Aktionsbündnis „Herkunftssprachenunterricht“ in Baden-Württemberg – Herkunftssprachlicher Unterricht als Schulfach in BadenWürttemberg - jetzt!!
In Baden-Württemberg haben 30% der Bevölkerung und 50% der Kinder im vorschulischen Alter eine Zuwanderungsgeschichte - sie wachsen zwei- bzw.
mehrsprachig auf. Leider können die meisten Migrantinnen und Migranten in Baden-Württemberg in der Schule nicht ihre Herkunftssprache lernen, sondern
nur im Rahmen des „Konsulatsunterrichts“ außerhalb der Stundentafel.
Das Recht, Herkunftssprachen zu lernen und zu sprechen, ist international durch die UN-Menschenrechts- bzw. UN-Kinderrechtskonvention abgesichert.
Auch die Europäische Kommission unterstützt das Erlernen von Herkunftssprachen.
Das Aktionsbündnis „Herkunftssprachenunterricht“ in Baden-Württemberg fordert:
- Einführung von Herkunftssprachenunterricht als gleichwertiges schulisches Unterrichtsfach in staatlicher Verantwortung.
- Konzeption und Aufbau von Lehramtsstudiengängen für den Herkunftssprachenunterricht an baden-württembergischen Hochschulen.
- Öffnung der Teilnahme am Herkunftssprachenangebot für alle Schülerinnen und Schulen.

Δίκτυο Δράσης για τη διδασκαλία μητρικής γλώσσας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη – Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στη ΒάδηΒυρτεμβέργη να ενταχθεί στο σχολικό μάθημα τώρα!!
Στη Βάδη- Βυρτεμβέργη το 30% του πληθυσμού και το 50% των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν μεταναστευτικές καταβολές, μεγαλώνουν σε
πολύγλωσσο περιβάλλον. Δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα μάθησης της γλώσσας καταγωγής τους στο σχολείο, αλλά μόνο στα
πλαίσια της διδασκαλίας που διοργανώνουν οι χώρες καταγωγής. Το δικαίωμα της εκμάθησης και ομιλίας της γλώσσας καταγωγής είναι διεθνώς
κατοχυρωμένη από τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στηρίζει επίσης το αίτημα για την εκμάθηση των γλωσσών καταγωγής.
Τα αιτήματα του Δίκτυου Δράσης για τη Διδασκαλία της Γλώσσας Καταγωγής:
- Εισαγωγη της διδασκαλίας μητρικής γλώσσας ως ισότιμο μάθημα υπό την αιγίδα του κρατιδίου.
- Σχεδιάγραμμα και δομές σπουδών της διδασκαλίας μητρικής γλώσσας στα ανάλογα τμήματα των πανεπιστημίων της Βάδης- Βυρτεμβέργης.
- Ανοιγμα της συμμετοχης στο μάθημα μητρικής γλώσσας για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.
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