
 

Lieferanschrift Sprechzeiten Sparkasse Rhein-Maas Sparkasse Krefeld Postbank Köln 
Kreisverwaltung Kleve montags bis donnerstags IBAN: DE04 3245 0000 0005 0016 98 IBAN: DE51 3205 0000 0323 1121 44 IBAN: DE32 3701 0050 0027 9175 01 
Nassauerallee 15 – 23 von 09:00 bis 16:00 Uhr BIC: WELADED1KLE BIC: SPKRDE33 BIC: PBNKDEFF 
47533 Kleve freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr    
 

http://www.kreis-kleve.de • e-mail: info@kreis-kleve.de • Vermittlung: 02821 85-0 
Öffentliche Verkehrsmittel: NIAG-Bus-Linie 49 (City-Bus) bis Haltestelle Postamt, NIAG-Bus-Linie 54 oder RVN-Bus-Linie 70 bis Haltestelle Nassauerallee 

 

Schulamt für den Kreis Kleve • Postfach 15 52 • 47515 Kleve 

 
An die Erziehungsberechtigten 
 

 Staatliche Schulaufsichtsbehörde für  
Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen 

Dienstgebäude: Nassauerallee 15 - 23, Kleve 
Telefax: 02821 85- 499 

Ansprechpartner/in: Frau Jansen 
Zimmer-Nr.: 1.350 
Durchwahl: 02821 85- 499 

(Bitte stets angeben) ⇒ Zeichen: 1.3 – 40 57 42 
Datum: 29.09.2022 

 

Πληροφορίες για το μάθημα γλώσσας καταγωγής 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 
με αυτό το ενημερωτικό σημείωμα λαμβάνετε πληροφορίες για το μάθημα της γλώσσας της 
χώρας καταγωγής (HSU) του σχολικού έτους 2023/2024. 
 

Μάθημα της γλώσσας της χώρας καταγωγής (HSU) 

Σχολικό έτος 2023/2024                  Τάξεις 1 έως 10 
 
Γενικές πληροφορίες: 
                               Στα ακόλουθα πεδία/τομείς εμπειρίας: 

� από τον αλφαβητισμό έως  
    την ανάλυση λογοτεχνίας                                                   
� 3 έως 5 ώρες την εβδομάδα                              
� συμπληρωματική προσφορά  
   στο τακτικό μάθημα                                                                    
 

� στο σπίτι κι εδώ 
� κάθε μέρα και κάθε χρόνος 
� μάθηση – εργασία – ελεύθερος χρόνος 
� στο πέρασμα των χρόνων 
� ένας κόσμος για όλους  
� πολιτισμική παράδοση και πράξη 
 

 

Γιατί να μάθουμε τη γλώσσα καταγωγής; 
 
Μέσω του μαθήματος γλώσσας καταγωγής... 

� … μαθαίνει κάποιος άλλες γλώσσες.                                 � γίνεται εφικτή η πολύγλωσση εκμάθηση. 
� … κατέχει κάποιος τη μητρική του γλώσσα                       � ενδυναμώνεται η προσωπική ταυτότητα.      
        προφορικά και γραπτά                                                  � δημιουργούνται πλεονεκτήματα  
� … μεταδίδεται η διαπολιτισμική ικανότητα.                              στις αιτήσεις πρόσληψης. 
 

Η προσφορά  μας  
�Για όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές                   �Εμείς 
 

�οι οποίοι πληρούν τις γλωσσικές προϋποθέσεις           �προωθούμε την πολυγλωσσία 
    (ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους)                         � προετοιμάζουμε για τις εξετάσεις γλώσσας 
� πιστοποιείται η συμμετοχή και ο βαθμός επίδοσης      � αναλαμβάνουμε τους μαθητές 
    σημειώνεται στο ενδεικτικό.                                              από εκεί που βρίσκονται γλωσσικά 

 

 
Διαδικασία εγγραφής 
Για την πρώτη συμμετοχή του παιδιού σας ή όταν φοιτά στην 5η τάξη του σχολικού έτους 
2023/2024 πρέπει η εγγραφή να πραγματοποιηθεί έως τις 15.03.2023 στο γενικό σχολείο του 
παιδιού σας για το σχολικό έτος 2023/2024. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το υπάρχον έντυπο 
εγγραφής. Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς τμημάτων στα ωρολόγια προγράμματα.  
 



Μετά την εγγραφή, δεν θα λάβετε καμία επιβεβαίωση εγγραφής. Θα ενημερωθείτε, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα το παιδί σας να συμμετάσχει στο μάθημα.  
Θα ήθελα να επισημάνω ότι μεταγενέστερες εγγραφές δεν μπορούν να ληφθούν υπόψιν! 
 
Αλλαγή: Στην επαρχία Kleve δεν είναι πλέον απαραίτητη η ετήσια εγγραφή στο μάθημα 
γλώσσας καταγωγής. Το παιδί σας παραμένει εγγεγραμμένο έως ότου κάνετε διαγραφή αυτού. 
Θα βρείτε ένα έντυπο διαγραφής στην ιστοσελίδα που αναφέρεται παρακάτω. 
 
Έναρξη μαθημάτων 
Το μάθημα γλώσσας καταγωγής για το σχολικό έτος 2023/2024 θα αρχίσει την εβδομάδα από τη 
Δευτέρα 14/08/2023 έως την Παρασκευή 18/08/2023. 
Παρακαλούμε φροντίστε να προσέλθει το παιδί σας εγκαίρως στον τόπο διδασκαλίας 
του εγγεγραμμένου μαθήματος κατά την ημερομηνία του πρώτου μαθήματος γλώσσας 
καταγωγής χωρίς να του ζητηθεί κάτι τέτοιο. 
Στην αρχή του μαθήματος, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες από την/τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό του μαθήματος γλώσσας καταγωγής. Η/ο εκπαιδευτικός θα χαρεί να σας 
συμβουλεύσει, αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα. 
Η συμμετοχή του παιδιού σας είναι υποχρεωτική μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και υπόκειται 
στην υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο. 
 
Έχετε επιπλέον ερωτήσεις; 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εγγραφή του παιδιού σας στο μάθημα 
γλώσσας καταγωγής, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το γενικό σχολείο του παιδιού σας. 
 
Επιπλέον, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους εκπαιδευτικούς του μαθήματος γλώσσας 
καταγωγής πριν από την εγγραφή του παιδιού σας. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο καθηγητή 
του μαθήματος γλώσσας καταγωγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτικών μαθήματος καταγωγής: 
 

Γλώσσα Όνομα εκπαιδευτικού Στοιχεία επικοινωνίας 

Αραβικά Herr Abouannajate abdeljalil.abouannajate@gmail.com 

 Herr Chamlal chamlal1978@hotmail.de 

Ελληνικά Frau Pentseretzidou elisabeth.pentseretzidou@schule.duesseldorf.de 

Κουρδικά(Kurmanci) Herr Demirtas yuceldemirtasde@gmail.com 

Ολλανδικά Frau Heisig andrea.heisig@antonius-hau.nrw.schule 

Πολωνικά Frau Tompalski  justyna-tompalski@t-online.de 

Frau Wójcik  anna.wojcik81@poczta.fm 

Ρωσικά Frau Imgrunt  f.imgrunt@web.de 

Frau Zech zech.n@web.de 

Τουρκικά Frau Cevik tubacevik17@gmail.com 
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στη ιστοσελίδα www.kreis-kleve.de/hsu. 
 
Σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την επόμενη σχολική χρονιά. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Czymay 
Schulrat 
 

 
www.kreis-kleve.de/hsu 


