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Информације о настави језика земље порекла за школску 2022/2023 годину
Драги родитељи,
у наставку желимо да Вас информишемо о настави језика земље порекла на
српском
и да Вам укажемо на појединости везане за пријаву.
Коме је намењена настава језика земље порекла?
За све ученице и ученике са предзнањем језика земље порекла од 1. до 10. разреда.
Наставни предмет је изборни и као такав је добровољан.
Где се одвија настава?
На централним наставним местима. Листе школа можете да преузмете са следеће
интернет странице:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-undmehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
За даље информације се можете обратити координаторима при Генералном
конзулату Републике Србије (види доле) и саветнику за српски језик (види горе).
Када и где морам да пријавим своје дете?
За наставу српског језика најпре потражите место одржавања наставе у близини
школе вашег детета. Листу са прегледом свих централних наставних места можете
наћи на интернету(види горе) или питајте у школи Вашег детета.
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Ако је наставно место означено словом К, пријавите ваше дете на следећа три места:
1) Контактирајте путем мејла координатора за наставу језика земље порекла
при Генералном конзулату Републике Србије у Франкфурту, на следећу
мејл

адресу:

biljana.bukinac@mpn.gov.rs.

Имајте

у

виду

pок

за

пријављивање, од 2. Маја до 31.октобра 2022 године!
2) Попуните пријаву на обе стране, потпишите и направите једну копију.
Оригинални примерак пријаве предајте разредном старешини матичне
школе вашег детета.
3) Копију пријаве, молим Вас шаљите поштом или путем мејла на адресу
централног наставног места, тј.школе у којој се настава језика порекла
одржава. Адресе школа можете пронаћи у листи прегледа централних
наставних места.
Ако је наставно место означено словом H, попуните пријаву (обе стране), потпишите
и направите једну копију. Молим Вас пријавите ваше дете на следећа два места:
1) Оригинални примерак предајте разредном старешини матичне школе
вашег детета.
2) Копију пријаве, молим Вас шаљите поштом или путем мејла на адресу
централног наставног места тј.школа у којој се настава језике порекла
и одржава. Адресе школа можете пронаћи у листи прегледа централних
наставних места.
Имајте у виду крајњи рок пријављивања, који се завршава 30. септембра 2022
године.
Како се правилно попуњава пријава?
Под „родитељи“ упишите Ваше презиме и име, улицу и број, поштански број, број
телефона и ако имате и Вашу мејл адресу. Под „ученик/ца“ упишите презиме и
име Вашег детета, датум рођења, име школе коју посећује и разред. У избору за
језик заокружите српски. Наведите име, адресу и место изабране школе, у којој се
настава одржава као и место. Не заборавите да упишете место и датум и Ваш
потпис!
Након пријављивања је присуство на настави обавезно.
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Како могу своје дете да испишем са наставе?
Одјава са наставе за наредну школску годину је могућа само писменим путем
(без посебне форме), на крају школске године. Управа школе коју Ваше дете
похађа, својим потписом потврђује одјаву. Наставник/наставница језика порекла
такође мора бити о томе обавештен/а.
Како се одвија поступак вредновања/ оцењивања?
За курсеве за које је одговорна земља порекла (К), морате у пријави на страни 2 да
потпишете захтев за упис оцене, како би оцена из језика земље порекла, била
уписана у сведочанство. Оцењивање је описно са следећим забелешкама у
сведочанству: присуствовао/ла настави (tg), са успехом присуствовао/ла
настави(mEtg) или са добрим успехом присуствовао/ла настави (mgEtg). Ученици
1. и 2. разреда добијају само напомену у сведочанству. Нема оцењивања.
Уколико имате још питања или Вам је потребна помоћ, радо Вам стојим на
располагању.
Срдачан поздрав
Мирјана Антанасијевић - Саветник за албански, босански, хрватски, македонски,
словеначки и српски језик
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