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Az 1951-ben alapított Goethe Intézet a világ 78 országában 151 intézettel kép
viselteti magát. A közhasznú egyesület célja a német nyelv ápolása külföldön 
és a nemzetközi kulturális együttműködés fejlesztése.

A Goethe Intézet a Német Szövetségi Köztársaság megbízásából kiterjedt 
feladatkörrel kulturális tevékenységet fejt ki külföldön, amelynek alapelveit az 
1976. június 30-án létrejött keretszerződés fogalmazta meg. Az iránymutató, 
nagyobb horderejű döntéseket a taggyűlés, az elnökség és a vezetőség hozza 
meg.

A Goethe Intézet Központja
A Németországban és külföldön működő Goethe Intézetek munkáját a münche
ni központ hangolja össze és irányítja. A szakosztályok tanácsadó testületek 
bevonásával tervezik és segítik az egész világon működő Goethe Intézetek
nyelvtanítási és kulturális munkáját. A központ feladata új oktatási eszközök 
bevezetése, modern tanítási módszerek kidolgozása és a német mint idegen 
nyelv tanítására vonatkozó ötletek, információk cseréjének biztosítása. Szintén 
a központ szervezi a munkatársak továbbképzését.

Külföldi némettanárok számára a Goethe Intézet központja széles skálájú 
ösztöndíjakat biztosít, szaknyelvi és általános továbbképzést, országismereti és 
módszertani szemináriumokat szervez. Ezeket az ösztöndíjakat a tanárok szá
mára a külföldi kulturális intézetek ajánlják fel.

Németországi nyelvtanfolyamok
A külföldi kultúrintézetek és a 16 németországi intézet kezdők és haladók szá
mára nyelvtanfolyamokat kínál alap-, közép- és felsőfokon. Ezenkívül céltan
folyamokat szervez bizonyos szakmai csoportok számára, valamint nyelvi és 
szabadidős programokat gyermekeknek és fiataloknak.

Nemzetközi kulturális együttműködés
A Budapesti Goethe Intézet tevékenységének elsődleges célja magyar és német 
művészek, tudósok és entellektüelek cseréje, mindenekelőtt a kortársi művészet 
és kultúra területén. Az Intézet a magyar partnerekkel együtt szerzői esteket, 
filmsorozatokat, tánc- és színházi előadásokat, valamint koncerteket rendez kü
lönböző helyszíneken (nagy múzeumokban és galériákban, főiskolákon és egye
temeken, színházakban, mozikban, hangversenytermekben), évente több mint 
200-at. De más jellegű rendezvényeket is szervez Budapesten és más magyar
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városokban. A Goethe Intézet kiállítóterme és egyéb helyiségei otthont adnak 
kiállításoknak, konferenciáknak, felovasóesteknek és filmvetítéseknek, amelye
ket német-magyar szimultán tolmácsolásban élvezhetnek azok a vendégek is, 
akik nem tudnák németül követni ezeket az igényes programokat. Gyakorta elő
fordul, hogy a magyar kultúra és tudomány ismert személyiségei tartanak be
vezetőt, ők mutatják be a német vendégeket, továbbá vezetik a beszélgetéseket 
is, amelyek kidomborítják a magyar és német fejlődés tendenciáit és összefüg
géseit.

A nemet nyelv oktatasanak tamogatasa külföldön
A nyelvi oktató és pedagógiai munka fő célját a német nyelvoktatás struktúrá
inak kiépítésében és fejlesztésében látjuk. Nagyon fontos számunkra a minden
kori aktuális Németország-kép bemutatása, közvetítése a némettanároknak és 
nyevtanulóknak egyaránt.

Munkánk sarkalatos pontja a közép és hosszú távú projektumok támogatása, 
amelyet a Pedagógiai Szaktanácsadó Szolgálat bonyolít. Egyrészt a nyelv- 
tanfolyamokat szervezi, másrészt a különböző programokat, célfeladatokat ki
vitelezi. Néhány példát sorolunk fel erről a területről:

1990 óta támogatja a Goethe Intézet az orosz nyelvtanárok átképzését éven
te kb. száz németországi ösztöndíjjal és kétszázötven magyarországi tanfolyami 
ösztöndíjjal. A Goethe Intézet fogadja és irányítja azokat a német vendégtaná
rokat, akik résztvesznek az átképzésben, és szervezi azon tanszékvezetők talál
kozóját is, akik részt vesznek az orosztanárok átképzésében.

1992 óta támogatja a Goethe Intézet a szakfelügyelők továbbképzését is, 
amely egész évben folyik Magyarországon, illetve Németországban. Ennek a 
továbbképzésnek a programját 240 kollega végezte el Budapesten, Székesfehér
várott, Veszprémben, Nyíregyházán, Debrecenben, Miskolcon és Szegeden.

Az ún. multiplikátor-képzésben (tanár-továbbképzések vezetői) 54 tanár vett 
részt és dolgozta ki az alsó- és középfokú, illetve a szakiskolák számára azt a 
sokrétű és széles skálán mozgó továbbképzési programkínálatot, amely igény 
és szükségletek függvényében megrendelhető minden iskola és pedagógiai in
tézmény számára. 1995-ben multiplikátoraink 91 rendezvény keretében 1168 
kollégát képeztek tovább.

1996 szeptemberében megjelenik egy új német tankönyv a 16-18 éves kor- 
osztáy számára, amelyet a Goethe Intézet gondozott, de magyar kollegák dol
goztak ki. A Zwischen den Pausen című új tankönyv haladók számára készült, 
véleményünk szerint hézagpótló munka, mely figyelembe veszi ennek a korosz
tálynak a speciális érdeklődését.

A Goethe Intézet szolgáltatásai magyar némettanárok számára
Információs közleményeket adunk ki Das Schwarze Brett címmel háromezer 
példányban, évente négyszer.

Németországi továbbképzéseinkre mintegy négyszáz ösztöndíjat biztosítunk 
a magyar kollegák számára -  a magyarországi szemináriumokkal együtt össze
sen ötszáz ösztöndíjban részesülhetnek a némettanárok.
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Általános iskolai alsó- és felsőtagozatos tanárok számára tájékoztatást 
adunk a mindenkori aktuális tankönyvpiacról -  mind budapesti, mind miskolci, 
nyíregyházi, pécsi, szegedi és zalegerszegi központunkban.

Nyelvtanfolyamok a Budapesti Goethe Intézetben
Haladók számára széleskörű általános nyelvtanfolyamokat, gazdasági nyelvi és 
kommunikációs képzést kínálunk, minisztériumok, vállalatok, intézmények szá
mára pedig célcsoportos oktatást. Diákjaink tanulók, egyetemi hallgatók, dolgo
zók, akiknek hetven százaléka a 18-25 éves korosztályhoz tartozik, érettségi
zett, illetve felsőfokú végzettségű. Érdekes tény még, hogy hallgatóink kéthar
mada nő. Tanári karunk 23 főből áll (részben állandó, részben ideiglenes mun
kaszerződéssel, illetve eseti megbízással), egyetemi végzettséggel rendelkezik, 
Magyarországon él és dolgozik. Tanári karunk minden tagja a cselekmény- és 
élményközpontú, interaktív oktatási módszerek területén rendszeres továbbkép
zésben vesz részt. A tantervek, tanmenetek speciális szintbeosztás alapján ké
szültek.

A Budapesti Goethe Intézet nyelvtanfolyami központja
*

A Várnegyedben (Budapest L, Úri utca 64-66.) öt tantermünk van, amelyek a 
legmodernebb audio-vizuális eszközökkel vannak felszerelve. A tanárok számá
ra a tanárin kívül kézikönyvtár, titkárság és iroda áll rendelkezésre.
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Német nyelvvizsgák
A Budapesti Goethe Intézetben az alábbi vizsgafajták tehetők le:
Zertifikat Deutsch als Fremdsprache -  ZDaF (német mint idegen nyelv bizo

nyítvány), a német nyelv alapfokú ismeretét igazolja, a Német Népfőiskolák 
Szövetségével együtt állítjuk ki.

Zentrale Mittelstufenprüfung -  ZMP a német nyelv középfokú ismeretét igazol
ja, a honosítási eljárással együtt azonban Magyarországon felsőfokú vizsgá
nak ismerhető el.
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Prüfung Wirtschaftsdeutsch -  PWD (közgazdasági német nyelvvizsga), a köz- 
gazdasági szaknyelv ismeretét igazolja, a Német Ipari és Kereskedelmi Ka
marával együtt adjuk ki.

Kleines und GroBes Deutsches Sprachdiplom -  KDS und GDS (kis és nagy 
német nyelvdiploma), a német nyelv legmagasabb fokú ismeretét igazolja. 
Ezeket a diplomákat minden német egyetemen elfogadják a beiratkozáshoz 
szükséges nyelvi felkészültség igazolásául. A német nyelvdiplomákat a 
müncheni egyetemmel együttműködve adjuk ki.

A Goethe Intézet különböző magyar intézményeknek engedélyezte vizsgaköz
pontok létesítését (ZDaF és ZMP vizsgatípusokra) Budapesten, Pécsett, Győrött 
és Nyíregyházán.
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Információs központ és könyvtár
Gyűjtőkörébe tartozik a német nyelvű irodalom, különösen a XX. századi szer
zők, a német mint idegen nyelv lehetőleg teljes szakanyaga, valamint adatok 
Németországról.

Könytárunk népszerűvé vált az utóbbi években, átlagosan 36 000 látogatója 
van évente.

Mintegy 14 000 darabból áll a tárolt állomány: könyvek, hang- és videoka
zetták, CD-lemezek, folyóiratok és újságok.

Évente 40 000 a kölcsönzések száma, információs szolgálatunkhoz évente 
12 000 kérdés fut be. Médiatárunkban CD-lejátszók, videomonitorok és mag-
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netofonok állnak a látogatók rendelkezésére. Minden olyan információt, amely 
kézikönyvtárunkban nem érhető el, távkölcsönzési vagy adatlehívási formában 
be tudunk szerezni.

Nyelvtanárok számára számítógépes adatbázis áll rendelkezésre a német 
mint idegen nyelv területén.

Együttműködünk a magyar könyvtárakkal, iskolákkal és egyéb oktatási, 
művelődési intézményekkel. Osztályok és csoportok számára -  előzetes jelent
kezés alapján -  hétfőn és pénteken délelőtt könyvtárvezetést is tartunk.

A könyvtárba személyi igazolvány bemutatásával lehet beiratkozni, tagsági 
díj ellenében.

Nyitvatartási idők: hétfő 11-13, valamint 14.30-19.30 óra között, 
kedd, szerda, csütörtök: 10-13, valamint

14.30-17.30 óra között.
Pénteken zárva.

Bemutatkozás -  és búcsú
1968 óta dolgozom a Goethe Intézetben, miután befejeztem germanisztikai, ro- 
manisztikai és filozófiai tanulmányaimat. Három németországi Goethe Intézet
nél, Blaubeurenben, Lüneburgban és Berlinben tanítottam németet mint idegen 
nyelvet.

1974-ben kívánságomra Dzsakartába helyeztek, ahol mind a Pedagógiai Ta
nácsadó Szolgálat, mind a kiállítások és a színházi kapcsolatok hozzám tartoz
tak. Nyolc évvel később Londonba kerültem, ahol négy és fél évet töltöttem el. 
Azután a Goethe Intézet Központjában dolgoztam. Ebben az időszakban kris
tályosodott ki bennem, hogy nem egyszerűen csak külföldi munkára vágyódom 
ismét, hanem a számos lehetőség közül a világon Budapest az az áhított hely, 
ahová a legjobban szeretnék menni. Kívánságom teljesült -  1992-ben megbíz
tak a Budapesti Goethe Intézet vezetésével.

Magyarországi tevékenységem Goethe intézeti pályafutásom csúcspontjai 
közé tartozik. Nagyon fontosnak tartottam, hogy a magyar és német művészek, 
írók és értelmiségiek dialógusának folyamatát tevőlegesen támogassam, hogy 
kölcsönösen tanuljunk a tapasztalatokból, ösztönözzük egymást és időnként ba
rátságig mélyülő, tartós kapcsolatokat építsünk ki. Kihívásnak tekintettem bu
dapesti tevékenységemet, látván a magyar közönség igényes elvárásait, ame
lyeknek sokrétűségében és minőségben is igyekeztünk megfelelni. Négy és fél 
év után hagyom el Magyarországot, és szeptember 1-től átadom helyemet Wolf
gang Meissnernek. Amit őrzök és amit bizton magaménak mondhatok, az ma
gyar barátaim szeretete, barátsága.




