دروس لغة بلد األصل (اللغة العربية)
السنة الدراسية 2022 / 2021
السيدات و السادة األولياء األفاضل،
يتمتع الطلاب و ا
الطالبات من أصول مهاجرة بكفاءات في مجال لغة بلدانهم األصلية و بنا ًء
عليه فإننا نعتزم تثمين هذه المهارات و تعزيزها و تطويرها عبر تنظيم دروس للغة العربية
تحت إشراف الوزارة.
كما أنانا نعتبر الت امكن من مهارات عالية في اللغة األم على المستويين الكتابي و ال ا
شفوي
عنصرا أساسيا للت امكن من إتقان اللغة األلمانية كلغة ثانية و كلغة الت اعلم و التكوين هنا٫كما
ً
ً
فضل عن ذلك فإن تدريس لغة بلد األصل يساعد
أناه يسهل تعلم اللغات األجنبية األخرى.
على تنمية التعددية اللغوية على المستويين الفردي و االجتماعي كما أنه يفتح األفاق الكتساب
مؤهلت مهنية و وظيفية عالية.
أشرفت وزارة التعليم و الثقافة في أوائل السداسية الثانية من العام الدراسي 2019 / 2018
على تنظيم دروس لغة بلد األصل كما أنها أوكلت مهمة تدريس اللغة العربية ألساتذة
ً
فضل عن ذلك فإن الدروس تخضع للبرامج و المناهج التي أق ارتها
يتقنونها كلغتهم األم.
وزارة التعليم و الثقافة.
تجرى الدروس في مقرات مركزية و يتمتع بها طلبة المراحل اإلبتدائية و اإلعدادية كما
تعتبر مادة اللغة العربية مادة إختيارية و ت ا
نظم الدروس مرة ً في األسبوع خارج جدول
التوقيت المدرسي في فترة ما بعد الظهر لمدة حصتين.
و فيما يخص تشكيل األقسام فإنه يمكن للقسم الواحد أن يض ام طلبة ينتمون لفصول و
مستويات تعليمية متفاوتة و أصناف مدرسية مختلفة.
كل طالب يواظب باستمرار على الدروس يتم تسجيل ذلك له على بطاقة أعداده في خانة
الملحظات.
السيدات و السادة األفاضل ،في حال حظيت هذه الدروس المشرفة عليها الوزارة بإهتمامكم و
رغبتم بتسجيل ابنكم  /ابنتكم  /أبنائكم فإني أرجو منكم ملء اإلستمارة المرفقة و تسليمها
ممضاة إلدارة المدرسة في أجل أقصاه يوم 17.09.2021
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