
  

Εγγραφή 

Οι εγγραφές στην πρωτοβάθμια ή αντίστοιχα στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρώτου επιπέδου 

πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση, αλλά όχι αργότερα 

από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους. 

Οι γονείς συμπληρώνουν το έντυπο εγγραφής και το 

παραδίδουν στη γραμματεία του σχολείου υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Η εγγραφή ισχύει για τουλάχιστον ένα 

σχολικό έτος και μέχρι την αλλαγή του σχολείου ή την 

κατάργηση της εγγραφής. Ως μέρος της διαδικασίας 

εγγραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα χρειαστεί να 

ξανακάνετε την εγγραφή  του παιδιού σας στο Μάθημα 

Γλώσσας Καταγωγής (HSU) κατά την αλλαγή του 

σχολείου μετά την 4
η
 τάξη.  

Υποχρεωτική παρακολούθηση 

Η εγγραφή στο Μάθημα Γλώσσας Καταγωγής (HSU) είναι 

οικειοθελής. Ωστόσο η εγγραφή δεσμεύει σε τακτική 

παρακολούθηση. Μετά την εγγραφή στο μάθημα η 

παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.  

Διαγραφή παρακολούθησης 

Η διαγραφή της παρακολούθησης από τον κύκλο 

μαθημάτων είναι δυνατή μόνο στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Θα πρέπει να την υποβάλλετε εγγράφως στη 

διεύθυνση του υποχρεωτικού σχολείου. 

Βαθμοί 

Η επίδοση στο Μάθημα Γλώσσας Καταγωγής (HSU) 

περιλαμβάνεται στο ενδεικτικό με βαθμό ή αξιολόγηση 

σχετικά με την πρόοδο της μάθησης στην ενότητα 

"Παρατηρήσεις". 

Eξέταση γλώσσας 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές στο τέλος της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης πρώτου επιπέδου συμμετέχουν σε εξετάσεις 

γλώσσας. Ο βαθμός επίδοσης σημειώνεται στο ενδεικτικό. 

Ωστόσο, αυτή η εξέταση δεν είναι η ίδια με την εξέταση 

αξιολόγησης (Feststellungsprüfung). 

Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις καλής επίδοσης, μπορεί 

η γλώσσα καταγωγής στο ανώτερο επίπεδο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) να 

αντικαταστήσει μία ξένη γλώσσα. 

Για περαιτέρω ερωτήσεις και πληροφορίες είμαστε 

στη διάθεσή σας: 

 

Σχολική επιθεώρηση 

Beate Schroeter, Εκπαιδευτική Σύμβουλος 

Υπεύθυνη "Ενσωμάτωση μέσω της εκπαίδευσης"  

στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της επαρχίας Unna 

Τηλ 0 23 03 / 27- 17 40 

Fax 0 23 03 / 27- 19 96 

beate.schroeter@kreis-unna.de 

 

Ειδικοί Σύμβουλοι „Ενσωμάτωση μέσω της 

εκπαίδευσης“ 

Durdu Fedakâr │Meike Karrasch │Martin Kesten 

Τηλ 0 23 03 / 27- 48 40 

Fax 0 23 03 / 27- 19 96 

durdu.fedakar@kreis-unna.de 

meike.karrasch@kreis-unna.de 

martin.kesten@kreis-unna.de 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 

προσφερόμενα Μαθήματα Γλώσσας Καταγωγής 

(HSU) στην επαρχία Unna μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο 

Διαδίκτυο. 

Εκδοτική αρχή: Διεύθυνση Εκπαίδευσης της επαρχίας 

Unna 

Parkstraße 40 b 

59425 Unna 
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Αξιότιμοι γονείς,  

 
για τα παιδιά και τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 

οι γλώσσες προέλευσης και ο πολιτισμός των χωρών 

προέλευσης αποτελούν μέρος της ταυτότητάς τους και 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους. Επιπλέον, η πολυγλωσσία είναι 

ένα πολιτιστικό πλεονέκτημα σε έναν συνεχώς 

αναπτυσσόμενο κόσμο. 

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κρατίδιο της Βόρειας 

Ρηνανίας-Βεστφαλίας υποστηρίζει τη διατήρηση και 

βελτίωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητριών 

και μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Για το σκοπό 

αυτό προσφέρεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις (δείτε 

παρακάτω), πέρα από την κανονική διδασκαλία των 

μαθημάτων, το Μάθημα Γλώσσας Καταγωγής (HSU). Tο 

Μάθημα Γλώσσας Καταγωγής (HSU) παραδίδεται 

σύμφωνα με τους κανονισμούς του κρατιδίου και 

υπόκειται στη σχολική επιθεώρηση του κρατιδίου. 

 

Εδώ και πολλά χρόνια προσφέρεται στην επαρχία Unna η 

διδασκαλία στις περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες 

καταγωγής. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην επαρχία 

Unna είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση 

των Μαθημάτων Γλώσσας Καταγωγής (HSU). 

 

Σε αυτό το φυλλάδιο έχουμε συνοψίσει τις πιο σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με τα Μαθήματα Γλώσσας 

Καταγωγής (HSU) στην επαρχία Unna και θα θέλαμε να 

σας ενημερώσουμε για τα προσφερόμενα μαθήματα. 

 
Beate Schroeter, Εκπαιδευτική Σύμβουλος 

Υπεύθυνη "Ενσωμάτωση μέσω της εκπαίδευσης"  

στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της επαρχίας Unna  

Μάθημα Γλώσσας Καταγωγής (HSU) 

Το Μάθημα Γλώσσας Καταγωγής (εν συντομία HSU) είναι 

πρόσθετη παροχή του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-

Βεστφαλίας για μαθήτριες και μαθητές των τάξεων 1 έως 

10, οι οποίοι μεγαλώνουν  σε ένα περιβάλλον όπου 

ομιλούνται δύο ή περισσότερες γλώσσες και έχουν 

τουλάχιστον βασικές γνώσεις της αντίστοιχης γλώσσας 

καταγωγής τους. Το μάθημα γίνεται εκτός ωρολογίου 

προγράμματος και πραγματοποιείται (συνήθως) το 

απόγευμα. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η διδασκαλία 

κάθε γλώσσας καταγωγής σε κάθε τοποθεσία, τα παιδιά 

από διάφορα σχολεία συγκεντρώνονται και διδάσκονται 

μαζί σε ένα σχολείο. 

Σκοποί και στόχοι 

Σκοποί και στόχοι των μαθημάτων, με βάση το 

πρόγραμμα σπουδών του Μαθήματος Γλώσσας 

Καταγωγής (HSU), είναι να αναπτυχθεί ο προφορικός και 

γραπτός λόγος, να διατηρηθούν αυτές οι δεξιότητες και να 

γίνουν φορέας σημαντικών διαπολιτισμικών ικανοτήτων. 

Γιατί θα έπρεπε το παιδί μου να 

παρακολουθεί το Μάθημα Γλώσσας 

Καταγωγής (HSU)? 

Με τη συμμετοχή στο μάθημα το παιδί 

 αναπτύσσει την πολυγλωσσία του, 

 μαθαίνει τον προφορικό και γραπτό λόγο της γλώσσας 

καταγωγής του, 

 ενδυναμώνει την ταυτότητά του,  

 αναπτύσσει την ευαισθησία του γενικά για τις 

γλώσσες, 

 εξελίσσει τις διαπολιτισμικές του ικανότητες, 

 μαθαίνει πιο εύκολα γερμανικά, 

 στο τέλος των σπουδών του στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση πρώτου επιπέδου συμμετέχει σε 

γλωσσική εξέταση στη γλώσσα καταγωγής (το 

αποτέλεσμα των εξετάσεων θα καταγραφεί στις 

"Επιδόσεις" στο ενδεικτικό προόδου και μπορεί να 

θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν), 

 αντισταθμίζει την κακή επίδοση στα αγγλικά ή τη 

δεύτερη ξένη γλώσσα στο απολυτήριο 

 αποκτά ένα επιπρόσθετο μελλοντικό επαγγελματικό 

προσόν. 

 

Προσφερόμενα μαθήματα 

Τα Μαθήματα Γλώσσας Καταγωγής (HSU) στην επαρχία 

Unna προσφέρονται προς το παρόν για τις ακόλουθες 

γλώσσες: 

● Αραβικά ● Πορτογαλικά 

● Ελληνικά ● Ρωσικά 

● Ιταλικά ● Τουρκικά 

● Πολωνικά 

Διεύρυνση προσφοράς των γλωσσών 

Η προσφορά εκμάθησης της γλώσσας μπορεί να 

διευρυνθεί εάν υπάρχει ανάγκη και εφόσον συμπληρωθεί 

αρκετός αριθμός μαθητριών και μαθητών (τουλάχιστον 15 

μαθήτριες και μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

τουλάχιστον 18 μαθήτριες και μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης πρώτου επιπέδου ). Στη συνέχεια, η σχολική 

επιθεώρηση ελέγχει αν είναι δυνατή η ύπαρξη ανάλογης 

υποδομής.  

Διδακτικό προσωπικό 

Οι καθηγητές που διδάσκουν τη Γλώσσα Καταγωγής 

(HSU) είναι υπάλληλοι του κρατιδίου της Βόρειας 

Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Είναι φυσικοί ομιλητές της 

γλώσσας. Σήμερα, 24 ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί 

διδάσκουν τη Γλώσσα Καταγωγής (HSU) στην επαρχία 

Unna. 

Πληροφόρηση μέσω του σχολείου 

Κατά την εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο - τόσο 

στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση πρώτου επιπέδου - ως γονέας με 

διαπολιτισμικό υπόβαθρο, θα ενημερωθείτε από τη 

διεύθυνση του σχολείου σχετικά με την προσφορά 

εκμάθησης της Γλώσσας Καταγωγής (HSU).  


