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Érdekközösség „A gyermekek első nyelvének (anyanyelvének) támogatására”(IGE) 

 

Az IGE (Interessengemeinschaft „Erstsprachen der Kinder fördern”) céljai és 

tevékenysége 

 

Az érdekközösség célja 

 

Az IGE síkra száll azért, hogy a gyermekek első nyelvének, különös tekintettel a bevándorló családok 

gyermekeinek anyanyelvének támogatása a közoktatás egyik központi feladataként rögzüljön. 

 

Tagság  

 

A közösséghez olyan szervezetek és magánszemélyek tartoznak, akik pedagógiai és didaktikai, ugyanakkor 

oktatási, nyelvi és integrációpolitikai okokból kiállnak az IGE törekvései mellett. A tagság alapja a Felhívás 

szervezetek, szövetségek és magánszemélyek általi aláírása. 

 

Célok 

 

 A felhívás szerezzen széleskörű támogatottságot az érdekeltektől, és kapjon nagy nyilvánosságot. 

 Az IGE céljai, követelései és érvei kapjanak nagy nyilvánosságot. 

 A gyermekek első nyelvének (anyanyelvének) támogatása kerüljön be a döntéshozók politikai 

naptárába, a Svájci Államszövetségben, a kantonokban és a helyi önkormányzatokban is. 

 Az IGE követeléseit ismerjék el, és lépésről lépésre teljesítsék. 

 

 

Konkrét tevékenységek  
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 Az IGE alakuló ülésén, 2007. szeptember 22-én elfogadott felhívás lefordítása az Államszövetség 

hivatalos nyelveire, valamint a Svájcban jelenlévő számos fontos migrációs közösség nyelvére. 

 

 A tudomány és a kutatás területén tevékenykedő szervezetek, szövetségek és magánszemélyek 

aláírásainak gyűjtése a Felhíváshoz. 

 

 Hazai médiakonferencia és többnyelvű médiamunka annak érdekében, hogy az IGE a munkát beindítsa, 

valamint céljait és követeléseit a nyilvánossággal megismertesse. 

 

 A Felhívás tartalmának érdekében az Államszövetségben, a Nevelésügyi Direktori Konferencián, a 

kantonális oktatási igazgatóságokban, a helyi önkormányzatokban, a városokban, pedagógiai 

főiskolákon és a Felhívás követeléseinek további címzettjeinél a politikában, a társadalomban és a 

nyilvánosság előtt kifejtett lobbitevékenység koordinálása. 

 

 Saját weboldal létrehozása, azon különféle hivatalos kiadványok és linkek elhelyezése, különös 

tekintettel az IGE tagszervezeteire vonatkozó linkekre és kiadványokra. 

 

 Közlemények kiadása a tevékenységekről, illetve kiadványok átvétele a szervezetek és szövetségek 

hivatalos lapjaiból. 

 

 

A munka megszervezése és a finanszírozás 

 

Az IGE létrehoz egy munka- ill. irányítócsoportot, amely a tevékenységek koordinálásáért felelős. Ez a csoport 

önszerveződő; feladata megnevezi a személyeket, akik az IGE-t a nyilvánosság előtt képviselik. Ez a csoport 

hívja össze igény szerint az IGE-tagok gyűlését, ha olyan döntést kell hozni, amely a Felhívást érinti, avagy a 

Felhívás megváltoztatását vagy kiegészítését kívánja. 

 

A tagszervezetek és a magánszemélyek lehetőségeik szerint és szabadon vállalnak koordinációs munkát az IGE 

részére. A VPOD (Projekt interkulturelle Bildung) az IGE számára titkársági kapacitást bocsát rendelkezésre. 

 

Szükség esetén kéretik a tagszervezetek anyagi hozzájárulása. 
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Végső formába öntötte és elfogadta az IGE 2007. szeptember 22-i alakuló ülése. 

 

 

 

 

 

 

Fordította: Kardos Katalin 

Ins Ungarische übersetzt von Katalin Kardos 

 


