تدريس لغة المنشأ
في مقاطعة أولبه

أعزاءنا أولياء األمور،
لسنوات عدة يجري تدريس لغة المنشأ في مقاطعة أولبه ،ولكن هذا ليس
معروفًا في كافة األماكن .ولهذا نود من خالل هذه النشرة تعريفكم بهذا
األمر واإلجابة عن بعض األسئلة المحتملة من جانبكم .وفي حالة وجود
المزيد من األسئلة يسرنا اإلجابة عنها في أي وقت.
مركز االندماج المحلي
مقاطعة أولبه

"ال يكتمل تعلم اللغة الثانية إال بعد إتمام تعلم
أساسيات لغ ٍة أولى على األقل"
()Rothweiler 2007

ما تدريس لغة المنشأ؟
اختصارا )HSU :عبارة عن محتوى تعليمي تقدمه والية نورد
تدريس لغة المنشأ (
ً
راين-فيستفالين للطالبات والطالب من الصف األول حتى الصف العاشر ،ممن
نشؤوا وهم يتحدثون لغتين ،األلمانية ولغة أخرى .والجنسية غير ذات أهمية يجري
التدريس طبقًا إلرشادات الوالية وتخضع إلدارتها المدرسية.

أمرا ها ًما لألطفال والشباب ذوي الخلفية المهاجرة؟
لماذا يعد تعلم لغة المنشأ ً
يحتل تعلم اللغة األلمانية المرتبة األولى ضمن األهداف التعليمية في حالة األطفال
والشباب ممن ليست لديهم معرفة كافية باللغة األلمانية .وتثبت األبحاث العلمية أن
االهتمام باللغة األصلية يشكل مساهمةً ممتازة لتعلم اللغة األلمانية .وقد أظهرت
الخبرة العملية في التدريس أن الطالبات
والطالب ممن لديهم معرفة باللغة األصلية
مالئم لعمرهم ،والذين يجري
على نحو
ٍ
قبولهم في إحدى المدارس األلمانية في
مسارهم الدراسي ضمن ما يسمى بالقادمين
من الخارج ،يتعلمون اللغة األلمانية على نح ٍو
أسهل بكثير من أمثالهم الذين نشؤوا في
ألمانيا دون وجود دوافع قوية لهم.
وتعد لغة المنشأ التي جلبوها معهم باإلضافة إلى ثقافة بلد المنشأ جز ًءا ال يتجزأ من
هوية هؤالء األطفال أو الشباب ،كما أن لها أهمية خاصة في تطوير شخصيتهم.
وعالوة ً على ذلك يعد إجادة عدة لغات ثرا ًء ثقافيًا كما أنها تعد في هذه األثناء
شر ً
طا عا ًما للتعليم.

متى وأين تُقدم حصص لغة المنشأ؟
عادة ً ما يتم التدريس في فترة ما بعد الظهيرة ويشتمل في العادة على  3إلى 5
حصص في األسبوع .وبنا ًء على الطلب تقوم المدارس بتقديم المعلومات بشأن
مكان تنظيم تدريس لغة المنشأ.

ما اللغات التي يجري تدريس لغة المنشأ بها؟
في الوقت الحالي يجري تدريس لغة
المنشأ في مقاطعة أولبه باللغات
واإليطالية
واليونانية
األلبانية
والبولندية والروسية واألسبانية
والتركية.
ولكن يمكن زيادة هذا المحتوى
التعليمي عند وجود حاجة لذلك وعند
اجتماع عد ٍد كافٍ من الطالب ،وهذا
يعني أنه مع ذلك يمكن للمرء التسجيل
ويندرج بهذا ضمن قائمة انتظار.

من يقوم بتدريس لغة المنشأ؟
تتكون هيئة التدريس من الناطقين باللغة األم ،ممن لديهم القدرة الكافية على تولي
مهمة المعلم في مادة تدريس لغة المنشأ طبقًا للقانون األلماني .وهم موظفون لدى
الوالية.

هل يحصل األطفال على درجات أو شهادة؟
تصدر هيئة التدريس شهادة تفيد المشاركة في دراسة لغة المنشأ .يجري تسجيل
درجة االختبار في الشهادة في خانة المالحظات.
تقوم الطالبات والطالب الذين يشاركون بانتظام في تعلم لغة المنشأ في نهاية
مسارهم الدراسي في المرحلة الثانوية  1بأداء اختبار لغة .تختلف درجة صعوبة
االختبار تبعًا لنوع الشهادة الحائز عليها الطالب .تُثبت نتيجة االختبار .في شهادة
إتمام الدراسة .وهنا يجري تسجيل درجة االختبار تحت خانة النتائج.
يمكن للحد األدنى من النتيجة الجيدة في اختبار اللغة أن تعادل درجة ضعيفة في
اللغة األجنبية.

هل لتدريس لغة المنشأ أهمية عند االنتقال؟
ال يتمتع تدريس لغة المنشأ بالفعالية نفسها بخصوص االنتقال وإتمام الدراسة مثل
المواد المنتظمة .ولكن يجري أخذ النتائج اإليجابية في االعتبار عند االنتقال وهذا
في إطار التقييم التربوي للتطور الكلي لدى الطالبة أو الطالب.

هل يمكن أن تحل مادة تدريس لغة المنشأ محل تدريس اللغة األجنبية؟
يمكن في بعض الحاالت في مدارس المرحلة الثانوية  1أن يحل تدريس لغة المنشأ
محل اللغة األجنبية الثانية أو الثالثة.
وفي هذه الحالة تعادل تعلم اللغة األجنبية في كافة الجوانب .ويمكن بهذا الصدد
تشكيل مجموعات دراسية مشتركة لعدة مدارس من كافة أنواع المدارس في
المرحلة الثانوية  .1ويمكن لهذه أن تضم صفين دراسيين ( الصفين السابع  /الثامن
و التاسع  /العاشر) لكل منهم .كما يمكن للغة المنشأ أن تحل محل اللغة األجنبية
األولى في المدارس الثانوية ( .)Gymnasiumيمكن مواصلة دراسة لغة المنشأ
ً
بدال من اللغة األجنبية في المرحلة العليا من المدرسة الثانوية ()Gymnasium
ً
وصوال إلى امتحان إتمام الدراسة الثانوية (.)Abitur

كيف يمكن المشاركة في تعلم لغة المنشأ؟
أمرا ضروريًا للمشاركة .مع أن التسجيل اختياري ،إال أنه يلزم
يعد التسجيل ً
لعام دراسي كامل .يمكن للطالبات والطالب الحصول
بالحضور على نحو منتظم ٍ
على نماذج التسجيل لدى السكرتارية التابعة لمدرستهم،
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يمكن الحصول على مزي ٍد من المعلومات من خالل المرسوم المعنون
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("تدريس الطالبات والطالب ذوي الخلفية المهاجرة وخاصةً في مجال اللغات") الصادر عن وزارة التعليم
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