Hier wird herkunftssprachlicher Unterricht erteilt:
Εδώ διδάσκεται το μάθημα της Γλώσσας
Καταγωγής:
Arabisch/Αραβικά:
 Erkelenz
 Heinsberg
 Hückelhoven
 Übach-Palenberg
Griechisch/Ελληνικά:
 Heinsberg
Italienisch/Ιταλικά:
 Geilenkirchen
Polnisch/Πολωνικά:
 Gangelt
 Geilenkirchen
Portugiesisch/Πορτογαλλικά:
 Heinsberg
Russisch/Ρωσικά:
 Erkelenz
 Geilenkirchen
 Heinsberg
 Hückelhoven
Spanisch/Ισπανικά:
 Hückelhoven
 Geilenkirchen
Türkisch/Τουρκικά:
 Erkelenz
 Hückelhoven
 Wassenberg
 Übach-Palenberg

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)
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Μάθημα γλώσσας χώρας
προέλευσης
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im Kreis Heinsberg
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Αγαπητοί γονείς,

εδώ και πολλά χρόνια προσφέρεται στην
Περιφέρεια του Heinsberg το μάθημα της
Μητρικής - Γλώσσας - Καταγωγής. Θα θέλαμε με
αυτό το φυλλάδιο να Σας ενημερώσουμε γι’ αυτή
την προσφορά και να απαντήσουμε σε μερικές
πιθανές 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 μαθητές από την Α΄ Δημοτικού μέχρι 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 τρέχουσα
σχολική χρονιά.
 Ισχύει η υποχρεωτική παρακολούθηση των
μαθημάτων.
 Η πρόοδος στο μάθημα της Μητρικής - Γλώσσας
- Καταγωγής (HSU) αξιολογείται και
καταχωρείται στο Ενδεικτικό. Οι μαθήτριες και
οι μαθητές λαμβάνουν ένα Πιστοποιητικό
Συμμετοχής.
 Η διδασκαλία γίνεται στη Μητρική - Γλώσσα Καταγωγής.
 Το μάθημα της Μητρικής - Γλώσσας - Καταγωγής
(HSU) δεν διδάσκεται στις διακοπές.
Προϋποθέσεις
 Το παιδί Σας θα πρέπει να κατανοεί το
καθημερινό λεξιλόγιο του μαθήματος της
Μητρικής - Γλώσσας - Καταγωγής.
 Το παιδί Σας πρέπει να μπορεί να μιλάει
τουλάχιστον μικρές προτάσεις στη Μητρική Γλώσσα - Καταγωγής.
 Το παιδί Σας θα πρέπει να έχει την θέληση να
προσέρχεται οικειοθελώς στο μάθημα της
Μητρικής - Γλώσσας - Καταγωγής.

 Το παιδί Σας πρέπει να ξέρει να γράφει
Εξαίρεση: Πρωτάκια Δημοτικού

Γιατί θα πρέπει το παιδί μου να μάθει την
Μητρική - Γλώσσα - Καταγωγής;
Μέσω 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 γένει,
 να μπορεί να κατανοεί και να μαθαίνει πιο
γρήγορα και άλλες γλώσσες,
 στο τέλος της Α΄ Λυκείου (Sekundarstufe I) να
πάρει μέρος στην εξέταση της Μητρικής Γλώσσας - Καταγωγής.
 το αποτέλεσμα θα καταχωρηθεί στο
Απολυτήριό του,
 θα αποκτήσει πολύτιμα προτερήματα με αυτό.
Πότε διδάσκεται το μάθημα;
 Συνήθως 3-5 ώρες το απόγευμα.
 Επιπροσθέτως στο μάθημα των Γερμανικών.
 Εξαίρεση στο Δημοτικό GHS Hückelhoven:
Εδώ μπορεί το μάθημα της τουρκικής να
αντικαταστήσει την δεύτερη (υποχρεωτική)
ξένη γλώσσα.

