Hier wird herkunftssprachlicher Unterricht erteilt:
Εδώ διδάςκεται το μάθημα τησ Γλώςςασ
Καταγωγήσ:
Arabisch/Αραβικά:






Erkelenz
Gangelt
Heinsberg
Hückelhoven
Übach-Palenberg

Griechisch/Ελληνικά:


Heinsberg
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Geilenkirchen

Polnisch/Πολωνικά:
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Heinsberg
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Erkelenz
Geilenkirchen
Heinsberg
Hückelhoven
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Hückelhoven
Geilenkirchen

ANSPRECHPARTNER
ΕΠΑΦΕΣ
 Das Sekretariat der Schule, die ihr Kind
besucht (für die Anmeldung oder
Abmeldung)
Η Γραμματεία του ςχολείου, που φοιτά
το παιδί Σασ (για τη δήλωςη και τη
διαγραφή)
 Die Lehrerin/der Lehrer für den
herkunftssprachlichen Unterricht
Η δαςκάλα / ο δάςκαλοσ για το μάθημα
τησ Γλώςςασ Καταγωγήσ
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Αγαπητοί γονείσ,

εδώ και πολλά χρόνια προςφζρεται ςτην
Περιφζρεια του Heinsberg το μάθημα τησ
Μητρικήσ - Γλώςςασ - Καταγωγήσ. Θα θζλαμε με
αυτό το φυλλάδιο να Σασ ενημερώςουμε γι’ αυτή
την προςφορά και να απαντήςουμε ςε μερικζσ
πιθανζσ ερωτήςεισ Σασ. Για περιςςότερεσ
ερωτήςεισ βριςκόμαςτε ευχαρίςτωσ ςτη διάθεςή
Σασ.

Dr. Hildegard Hosterbach
Heinz Hoffmann

 Το μάθημα τησ Μητρικήσ - Γλώςςασ - Καταγωγήσ
(HSU) είναι μία δωρεάν προςφορά προσ όλουσ
τουσ μαθητζσ από την Α΄ Δημοτικοφ μζχρι την Α΄
Λυκείου, που μεγαλώνουν με περιςςότερεσ
γλώςςεσ.
 Η εγγραφή γίνεται ςτην Γραμματεία του
ςχολείου που φοιτά το παιδί Σασ.

Από εκεί προωθείται η εγγραφή του.
 Η εγγραφή είναι δεςμευτική για την τρζχουςα
ςχολική χρονιά.
 Ιςχφει η υποχρεωτική παρακολοφθηςη των
μαθημάτων.
 Η πρόοδοσ ςτο μάθημα τησ Μητρικήσ - Γλώςςασ
- Καταγωγήσ (HSU) αξιολογείται και
καταχωρείται ςτο Ενδεικτικό. Οι μαθήτριεσ και
οι μαθητζσ λαμβάνουν ζνα Πιςτοποιητικό
Συμμετοχήσ.
 Η διδαςκαλία γίνεται ςτη Μητρική - Γλώςςα Καταγωγήσ.
 Το μάθημα τησ Μητρικήσ - Γλώςςασ - Καταγωγήσ
(HSU) δεν διδάςκεται ςτισ διακοπζσ.
Προϋποθζςεισ
 Το παιδί Σασ θα πρζπει να κατανοεί το
καθημερινό λεξιλόγιο του μαθήματοσ τησ
Μητρικήσ - Γλώςςασ - Καταγωγήσ.
 Το παιδί Σασ πρζπει να μπορεί να μιλάει
τουλάχιςτον μικρζσ προτάςεισ ςτη Μητρική Γλώςςα - Καταγωγήσ.
 Το παιδί Σασ θα πρζπει να ζχει την θζληςη να
προςζρχεται οικειοθελώσ ςτο μάθημα τησ
Μητρικήσ - Γλώςςασ - Καταγωγήσ.

 Το παιδί Σασ πρζπει να ξζρει να γράφει
Εξαίρεςη: Πρωτάκια Δημοτικοφ

Γιατί θα πρζπει το παιδί μου να μάθει την
Μητρική - Γλώςςα - Καταγωγήσ;
Μζςω του μαθήματοσ τησ Μητρικήσ - Γλώςςασ Καταγωγήσ θα μπορεί το παιδί Σασ:
 να δυναμώςει την ταυτότητά του,
 να μάθει προφορικά και γραπτά την γλώςςα,
 να προαχθεί η πολυγλωςςία του,
• να προαχθεί η διαπολιτιςμική του
ικανότητα,
• να αναπτυχθεί η ευαιςθηςία του για
τισ γλώςςεσ εν γζνει,
 να μπορεί να κατανοεί και να μαθαίνει πιο
γρήγορα και άλλεσ γλώςςεσ,
 ςτο τζλοσ τησ Α΄ Λυκείου (Sekundarstufe I) να
πάρει μζροσ ςτην εξζταςη τησ Μητρικήσ Γλώςςασ - Καταγωγήσ.
 το αποτζλεςμα θα καταχωρηθεί ςτο
Απολυτήριό του,
 θα αποκτήςει πολφτιμα προτερήματα με αυτό.
Πότε διδάςκεται το μάθημα;
 Συνήθωσ 3-5 ώρεσ το απόγευμα.
 Επιπροςθζτωσ ςτο μάθημα των Γερμανικών.
 Εξαίρεςη ςτο Δημοτικό GHS Hückelhoven:
Εδώ μπορεί το μάθημα τησ τουρκικήσ να
αντικαταςτήςει την δεφτερη (υποχρεωτική)
ξζνη γλώςςα.

