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Αγαπητοί γονείς
Από την προνηπιακή τάξη έχει το παιδί σας τη δυνατότητα, να παρακολουθήσει μαθήματα στα
σχολεία μητρικής γλώσσας και πολιτισμού (HSK). Σε αυτά τα σχολεία διευρύνουν τα παιδιά τις
ικανότητές τους στην πρώτη τους γλώσσα. Επιπλέον αποκτούν γνώσεις του πολιτισμού της χώρας
καταγωγής τους, όπως για παράδειγμα στην Ιστορία, Γεωγραφία, Μουσική και Παράδοση. Πέραν της
εμβάθυνσης στην πρώτη τους γλώσσα σε προφορικό και γραπτό επίπεδο είναι επίσης πολύ
σημαντικές οι γνώσεις της μητρικής γλώσσας στην εκμάθηση της γερμανικής, στη διαμόρφωση της
ταυτότητάς τους, στην επαφή με τους συγγενείς ή στην περίπτωση μιας πιθανής επιστροφής στην
πατρίδα. Γι’ αυτούς τους λόγους σας συστήνουμε να εγγράψετε το παιδί σας στο σχολείο.
Παιδαγωγικό τμήμα του καντονιού του Schaffhausen

Οργάνωση των σχολείων HSK – Πληροφορίες για τους γονείς
Ποιος
Τα σχολεία HSK οργανώνονται και χρηματοδοτούνται είτε από τις πρεσβείες ή τα προξενεία των
χωρών καταγωγής είτε από ιδιωτικούς φορείς.
Εγγραφή
Η εγγραφή γίνεται κατά κανόνα στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς μέσω της
δασκάλας/του δασκάλου. Το σχολείο ξεκινάει στην προνηπιακή τάξη (εφόσον επιτρέπεται η εγγραφή
στα σχολεία). Μια εγγραφή αργότερα είναι επίσης δυνατή. Οι γονείς μπορούν επίσης να έρθουν
απευθείας σε επαφή με τη συντονίστρια/τον συντονιστή του HSK σχολείου. Η λίστα με τα ονόματα των
υπευθύνων είναι διαθέσιμα στο Παιδαγωγικό Τμήμα.
Πότε
Το σχολείο ξεκινάει με την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι μαθήτριες/ μαθητές επισκέπτονται το
σχολείο για 2 έως 4 ώρες την εβδομάδα. Κατά κανόνα λαμβάνουν χώρα σε ώρα εκτός μαθήματος (στο
ελβετικό σχολείο).
Αξιολόγηση των HSK επιδόσεων / Βαθμοί
Οι επιδόσεις των παιδιών και νέων στα HSK σχολεία καταχωρίζονται από το ελβετικό διδακτικό
προσωπικό στον ελβετικό έλεγχο.
Γενικές συστάσεις στους γονείς για τη δίγλωσση/πολύγλωσση ανατροφή
 Να μιλάτε στο σπίτι στη μητρική/πρώτη γλώσσα.
 Να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη μητρική και τη γερμανική γλώσσα μαζί.
 Να αφηγείστε στα παιδιά ιστορίες ή να τραγουδάτε μαζί τραγούδια στην πρώτη γλώσσα.
 Να αφήνετε τα παιδιά και τους νέους να διαβάζουν βιβλία στην πρώτη γλώσσα και στα
γερμανικά.
 Να κοιτάζετε τις σχολικές εργασίες των παιδιών σας σε τακτά διαστήματα. Με αυτόν τον
τρόπο δείχνετε το ενδιαφέρον σας.
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