
Ενημέρωση από την σχολική αρχή

της επαρχίας του Hochsauerlandkreis

για γονείς, μαθήτριες και μαθητές



Αγαπητοί γονείς!

Το μάθημα μητρικής γλώσσας καταγωγής (HSU) είναι μια δωρεάν 
προσφορά από το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Το μάθημα 
απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές που μεγαλώνουν δίγλωσσα, 
δηλαδή με την γερμανική και με την ελληνική γλώσσα. Η μητρική 
γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της προσωπικότητας. 
Στόχος του μαθήματος είναι η διατήρηση και διεύρυνση των ελληνικών 
γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών στον προφορικό και γραπτό λόγο 
και η ανάπτυξη διαπολιτιστικών ικανοτήτων.

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή

Πότε και πού διεξάγονται τα μαθήματα HSU;

…διεξάγονται επιπλέον στο σχολικό μάθημα, συνήθως το απόγευμα

…η διάρκεια των μαθημάτων είναι 3 έως 5 ώρες την εβδομάδα

…για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από 1η έως 10η τάξη

Ενδεικτικό και γλωσσικές εξετάσεις

Ο/Η εκπαιδευτικός του μαθήματος μητρικής γλώσσας δίνει στους 
μαθητές και στις μαθήτριες μια βεβαίωση συμμετοχής στο μάθημα. Οι 
επιδώσεις τους καταχωρούνται στο γερμανικό ενδεικτικό.



Στο τέλος του πρώτου επιπέδου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Se-
kundarstufe I) οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εξεταστούν στη μητρική 
τους γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων μητρικής 
γλώσσας καταγωγής HSU θα καταχωρηθεί στο απολυτήριο του 
γερμανικού σχολείου στην στήλη „επιπλέον γλώσσες“.

Εγγραφή

Για την εγγραφή στο μάθημα μητρικής γλώσσας καταγωγής HSU 
συμπληρώστε το σχετικό έντυπο εγγραφής, το οποίο θα βρείτε στη 
γραμματεία του σχολείου του παιδιού σας (ή στην ιστοσελίδα:  http://live.
hochsauerlandkreis.de/buergerservice/schule_bildung/schul- amt_fuer_
den_hsk/117180100000104447.php) και παραδώστε το στη γραμματεία 
του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Schulamt für den Hochsauerlandkreis

Πληροφορίες:

Ειδική σύμβουλος για την ενσωμάτωση μέσω μόρφωσης,
Κα Preckel
christiane.preckel@hochsauerlandkreis.de



Για περισσότερες  πληροφορίες

1. Σχολείο του παιδιού σας Ο/Η εκπαιδευτικός HSU

2. εφόσον το παιδί σας παίρνει ήδη μέρος στο μάθημα HSU.

3. Η διευθύντρια της σχολικής αρχής
κα Nolte
Martina.nolte@hochsauerlandkreis.de

4. Ειδική σύμβουλος για την ενσωμάτωση μέσω μόρφωσης
Κα Preckel
christiane.preckel@hochsauerlandkreis.de

5. Ιστοσελίδα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-

6. Βεστφαλίας www.schulministerium.nrw.de
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