Antrag zum Besuch des Unterrichts in ungarischer Sprache
im Rahmen des konsularischen Modells 2018/2019
Die bayerische Schule der Schülerin/des Schülers:

Für das
Schuljahr:

Personalien:
Erziehungsberechtigte/r:

Name, Vorname:
Straße:
Wohnort:
E-Mail:
Telefon:
Der / Die Schüler/in:
Name, Vorname:
Ort und Datum der Geburt, Alter:

Jetzige Klasse:
Ungarisch-Kenntnisse:

Mein Sohn/meine Tochter soll im kommenden Schuljahr (2018/2019)
am Ungarisch-Unterricht in
München–Ost (Giesing)
Regensburg–Ost
Weiden/Opf.
Nürnberg
Burghausen
teilnehmen.
Im Schuljahr 2018/2019 wird die „Ungarische Schule in Bayern“ (Bajorországi Magyar Iskola)
ungarischen muttersprachlichen Unterricht im Rahmen des konsularischen Modells in den oben
angeführten Städten anbieten. Über die Erreichbarkeiten der Ansprechpartner informieren Sie sich
bitte auf der Webseite des Schulträgers, des Ungarischen Instituts München e. V.
(http://www.ungarisches-institut.de/sprachschule.html).
Diesen Antrag senden Sie bitte an: Generalkonsulat von Ungarn, Vollmannstraße 2, 81927
München oder an uim@ungarisches-institut.de oder übergeben ihn einer der hier angeführten
örtlichen Leitungen der „Ungarischen Schule in Bayern“.
Die Anmeldung verpflichtet zu regelmäßigem Besuch des Ungarisch-Unterrichts und gilt für die
Dauer eines Schuljahres!
Ich bin damit einverstanden, dass meine Anmeldung zum muttersprachlichen Unterricht
dem zuständigen Konsulat und/oder dem Ungarischen Institut München weitergegeben
wird, sobald von dort muttersprachlicher Unterricht angeboten wird.
_______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der/des
Erziehungsberechtigten

UNGARISCHES INSTITUT MÜNCHEN E. V.

Landshuter Straße 4, D-93047 Regensburg
Telefon: [+49] 0941/943-5440; Fax: [+49] 0941/943-5441
E-Mail: uim@ungarisches-institut.de
Internet: www.ungarisches-institut.de

Tisztelt bajorországi magyar vagy magyar származású szülők!
A Németországba kitelepült családok iskolaköteles tagjainak idegen anyanyelve vagy származásnyelve értékes hozomány, amelyet ápolni és fejleszteni kell. A Bajor Szabadállamban a
2009/2010-es tanévtől a diplomáciai képviseletek és adott esetben társult szakintézetek a

konzuli modell keretében szervezik a nem német anyanyelvi, illetve származásnyelvi oktatást.
Bajorországban évek óta nő az elemi és középiskolai diákok körében a magyar anyanyelv vagy
származásnyelv ápolásának az igénye. E célcsoport magyar nyelvű oktatását a 2014/2015-ös
tanévtől a Müncheni Magyar Intézet Egyesület (MMI, Ungarisches Institut München e. V.,
UIM) Magyarország Müncheni Főkonzulátusával együttműködve több helyszínen bonyolítja le.
A képzés tanévenként rendszerint 20 x 3 órából áll, amely foglalkozásokat a Bajorországi
Magyar Iskola (BMI) egyes csoportjai szombatonként vagy hétköznap tartják. A magyar
képzés elvégzését igazoló tanúsítvány a bajorországi iskolákban elismertethető.
Gyermekük / gyermekeik magyar nyelvű oktatását a feltüntetett bajorországi helyszínek
valamelyikén a túloldalon olvasható űrlappal kérvényezhetik, amelyet hiánytalanul kitöltve
2018. május 15-ig kérünk a megadott címek egyikére beküldeni. A 2017/2018-as tanévről
kellő

időben

részletes

tájékoztatót

teszünk

közzé

a

http://www.ungarisches-

institut.de/sprachschule címen. Írásos megkereséseket a Magyar Intézet készséggel fogad
a http://www.ungarisches-institut.de/kontakt.html címen.
Regensburg / München, 2018. március

Müncheni Magyar Intézet Egyesület

Dr. K. Lengyel Zsolt, elnök

