Kedves Szülők!
Márciusban már értesítettük Önöket arról, hogy 2014 szeptemberétől iskolánk konzuli modellben részt
vevő hétvégi magyar iskola lesz. A Főkonzulátus és a HMI közös célja, hogy a Bajor Szabadállamban élő
magyar gyermekeknek és fiataloknak lehetőségük legyen anyanyelvük elsajátítására és kulturális hagyományaik ápolására.
Se a HMI, se a Katolikus Misszió nem köthetett együttműködési megállapodást a Főkonzulátussal, mert
nem rendelkezik „egyesület“ státusszal. A Müncheni Magyar Intézet, amely 1962-ben alakult egyesület,
befogadta iskolánkat, és így a magyar nyelv oktatása számára megvalósulhat a konzuli modell bevezetése.
A konzuli modell gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Bajor Szabadállam Tanügyi Minisztériuma szervezési
támogatást nyújt a Bajorországban élő nemzetiségek anyanyelvi oktatását felvállaló iskoláknak és
biztosítja azt, hogy minden diáknak bekerüljön a bajorországi bizonyítványába, hogy valamilyen mértékben (nagyon sikeresen, sikeresen, elégségesen) részt vett a magyar nyelv és országismeret elsajátításában.
Ezt a munkát Magyarország kormánya a Müncheni Főkonzulátus révén szervezési, a Nemzetpolitikai
Államtitkárság útján pedig anyagi támogatásban is részesíti.
A kezdeti bonyodalmak után lassan kikristályosodik a megújuló HMI működése is. A következőkben
összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.
Bejelentkezés
A bejelentkezéshez szükséges nyomtatvány (Antrag zum Besuch des Unterrichts in ungarischer Muttersprache) letölthető a müncheni Főkonzulátus honlapjáról
(http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Munchen/hu/hu_Konzuliinfo/Anyanyelvi_oktatas_konzuli_modellje_Bajororszagban.htm).

A jelentkezési ív elkérhető a tanító néniktől is. A kitöltött íveket kérjük a Magyar Intézetnek elküldeni
(Ungarisches Institut, Landshuter Str. 4, 93047 Regensburg, uim@ungarisches-institut.de). Az utolsó jelentkezési határidő a 2014/15-ös tanévre: 2014. szeptember 27.
Foglalkozások
A foglalkozásokat (20 alkalom) továbbra is kéthetenként, szombaton, 10–13 óra között tartjuk. A diákok
három 45 perces tanítási órán vesznek részt. A meglévő csoportok a megszokott tanító nénikkel folytatják
az iskolai tevékenységet.
Az órák tananyaga az Apáczai Kiadó tankönyveinek az anyagához igazodik. Igyekszünk az új, optimális
tanítási körülmények (tantermek, elegendő asztal, táblák, stb.) között ezekből a könyvekből minél többet
és minél színesebben megtanítani a diákoknak.
Helyszín
A HMI 2014 szeptemberétől a tantestület által első helyen kért helyszínen, az Ostpreußen utcai elemi
iskola épületében tartja foglalkozásait Grundschule an der Ostpreußenstraße, Ostpreußen Str. 88, 81926
München, metró U 4: Arabellapark; hév S 8: Englschalking; busz 154, 184, 189: Englschalkinger Straße).
Időpontok, tandíj
2014. szeptember 27., október 11., 25., november 8., 22., december 6., 20.
2015. január 10., 24., február 7., 28., március 14., 21., április 18., 25., május 16., június 13., 27., július
11., 25.
A tandíj egy gyerek számára 120,- € egy évre, a második gyerektől gyerekenként 100,- euró a 2014/15-ös
tanévre. A nehéz anyagi körülmények között élő szülők számíthatnak kedvezményre (érdeklődni lehet az
uim@ungarisches-institut címen).
Óvoda
Az óvódás foglalkozások ideje és helyszíne megegyezik az iskola időpontjaival és helyszínével.
Tanévnyitó: Grundschule an der Ostpreußenstraße, szombaton, szeptember 27-én, 10 óra.
Reméljük, hogy a kedves szülők is örömmel fogadják ezeket a változásokat, minél több gyereket beiratnak
a Hétvégi Magyar Iskolába és Óvodába és továbbra is lelkesen támogatják a munkánkat.
München, 2014. szeptember 27.

A HMI pedagógusai

