetjük el, mennyire legyünk szigorúak gyermekeink-

kel, mennyire vár(hat)juk el tőlük, hogy Magyarországon élő kortársaik szintjén beszéljenek 

magyarul? Ha nem tudnak mindent megtanulni, akkor hogyan választhatjuk ki, melyek a legfon-

tosabb elemek? Az előadás során megismerhetjük a származásnyelv fogalmát, a hozzá kapcso-

lódó hiteket és tévhiteket. Külföldön élő magyarként saját nyelvhasználatunk egyes kérdéseit 

is más színben láthatjuk ennek a nyelvoktatási fogalomnak a megismerésével. 
 

 

MARÓTI ORSOLYA (*1971) a budapesti Balassi Intézet Magyar Nyelvi Tagozatának vezetője, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Magyar mint Idegen Nyelvi Tanszékének oktatója. 1999-ben diplomázott az 

ELTE-n, a Pécsi Egyetemen szerezte alkalmazott nyelvészeti PhD fokozatát. Az elmúlt években az 

ELTE mellett a Károli Gáspár Református Egyetemen is oktatott többek között alkalmazott nyelvészeti 

tárgyakat és nyelvoktatás-módszertant. A Balassi Intézetben 2010-ben indította útjára a Balassi-

füzetek sorozatot a külföldön működő magyar iskolák számára, amelynek eddig öt kötete jelent meg. A 

magyar mint származásnyelv témában eddig öt konferenciát szervezett Magyarországon és számtalan 

egyéb külföldi kurzust vezetett (Kelowna, Vancouver, Vilnius, Szabadka, Temesvár, Stuttgart, London, 

Hága, stb.). A THL2 magyar mint idegen nyelvi szakfolyóiratban, a Pécsi Egyetem Hungarológiai Év-

könyvében és más fórumokon is megjelentek írásai. Müncheni látogatása során bekapcsolódik a Bajor-

országi Magyar Iskola tanárai és vendégei számára rendezett Tanulmányi Nap programjába is. 

 

 

Az előadás és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét. 
 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulásukat! 

 


