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A Müncheni Magyar Intézet Egyesület (MMI) és a bajorországi hétvégi magyar iskolák 

kezdeményezése nyomán 2014-ben létrejött az MMI új részlege, a Bajorországi Magyar Iskola (BMI), 

amely Magyarország müncheni Főkonzulátusával együttműködve csatlakozott a bajorországi 

anyanyelvi oktatás konzuli modelljéhez. 

Az MMI a BMI központi ügyvitelét látja el, különösen koncepcionális, pénzügyi és minőségbiztosítási 

szempontból. A BMI célja a diákok anyanyelvi, illetve származásnyelvi fejlesztése és a magyar nyelv 

helyzetének megszilárdítása a bajorországi oktatásügyben. Diákjai a tanév végén Magyarország 

müncheni főkonzulja által is aláírt tanúsítványt kapnak az oktatáson való részvételről, amely a 

bajorországi iskolai bizonyítványhoz csatolható. 

A 2019/2020-as tanévben közel 440 fős összlétszámmal tartották foglalkozásaikat a konzuli 

modellben működő BMI tagiskolái, mégpedig Münchenben, Regensburgban, Nürnbergben, 

Burghausenban és Weidenban. A 2021/2022-es tanévtől Ansbach is csatlakozik az iskolaszövetséghez. 

Az oktatásért az egyes iskolacsoportok vezetői a felelősek. A tanmeneteket a szakképzett pedagógusok 

(diplomás tanítók, tanárok) állítják össze az akkreditált kerettantervre támaszkodva. A BMI 

rendszerint 3-4 éves kortól, adott esetben 0 éves kortól látogatható. 

Az oktatás helyszíntől függően péntekenként vagy szombatonként. Az óvodai osztályokban magyar 

népdalokat, mondókákat tanulnak, népi körjátékokat játszanak a gyerekek, majd a helyes kiejtésre, az 

írás- és olvasástanulásra kerül a hangsúly. Fontos feladat a szókincsbővítés, a szövegértés, a szóbeli és 

írásbeli kifejezőkészség fejlesztése is. Az ünnepek és hagyományok a naptári évhez kapcsolódva 

jelennek meg a tananyagban. A diákok a magyar kultúra egy-egy szeletét is megismerhetik. Így közel 

kerülhetnek hozzájuk Magyarország földrajzi és történelmi sajátosságai, híres személyiségei, irodalmi 

művei és egyéb hungarikumok. Magyar nyelvtudásuk megerősödésével azonosságtudatuk is 

megszilárdul, ami fontos feltétele a német társadalomba való sikeres betagolódásuknak éppúgy, mint a 

magyar társadalomba való esetleges visszatérésüknek. 

 

A járványhelyzetben elrendelt zárlatok hatálya alatt a BMI-ben távoktatás folyik, amelynek 

részleteiről az egyes iskolacsoportok kapcsolattartói tájékoztatnak. A BMI központi ügyvezetése, 

valamint a tagiskolák kapcsolattartói figyelemmel kísérik a bajorországi tanügyi tájékoztatásokat, és 

lényeges változásokról haladéktalanul értesítik a szülői közösséget és a diákokat. 

 

Részletes információk: 

 http://www.ungarisches-institut.de/sprachschule.html 

 https://www.facebook.com/bajororszagimagyariskola/ 


