
 

 

 

Származásinyelv-oktatás 
Rajnavidék-Pfalz tartományban 
 

Kedves Szülők! 

Rajnavidék-Pfalz tartományban sok gyermek és fiatal él, aki több 

nyelven nő fel. Valószínűleg az Önök családi nyelve sem a 

német. A többnyelvűség támogatása érdekében Rajnavidék-Pfalz tartomány 18 nyelven bi-

ztosítja a diákoknak a származási nyelvük tanulását az 1.-10. évfolyamokon, ahol nem csak a 

beszédet, hanem az olvasást és írást is megtanulhatják a családban használatos nyelven. A 

kötelező témák közé tartozik a kultúra és az országismeret is. A tantárgy szabadon választható 

és érdemjegyet kapnak a diákok. Ha a gyermekével úgy döntenek, hogy szeretne részt venni 

ezen az órán, az osztályfőnöknél jelentkezhetnek. 

Rajnavidék-Pfalz tartományban jelenleg az alábbi nyelveken folyik származásinyelv-oktatás: 

 albán   magyar 

 arab  olasz 

 bolgár  orosz 

 bosnyák  perzsa 

 görög  portugál 

 horvát  román 

 kínai  spanyol 

 kurd  szerb 

 lengyel  török 

 

Jelentkezés: A következő tanévet megelőző tavasszal. A határidőről a gyermeke iskolájában 

vagy az Oktatási Minisztérium honlapján tájékozódhatnak: 

https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html. 

Kérem feltétlenül tartsák be a jelentkezési határidőt. Megkésett jelentkezéseket csak kivéte-

les esetben tudunk elfogadni. Az iskola a tanév kezdetekor fogja Önöket értesíteni arról, hogy 

az órákat hol és mikor tartják meg. A tanóra lehet délelőtt vagy délután. A tantárgy ugyan 

szabadon választható, a részvétel azonban a tantárgy felvétele után az adott tanév végéig 

kötelező. A jegyek bekerülnek a bizonyítványba. Kérésre az osztályfőnök vagy az iskola ve-

zetősége informálja Önöket az aktuális ajánlatokról az adott régióban. 

Meleg szívvel ajánlom, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. 

 
Dr. Stefanie Hubig 

Oktatási miniszter asszony 

  

https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html


 

 

 

Származásinyelv-oktatásért felelős kapcsolattartó:   

Felügyeleti és Szolgáltatási Igazgatóság  

 

Trier körzete 

 

Ursula Biehl  

Telefon: 0651 9494-315 

E-Mail: ursula.biehl@add.rlp.de 

 

Koblenz körzete 

 

Patricia Schon-Ohnesorge 

Telefon: +49 261 20546-13444 

E-Mail: Patricia.Schon-Ohnesorge@add.rlp.de  

 

Neustadt a. d. Weinstraße körzete 

 

Stefanie Hackmann 

Telefon: 06321 99-2409 

E-Mail: Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.de   

 

 

Tartományi Pedagógiai Intézet 

Beata Hülbusch  

Telefon: 0671/9701-1654 

E-Mail: beata.huelbusch@pl.rlp.de 

 
 
 
 

Az aktuális információk, adatok a Rajnavidék-Pfalz tartomány Oktatási 

Minisztériumának honlapján is megtalálhatóak: 

 https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html 

 
 
 
 
 

Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz 
 

Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 

Tel.: 06131 – 16 0 (zentr. Telefondienst) 
Fax: 06131 – 16 29 97 

E-Mail: poststelle@bm.rlp.de, Web: www.bm.rlp.de 
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