Настава језика порекла
у Рајнланд-Пфалцу

Драги родитељи,
Рајнланд-Пфалц је дом многe деце и омладине који
одрастају вишејезично. Мoгуће је да у кући говоре породични језик који није немачки. У
циљу промовисања вишејезичности, Рајнланд-Пфалц нуди часове на 18 језика за
ученике у разредима од 1. до 10. Тамо, поред говора, они такође науче да читају и пишу
на породичном језику. Култура и регионалне науке су такође међу обавезним темама.
Успех на изборном предмету је оцењен. Одлучите заједно са Вашим дететом да ли жели
да похађа наставу језика порекла и пријавите га учитељу/ци или разредном старешини.
Тренутно се настава језика порекла нуди у Рајнланд-Пфалцу на следећим језицима:










Албански
Арапски
Босански
Бугарски
Кинески
Фарси
Грчки
Италијански
Хрватски











Курдски
Пољски
Португалски
Румунски
Руски
Српски
Шпански
Турски
Мађарски

Пријављивање : Сваког пролећа за следећу школску годину. Датуме за пријаву можете
сазнати у школи Ваше деце, или на образовним серверима Министарства просвете РЛП
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html.
Обратите пажњу на рокове за пријављивање. Накнадне пријаве се могу разматрати
само у изузетним случајевима. Школа ће Вас обавестити почетком школске године када
и где се одржавају часови. То може бити ујутру или послеподне. Пријављивање за
наставу је добровољно, али учешће је обавезно најмање једну школску годину. Оцене
за овај изборни предмет су уписане у сведочанство/диплому. Учитељ/ица или управа
школе ће Вас обавестити, по Вашем захтеву, који су језици тренутно доступни и у понуди
у Вашој области.
Срдачно Вас позивам да искористите ову понуду.

Др Стефани Хубиг
министарка образовања

Контакт особа за наставу језика порекла у Дирекцији за надзор и
услуге
Округ Трир
Ursula Biehl
Telefon: 0651 9494-315
E-Mail: ursula.biehl@add.rlp.de
Округ Кобленц
Patricia Schon-Ohnesorge
Telefon: +49 261 20546-13444
E-Mail: Patricia.Schon-Ohnesorge@add.rlp.de

Округ Нојштадт а. д. Вајнштрасе
Stefanie Hackmann
Telefon: 06321 99-2409
E-Mail: Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.de

Контакт особа за наставу језика порекла у Педагошком државном
институту
Beata Hülbusch
Telefon: 0671/9701-1654
E-Mail: beata.huelbusch@pl.rlp.de

Актуелне информације и упутства пронаћи ћете такође и на серверу
Министарства за образовање РЛП
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html
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