Jelentkezési lap a konzuli modellben szervezett
magyar nyelvoktatásba a 2021/2022. tanévre
Tanév:

A tanuló bajorországi iskolája:

Személyi adatok:
Szülő / gondviselő:

Vezetéknév, keresztnév:
Utca és házszám:
Lakhely:
E-mail cím:
Telefon:
Tanuló:
Vezetéknév, keresztnév:
Születés helye, ideje, életkor:

Jelenlegi osztály:
Magyar nyelvtudás szintje:

Gyermekem a 2021/2022-es tanévben a Bajorországi Magyar Iskola alábbi tagiskolájába jelenkezik:

München–Ost (Giesing)
Nürnberg

Regensburg–Ost
Burghausen

Weiden/Opf.
Ansbach

A 2021/2022-es tanévben a BMI (Bajorországi Magyar Iskola) a fent említett helyszíneken
biztosítja a konzuli modellben szervezett magyar nyelvoktatást. A tagiskolák elérhetőségei és
további információk az MMI (Müncheni Magyar Intézet Egyesület) honlapján az alábbi linken
találhatóak: http://www.ungarisches-institut.de/sprachschule/ungarische-schule-in-bayern-uschb.html
A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben az uim@ungarisches-institut.de címre kérjük beküldeni
(vagy a fent említett tagiskolák csoportvezetőinél leadni).
A jelentkezés a magyar nyelvoktatás rendszeres látogatására kötelez és egy tanévre érvényes.
Egyetértek azzal, hogy Magyarország Müncheni Főkonzulátusa a jelentkezési lapot a BMI
általam kiválasztott tagiskolájába eljuttassa.

_______________________________________________________________________________
Kelt
Szülő / gondviselő aláírása

UNGARISCHES INSTITUT MÜNCHEN E. V.

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

Tisztelt szülők!
A Németországba kitelepült magyar családok iskolaköteles tagjainak anyanyelve, illetve
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 tagiskolái szombatonként vagy hétköznap tartják. A diákok az
önkéntes magyar képzés elvégzését igazoló tanúsítványukat bajorországi iskolájukban
szerzett bizonyítványukhoz csatolhatják.
Gyermekük / gyermekeik magyar nyelvű oktatását a feltüntetett bajorországi helyszínek
valamelyikén a túloldalon olvasható űrlappal kérvényezhetik, amelyet hiánytalanul kitöltve
legkésőbb 2021. május 21-ig kérünk az uim@ungarisches-institut.de címre beküldeni. A
2021/2022-es

tanévről

kellő

időben

részletes

tájékoztatót

teszünk

közzé

a

https://www.ungarisches-institut.de/sprachschule/ungarische-schule-in-bayernuschb.html

címen.

Megkereséseket készséggel fogadunk

institut.de/kontakt.html címen.
Regensburg / München, 2021. március 1.
Müncheni Magyar Intézet Egyesület

Dr. K. Lengyel Zsolt, elnök

a

http://www.ungarisches-

