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Tagság Felvételi Irányelvek és Magyar Nyelvkészség Felmérése
A magyar nyelvkészségünk az évek során gyengül és egyre több az angol beszéd
összejöveteleinken. Hogyan tovább?
Bár ezzel a gonddal már több éve küzdünk, a magyar beszéd kérdés ismét felelevenedett,
amikor szülői panaszok érkeztek, hogy megfigyelésük szerint egyre többet megy az angol
beszéd az összejövetelek alatt és nem azért küldik a gyermeküket Magyar Cserkészetbe,
hogy angolul folyjon a foglalkozás. Ellenkezően, érkezett olyan panasz is, hogy túl szigorúak
vagyunk a magyar nyelvtudás szabállyal, és ha nem lazítunk, akkor kihal a Magyar
Cserkészet Sydney-be.
A tény az, hogy egyre több jelentkező/tag nem beszél Magyarul vagy nem is ért eléggé, hogy
a cserkészmunka zökkenőmentesen folyjon. Emiatt a vezetők és őrsi tagok az összejövetelek
alatt egyre többet angolul beszélnek, hogy egymást megértsék. Amikor mindig fordítani kell,
mert valaki nem érti, előbb, utóbb angolra váltanak, mert hát úgy könnyebb kommunikálni és
a vezetők is belefáradnak az állandó fordításban. Ez nem segít a gyengéken, de gyengíti
mindenki magyar nyelvkészségét és nagyon megnehezíti a vezetők munkáját. Vegyük
figyelembe, hogy ’teenager’ korú őrsvezetőkről/ifjakról van itt szó, akik lelkesen és
díjmentesen feláldozzák idejüket, hogy gyermekeinkkel foglalkozzanak. Nem akarjuk annyira
megnehezíteni a munkájukat, hogy elmenjen a kedvük.
Kezdjük azzal, hogy a cserkészet NEM magyar iskola. Igen, fejlesztjük a magyar
nyelvkészséget és magyarkodunk, de a magyar nyelvoktatásnak főként otthon es a magyar
iskolában kell történnie. A cserkészet eredeti célkitűzése az ifjúságnevelés: a rátermett,
becsületes, erkölcsös, hívő, segítőkész és segíteni tudó fiatalnak, a társadalom jó és hasznos
tagjának nevelése. De nekünk, külföldi magyar cserkészeknek egy második feladat is jutott, a
magyarságőrzés: külföldön nevelkedett fiataljaink megőrzése a magyarság számára.
Tulajdonképpen ez ad létjogosultságot külföldi magyar cserkészetünknek, hiszen az első,
fiatalságnevelő cél az Ausztrál cserkészetben is elérhető. Ezért a magyarságőrzés külföldi
cserkészetünk lényegének elválaszthatatlan része.
A fentieket figyelembe véve és a vezetőkarunk megbeszélései által kidolgoztunk egy
„Felvételi Irányelvek és Felmérés Rendszert”. Ez rámutat a Külföldi Magyar Cserkész
Szövetség (KMCSSZ) által kiadott szabályzat azon részére, mely a tagsággal foglalkozik, és e
téren irányítja cserkész tevékenységeinket, részletezi a csapatok elvárásait és felmérési
rendszerét. A hétvégi Magyar Iskolában járást NAGYON erősen javasoljuk, még azoknak is,
akik jól beszélnek magyarul - mindenkinek csak jót tehet a nyelvoktatás. Megértjük, hogy
vannak helyzetek, más elfoglaltságok, ami a Magyar Iskolába járást gátolja. Az ilyen
esetekben, ha a gyermek magyar nyelvkészsége szerintünk elfogadható és a felmérésben
sorolt minden más feltételre eleget tett, akkor nem követeljük a Magyar Iskolában járást.
Azzal a megértéssel, hogy e felmérési dokumentum nem végleges és még lehetséges a
finomítása, egyelőre ehhez tartjuk magunkat és e szerint lépünk előre. Kérjük, olvassák el.
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Irányelvek
A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség 2011-es felújított alapszabály szerint:
11.b. Tagság szempontjából faji, felekezeti vagy társadalmi megkülönböztetést nem tesz. Tekintettel arra,
hogy minden tevékenységével a magyar kultúrát is ápolni kívánja, tagjai csak olyan személyek
lehetnek, akik beszélnek magyarul.
Beiratkozáskor a szülő vagy szülők aláírják a Jelentkezési Lapot, ami magába foglalja a következő
szöveget is:
…Továbbá tudomásul vesszük, hogy a foglakozások csak magyarul folynak, és minden lehetőt megteszünk, hogy gyermekünk
megfelelő szinten értse a magyar nyelvet és nem zavarja meg mások munkáját.

Minden jelentkezőt 6 hónapos próbaidőre veszünk fel és 3 hónap után felmérjük helyzetét, haladását.
Fokozatosan bíráljuk el a gyermek képességét, korosztályok szerint. A kiscserkész kornak az elemi
szinten a beszédet kérjük csak. Onnan fokozódik. Az összejövetelek, foglalkozások, előadások csak
magyarul folynak – nincs fordítás vagy ’szendvics’ módszer. A tagokat kötelezzük a magyar beszédre –
vagy magyarul, vagy sehogy! Rovásrendszert vagy pontrendszert is hasznosíthatunk ösztönözni a
magyar beszédet. A vezetők egymás közt is CSAK magyarul beszélnek.

Felmérés
Beszélni a szülőkkel, hogy mennyire tud a gyermek magyarul és vállalják e a cserkészettel járó
kötelességeket.
Beszélni a gyerekkel felmerni egyenesben mennyire tud magyarul.
Kiscserkészek
Kis Játékosoktól (5-7 évesek) elvárjuk az alapvető megértést és beszédet.
Kérdés példák:
 Mi a neved?
 Hány éves vagy?
 Vannak testvéred? Mi a nevük?
 Mi a kedvenc állatod?
 Mi a kedvenc színed?
Más feltételek:
 Jár hétvégi magyar iskolába.
 Otthoni Magyar beszéd, szülők/nagyszülők közbenjárásával.
Nagy Játékosoktól (7-10 évesek) elvárjuk a kissé több mint alapvető magyar nyelvkészséget.
 Tudjon már magyarul kommunikálni, érti a vezetők irányításait és aktívan részt vesz az
előadásokon, foglalkozásokon.
 Az Olvasási különpróba első feladatát, az ’Induló-t’ elvégezte.
 Jár hétvégi magyar iskolába.
 Otthoni Magyar beszéd, szülők/nagyszülők közbenjárásával.
Cserkészek (10+ évesek)
Elvárunk már egy magasabb fokú magyar nyelvkészséget.
 Beszéden kívül tud már alapvetően írni és olvasni is.
 Az Olvasási különpróba második feladatát a ’Gyalogló-t’ elvégezte.
 Jár hétvégi magyar iskolába.
 Otthoni Magyar beszéd, szülők/nagyszülők közbenjárásával.
 Csapat szereplésekben aktív részt vesz, szavalatokkal, stb.
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