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A rendezvénysorozat bevezetéseként fotókiállítás 
nyílt az iskola aulájában. Azt követően számos le-
hetőség közül választhatt ak a gyerekek, hogy felfe-
dezzék a hazai németség kultúrájának, nyelvének, 
irodalmának, gasztronómiájának, vagy épp mes-
terségeinek kincseit. Végül pedig pedagógusoknak 
szánt fórum tett e teljessé a kínálatot: az MNÁMK 16 
partneriskolájának ötven pedagógusa ismerkedett  a 
bajai oktatási központban jól működő, innovatív ta-
nítási módszerekkel.

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gye-
rekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk” – talán ez az 
Eötvös Józseftől származó idézet foglalja a legjobban 
össze a Magyarországi Németek Általános Műve-
lődési Központja oktatási fi lozófi áját – véli Scherer 

Gabriella főigazgató: - A mi intézményünkben kiemelt 
fontossággal bír a gyermekek kreativitásának és kompeten-
ciáinak kibontakoztatása, a pedagógusok minél szorosabb 
együtt működése, valamint a gyerekek, a szülők és a mun-
katársak elégedett sége. Meggyőződésünk, hogy mindezt 
csakis úgy érhetjük el, ha nyitott ak vagyunk különféle in-
novatív módszerekre és modellekre. Azt hiszem, nálunk ez 
a nyitott ság minden szinten adott .

A főigazgató a jubileum kapcsán mindenekelőtt  
azt emelte ki, hogy intézményük az önálló gondol-
kodásra való nevelést már kisgyermekkorban meg-
kezdi. Az óvodában hat – három éve kizárólag egy-
nyelvű német – csoport működik. – Nagy az érdeklődés 
ezek iránt – mondja Scherer Gabriella. – A mi óvodánk-
ban ugyanis a gyermekek német nyelvű közegben nőnek 

„Oktatási intézményünk legnagyobb kincse 
a nyitottsága”

Húsz éves a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 

A
A Magyarországon élő német nemzetiség első komplex oktatási központja, kultúrák találkozásának helyszíne, valamint az 
európai gondolkodás elkötelezett közvetítője – ez a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (MNÁMK). 
Többek között a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásában lévő alapítványi iskoláról van szó, amely 
diákjainak Németországban is elfogadott végzettséget kínál, és amely szorosan együttműködik a gazdaság fontos szereplői-
vel. Az intézmény hat részlege – óvodája, általános iskolája, német-magyar, illetve német nemzetiségi osztályokkal rendelkező 
gimnáziuma, szakközépiskolája, felnőttképzési részlege és kollégiuma – széles oktatási spektrumot ölel fel. Az MNÁMK novem-
ber elején jubilált: általános iskolája és óvodája 20 esztendős lett. Az oktatási központ projekthéttel ünnepelt.

További  
információ: 
www.mnamk.hu
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fel, észrevétlenül tanulják meg a német ejtésmód sajátossá-
gait. Felmérések bizonyítják, hogy alaptalanok a gyerekek 
alacsonyabb magyar nyelvi kompetenciáját illető kétségek; 
sőt, bizonyított, hogy ezeknek a gyerekeknek a némettudása 
már hamar nehezen behozható előnyöket jelent. 

Az alapítványi fenntartású intézmény német is-
kola státuszából adódóan jelenleg tíz német vendég-
tanár tanít az intézményben. Az oktatási központ 
mindig is igyekezett ezektől a pedagógusoktól inno-
vatív, külföldön már bizonyítottan működő tanítási 
módszereket elsajátítani. – Többek között a kooperatív 
oktatási formákat, amelyek lényege abban áll, hogy a gye-
rekek bizonyos problémákat csoportokban próbálnak meg-
oldani – magyarázza a főigazgató. – Ezeket a módsze-
reket már az általános iskolában sikeresen alkalmazzuk. 
Segítségükkel ugyanis a gyermekek már nagyon korán 

képessé válnak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, hogy 
önállóan gondolkodjanak. Megértik azt is, hogyan tudják 
az iskolában megszerzett tudást a saját életükben haszno-
sítani. Egész egyszerűen tudatosabbá válik számukra a 
tanulási folyamat.

Az egyes oktatási szintek közötti zökkenőmentes 
átmenetet pedig egy egységesen gondolkodó, egy 
csapatként dolgozó, innovatív és magát szívesen 
továbbképző tantestület biztosítja, amely a gyereke-
ket gördülékenyen juttatja el az érettségiig. Azok a 
fiatalok, akik a Magyarországi Németek Általános 
Művelődési Központjában végeztek, rendszerint 
nehézségek nélkül szereznek diplomát és jutnak jó 
álláshoz – talán épp az egyik, az alma materükkel 
együttműködő nagyvállalatnál, az Audinál, a Mer-
cedesnél vagy a Boschnál.

Egy hétig ismerkedhettek a gyerekek munkájával az érdeklődők 
a projekthét bemutatóin

Scherer Gabriella főigazgató megnyitja a kiállítást az intézmény 
aulájában

A bajai Frankel Leó Gimnázium a háború utáni első magyarországi német középiskola volt. 1956-ban alapították. 1995-ben a gim-
náziumot magyarországi német művelődési központtá fejlesztették és óvodával, általános iskolával bővítették. Az első tanévben hat 
osztályban összesen 178 diák tanult, ma 19 osztállyal, 400 diákkal és 37 pedagógussal működik az általános iskola.

A bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, melynek rövidítése: MNÁMK, németül UBZ – a magyaror-
szági német nemzetiség első komplex oktatási intézménye – az európai gondolatnak elkötelezett kulturális találkozások szín-
helye. A részben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott alapítványi iskola ugyanakkor – német-
országi megnevezése szerint – úgynevezett „külföldön működő német iskola” is, amelyet fontos gazdasági szereplők segítenek. 

Az MNÁMK-nak jelenleg hat részlege van: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, felnőttoktatási egység és 
diákotthon. 

Az intézmény november elején ünnepelte az óvoda és iskola létrehozásának huszadik évfordulóját. 

Szauter Terézzel, az egységes iskolaigazgatóval beszélgettünk:
– Feltettük magunknak a kérdést, hogyan emlékezzünk meg az iskola születésnapjáról. Nos, úgy ünnepeltük meg, hogy nagy-

szabású projekthetet rendeztünk a diákok aktív részvételével. Volt születésnapi torta és voltak ajándékok is. Az ajándékokat a 
gyerekek készítették, ugyanis „20 éves az iskolánk” témakörben meghirdettünk a tanulók számára egy rajz-, valamint egy próza- 
és versíró versenyt is. A projekthéten a tanárok sokszínű programlehetőségeket kínáltak a gyerekeknek. A rendezvénysorozatot 
végül pedagógusfórum tette teljessé. Az MNÁMK tizenhat partneriskolájából összesen ötven pedagógus fogadta el a meghívá-
sunkat, s jött el, hogy megismerkedjen a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja innovatív oktatási módsze-
reivel. Nyílt órákat tartottunk, amelyeken ők is részt vehettek, délután pedig egy beszélgetésen vitattuk meg a tapasztalatokat.

A születésnapi ünneplés hetének egyik fénypontja volt, amikor a 2/A osztály tanulói a saját rajzaikkal, maguk készítette tárgyakkal 
teli időkapszulát ástak el a földben. Tíz év múlva, érettségizett diákként távoznak majd az intézményből, akkor szeretnék kiásni a nagy 
csomagot, hogy visszatekintsenek mai önmagukra. 
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