Μαθήματα μητρικής γλώσσας στη
Ρηνανία-Παλατινάτο (RheinlandPfalz)
Αγαπητοί γονείς,
πολλά παιδιά και νέοι που ζουν στη Ρηνανία-Παλατινάτο (RP)
μεγαλώνουν πολύγλωσσα. Ίσως κι εσείς να μιλάτε, σαν οικογένεια
στο σπίτι, μια γλώσσα που δεν είναι η γερμανική. Προκειμένου να στηριχθεί η πολυγλωσσία,
η Ρηνανία-Παλατινάτο (RP) προσφέρει μαθήματα μητρικής γλώσσας σε 18 γλώσσες, για
μαθητές των τάξεων 1 έως 10. Εκεί μαθαίνουν όχι μόνο να μιλούν αλλά και να διαβάζουν και
να γράφουν στη γλώσσα της οικογένειάς τους. Ο πολιτισμός και η λαογραφία είναι επίσης
μεταξύ των υποχρεωτικών θεμάτων. Οι επιδόσεις σε αυτό το μάθημα επιλογής
βαθμολογούνται. Εσείς και το παιδί σας αποφασίζετε εάν θα θέλατε να συμμετάσχετε και να
εγγραφείτε στα μαθήματα της μητρικής γλώσσας στον εκπαιδευτικό της τάξης
(Klassenleitung).
Στη Ρηνανία-Παλατινάτο προσφέρονται μαθήματα μητρικής γλώσσας και στα Ελληνικά.










Albanisch
Arabisch
Bosnisch
Bulgarisch
Chinesisch
Farsi
Griechisch
Italienisch
Kroatisch











Kurdisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch
Spanisch
Türkisch
Ungarisch

Εγγραφές: Κάθε άνοιξη για την επόμενη σχολική χρονιά. Μπορείτε να μάθετε τις ακριβείς
ημερομηνίες στο σχολείο του παιδιού σας ή στον εκπαιδευτικό διακομιστή του Υπουργείου
Παιδείας Ρηνανίας-Παλατινάτου (RLP).
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html.
Προσοχή στις προθεσμίες εγγραφής. Μεταγενέστερες εγγραφές μπορούν να γίνουν δεκτές
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, το σχολείο θα σας
ενημερώσει πότε και πού θα γίνονται τα μαθήματα. Το μάθημα μπορεί να είναι πρωί ή
απόγευμα. Η εγγραφή στα μαθήματα μητρικής γλώσσας είναι εθελοντική, αλλά είναι
υποχρεωτική η συμμετοχή για τουλάχιστον ένα σχολικό έτος μετά την εγγραφή. Οι βαθμοί
αυτού του μαθήματος επιλογής αναγράφονται στο ενδεικτικό (Zeugnis). Ο εκπαιδευτικός της
τάξης ή η διεύθυνση του σχολείου του παιδιού σας θα σας ενημερώσει, κατόπιν αιτήματος,
ποιες προσφορές για μάθημα είναι διαθέσιμες κάθε στιγμή στην περιοχή σας.
Σας προσκαλώ εγκάρδια να επωφεληθείτε από αυτήν την προσφορά.
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