ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO - UNGHERESE/ OLASZ - MAGYAR KULTURALIS SZOVETSEG
BOCI MAGYAR ISKOLA – BOLOGNA
Kedves Ovodas - Iskolas Pajtasok!
Remeljuk hogy a hosszu nyari szunet kellemes kikapcsolodast jelentett mindnyajatoknak, de
ugyanakkor mar vàgytok arra hogy a regi osztalytarsakkal es baratokkal is talalkozhassatok.
Bizunk benne hogy nem felejtettetek el azt amit tavaly tanultatok es idonkent alkalmatok nyilt arra
hogy magyarul beszelhessetek a nagyszulokkel, az unokatestvereitekkel, vagy csak egyszeruen a
szuleitekkel.
Nemsokara beindul az iskola es remeljuk hogy lelkesedessel fogtok jarni a magyar ovoda vagy
iskola 2-ik osztalyaba.
Mi szeretettel varunk titeket ès sok ujdonsaggal szeretnenk titeket meglepni azert hogy minnel
nagyobb elvezet legyen szamotokra az anyanyelv elsajatitasa.
Most leirjuk a szuleiteknek az uj tanev elso felevere vonatkozo informaciokat. Majd faggassatok ki a
oket mindenrol.
Szeretettel varnak es udvozolnek titeket a Boci Magyar Iskola pedagògusai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Szulok es Felnott Hallgatok!
Juniusban azzal valtunk el egymastol hogy a nyar vegen jelentkezni fogunk az idei tanevre
vonatkozo informaciokkal kapcsolatosan. Szeretettel varunk minden kedves tanulot es csaladjat az
uj tanèvben is.
Persze orommel fogadjuk az uj jelentkezoket is.
Az elmult ev tapasztalata mindenkeppen arra osztonoz minket hogy folytassuk a megkezdett utat,
javitsunk ott ahol szukseges es probaljunk uj temakat is beiktatni az iskola tevekenysegebe,
amelyek nemcsak pusztan az oktatasra vonatkoznak, hanem a szulok aktivizalasara is az iskola
eleteben.
Szeretnenk az erre vallalkozokkal egyutt egy "Szuloi Bizottsagot" (Comitato dei Genitori) letrehozni,
mely Bizottsag tobb szakkort is mukodtethetne (pl. szinjatszo kor, hagyomanyorzo kor, eloado kor a szulok hajlamai szerint ), mig a gyerekek koreben pl. csere - bere/mercatino-t lehetne beinditani
es/vagy egy "Ki mit tud" programot, amely a gyermekek olyan belso energiajat tudna mozgositani,
ami nem feltelenul a nyelvi kompetenciara alapulna, de mindenkeppen egy pozitiv motivaciot
jelenthetne a nyelv, a kultura es a hagyomanyok elsajatitasaban is.
A 2011-2012 tanev elso felere tervezett orak a tavalyi evhez hasonloan vasarnap fognak lezajlani
15 -17 ora kozott a Zonarelli Kozpont termeiben:
A tanev elso napja szeptember 25-en lesz 15 oras kezdettel.
L'anno scolastico inizierà domenica 25 settembre alle ore 15:
Az orak szeptember es december kozott 6 alkalommal, a kovetkezo idopontokban lesznek (mindig
15 es 17 ora kozott)
Tra il mese di settembre ed il mese di dicembre ci saranno 6 lezioni (sempre tra le ore 15 e le ore
17).
Gli adulti concorderanno direttamente con la docente la fascia oraria riguardante le loro
lezioni!!!

Kalendarium:
1. szeptember 25-en
2. oktober 09-en
3. oktober 23-an; az ora vegen tartani fogunk egy poharkoszontovel egybekotott rovid
megemlekezest az oktober 23-i magyar nemzeti unneprol
4. november 06-an
5. november 20-an
6. december 04-en
December 11-en delutan kerul sor a Mikulas unnepseg lebonyolitasara a Zonarelli
Nagytermeben!!!
Igeny eseten az altalanos iskolas csoportot szivesen ket reszre (ket kulon teremben) oszthatjuk a
gyermekek nyelvtudasa es felkeszultsege alapjan, ezert minden kedves szulot megkerunk arra hogy
meg most jelezze hogy szeretne-e ezzel a lehetoseggel elni!!!
A tandij iden sem fog valtozni, tehat:
- 60 euro 1 hallgato eseten (gyermek vagy felnott): 10 euro/lecke, (costo relativo ad una persona bambino o adulto)
- 90 euro 2 hallgato eseten (ket testver, vagy 1 gyerek + 1 szulo): 15 euro/lecke
- 120 euro 3 vagy tobb hallgato eseteben (ket vagy tobb testver + 1 szulo): 20 euro/lecke
Szervezesi es didaktikai okokbol kifolyolag szivelyesen megkerunk mindenkit hogy a tandij osszeget
lehetoleg egy reszletben (az iskola kezdesekor) vagy maximum ket reszletben sziveskedjen
kifizetni az iskola reszere.
Per motivi organizzativi e didattici vi chiediamo di assolvere la quota di iscrizione un un'unica
rata (all'inizio dell'anno scolatico) o al massimo in due rate per coloro che pagano per più
persone!!!
SZERETETTEL MEGKERUNK MINDEN SZULOT ES FELNOTT HALLGATOT HOGY IGAZOLJA VISSZA
IRASBAN RESZVETELET MEG AZ ISKOLA BEINDULASA ELOTT!!!
ELORE IS KOSZONJUK MINDNYAJATOK EGYUTTMUKODESET!!!
VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI CONFERMARE LA PROPRIA ADESIONE PRIMA DELL'INIZIO
DELL'ANNO SCOLASTICO!!!
RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE!!!
A valaszt varva, szeretettel udvozlunk mindenkit.
Aspettando la vostra risposta, inviamo affettuosi saluti.
LO STAF DELLA BOCI MAGYAR ISKOLA

