Lekcje języka odziedziczonego
w Nadrenii-Palatynacie
Drodzy Rodzice,
w Nadrenii – Palatynacie mieszka dużo dzieci i młodych ludzi
dorastających w środowisku wielojęzycznym. Możliwe, że
również Państwo rozmawiają w domu w języku, który nie jest językiem niemieckim. Aby
wspierać tę wielojęzyczność, Nadrenia – Palatynat oferuje dla uczennic i uczniów od klasy
pierwszej do dziesiątej możliwość nauki w osiemnastu językach krajów pochodzenia. Na
lekcjach dzieci uczą się nie tylko mówić, ale również czytać i pisać w języku tego kraju. Kultura
i geografia kraju pochodzenia należą też do planu nauczania. Osiągnięcia w tym
fakultatywnym przedmiocie dokumentuje ocena na świadectwie. Wspólnie z dzieckiem mogą
Państwo zdecydować o udziale w lekcjach i zgłosić to u wychowawcy klasy.
Aktualnie lekcje są oferowane w następujących językach:










albański
arabski
bośniacki
bułgarski
chiński
farsi
grecki
włoski
chorwacki











kurdyjski
polski
portugalski
rumuński
rosyjski
serbski
hiszpański
turecki
węgierski

Zgłoszenie ma miejsce wiosną na kolejny rok szkolny. O terminie zgłoszenia dowiedzą się
Państwo w szkole swojego dziecka lub na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji w
Nadrenii – Palatynacie: https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html.
Proszę nie przekraczać terminu zgłoszenia. Późniejsze zgłoszenia mogą być przyjęte tylko
w sytuacjach wyjątkowych. Szkoła poinformuje Państwa na początku roku szkolnego, kiedy i
gdzie lekcje bedą się odbywać. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w godzinach
przedpołudniowych, jak i po południu. Zgłoszenie na lekcje języka odziedziczonego jest
dobrowolne, ale po po przyjęciu potwierdzenia, uczestnictwo staje się obowiązkowe na okres
przynajmniej jednego roku. Oceny z tego przedmiotu zostają wpisane na świadectwo.
Wychowawca klasy lub dyrekcja szkoły poinformują zainteresowane osoby o aktualnych
propozycjach w regionie.
Zapraszam Państwa do skorzystania z tej oferty.
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