Griechisch

Σχολική επιθεώρηση
της Νομαρχίας
Ennepe-Ruhr

Για πιο λόγο να επισκεφθεί το
παιδί μου το τμήμα μητρικής
γλώσσας (HSU)
Υπάρχουν πολλοί λόγοι

Τμήμα μαθημάτων
μητρικής γλώσσας HSU
((HSU)

Το τμήμα μητρικής γλώσσας HSU
…
 βοηθάει τη πολυγλωσσία
 την εμβάθυνση της μητρικής
γλώσσας,
προφορικά
και
γραπτά και την ενίσχυση της
πολιτιστικής ταυτότητας του
παιδιού
 τη διεύρυνση της ικανότητας
δράσης
 στο τέλος της 9. ή 10. τάξης
μπορεί ο μαθητής ή η μαθήτρια
να λάβει μέρος στις εξετάσεις
και ο βαθμός θα περαστεί στο
απολυτήριο
στο
σημείο
„σχολικές επιδόσεις“
Προσέξτε ιδιαίτερα
Einsatzschule είναι το Σχολείο
που είναι το τμήμα μητρικής
γλώσσας (HSU)
Pflichtschule είναι το
υποχρεωτικό Σχολείο που οι
μαθητές και μαθήτριες
επισκέπτονται κανονικά τα
μαθήματα

Υπεύθυνοι στη Σχολική
επιθεώρηση είναι οι:

Διαδικασίες

Angela Partner
Διευθύντρια
Tel. 02336 / 44 48 127
a.partner@en-kreis.de

Πληροφορίες για
τους γονείς

Alwiné Ometa
Ειδική σύμβουλος ενσωμάτωσης
Tel. 02336 / 44 48 121
a.ometa@en-kreis.de

Eltern

υπεύθυνοι για την εκτύπωση
Σχολική επιθεώρηση του Ennepe-Ruhr-Kreises
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Τμήμα μαθημάτων μητρικής γλώσσας (HSU)
Τμήμα μαθημάτων μητρικής γλώσσας
(HSU)
Αγαπητοί γονείς
Το HSU είναι μια επιπλέον προσφορά
του κρατιδίου ΒΡΒ (Βόρειας Ρηνανίας
Βεστφαλίας)
για
μαθητές
και
μαθήτριες με προέλευση ή καταγωγή
εκτός Γερμανίας από την 1. έως τη 10.
τάξη και έχουν βασικές γνώσεις στη
μητρική τους γλώσσα. Η μητρική
γλώσσα και ο πολιτισμός της χώρας
προέλευσης ή καταγωγής είναι μέρος
της πολιτιστικής τους ταυτότητάς. Η
μητρική γλώσσα έχει μεγάλη σημασία
για
την
ανάπτυξη
της
προσωπικότητας.
Γι’
αυτό
η
πολυγλωσσία είναι πολιτισμικός
εμπλουτισμός
στη
σημερινή
παγκόσμια εξέλιξη με συνεχώς
στενότερες επαφές των κρατών.
Το μάθημα μητρικής γλώσσας είναι το
απόγευμα μετά το κανονικό μάθημα
σε ένα συγκεκριμένο σχολικό χώρο
και συγκεντρώνονται εκεί όλα τα
παιδιά από διάφορα Σχολεία.

Πληροφορίες από το σχολείο

Αποχώρηση / αλλαγή σχολείου

Το Σχολείο πληροφορεί λεπτομερώς
τους γονείς των μαθητών με προέλευση
ή καταγωγή εκτός Γερμανίας για το
τμήμα μητρικής γλώσσας (HSU).

Η παρακολούθηση του τμήματος
μητρικής γλώσσας είναι μετά την
εγγραφή
υποχρεωτική.
Η
αποχώρηση/διαγραφή είναι δυνατή
μόνο στο τέλος του σχολικού έτους για
την επόμενη σχολική τάξη. Πρέπει να
γίνει γραπτώς και να υποβληθεί στη
σχολική
διεύθυνση
του
υποχρεωτικού σχολείου ή σε έναν
εκπαιδευτικό του τμήματος μητρικής
γλώσσας. Σε περίπτωση αλλαγής
σχολείου είναι απαραίτητη νέα
εγγραφή στο νέο σχολείο.

Εγγραφή στο τμήμα μητρικής
γλώσσας
Εγγραφές μπορούν να γίνουν το
αργότερο μέχρι την αρχή του σχολικού
έτους ή του σχολικού εξαμήνου – το
αργότερο εντός 4. εβδομάδων.
Παρακαλείστε να συμπληρώσετε το
έντυπο εγγραφής και να το παραδώσετε
στη Γραμματεία του υποχρεωτικού
σχολείου ή σε κάποιον εκπαιδευτικό
του τμήματος μητρικής γλώσσας. Η
εγγραφή ισχύει τουλάχιστον για ένα
σχολικό έτος και μέχρι την αλλαγή του
σχολείου ή την αποχώρηση. Μετά την
εγγραφή είναι η παρακολούθηση των
μαθημάτων υποχρεωτική.

Βασικοί στόχοι

Υποχρεωτική παρακολούθηση των
μαθημάτων / απουσίες

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι
να καλυτερεύσει ο μαθητής και η
μαθήτρια τη μητρική γλώσσα στο
προφορικό και γραπτό λόγο και να
διδαχτεί σπουδαίες πολυπολιτισμικές
ικανότητες.

Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι
υποχρεωτική όπως στα άλλα τμήματα
στο υποχρεωτικό σχολείο και οι
απουσίες σημειώνονται στον έλεγχο ή
στη σχολική βεβαίωση.

Βεβαίωση συμμετοχής
Η βεβαίωση συμμετοχής παραδίδεται
την ημέρα που παραδίδονται οι
σχολικοί έλεγχοι του υποχρεωτικού
σχολείου.
Σχολικός έλεγχος προόδου
Ο βαθμός ή η αξιολόγηση όσον
αφορά την πορεία της μάθησης
σημειώνεται στο σχολικό έλεγχο και
στο σημείο “Σημειώσεις” .
Οι εκπαιδευτικοί του HSU
Οι εκπαιδευτικοί του τμήματος μητρικής γλώσσας
είναι υπάλληλοι του κρατιδίου της ΒΡΒ και έχουν την
ίδια μητρική γλώσσα με τα παιδιά.

