J. polski w Dolnej Saksonii – apel do rodziców
Drodzy rodzice,
po raz pierwszy przed polonijną społecznością w Dolnej Saksonii otwiera się szansa wprowadzenia
języka polskiego w państwowym systemie szkolnym od klasy 6-tej jako 2-go języka obcego, z
godzinami lekcyjnymi w regularnym programie nauczania i z oceną na świadectwie liczoną do
średniej. Do tej pory mamy w dolnosaksońskich szkołach kilkanaście grup języka polskiego jako
„języka kraju pochodzenia” w klasach 1-4. Teraz powstała możliwość prawna kontynuowania tych
grup we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych oraz wprowadzenia języka polskiego jako 2-go
obcego z perspektywą zdawania egzaminu maturalnego. Po przyjęciu w kwietniu przez
dolnosaksoński Landtag odpowiedniej rezolucji dotyczącej wspierania wielojęzyczności w szkołach
landowych, rozpoczęliśmy rozmowy z Ministerstwem Edukacji na temat projektu pilotażowego w
jednej ze szkół ponadpodstawowych w landzie. Jak zawsze dotąd w takich sytuacjach ministerstwo
uzależnia podjęcie konkretnych kroków od zapotrzebowania zgłoszonego przez środowisko polonijne.
Wobec tego apelujemy do wszystkich rodziców zainteresowanych lekcjami języka polskiego jako
języka obcego w klasach 6-12/13 o przesłanie do 20 czerwca na adres polskadomena@tonline.de krótkiej informacji, ile dzieci, do której klasy i w jakiej miejscowości chcieliby ewentualnie
posłać od przyszłego roku szkolnego na język polski w szkole. Prosimy również o rozpowszechnienie
powyższego apelu w kręgu rodziny i znajomych wszystkimi dostępnymi kanałami. Od ilości tych, na
razie nieformalnych, zgłoszeń zależy siła naszych argumentów w rozmowie z urzędnikami
ministerstwa poczas kolejnej rundy konsultacji, która odbędzie się 21.06.2017. Jest nas w Dolnej
Saksonii prawie 80.000 Polaków, w samym Hanowerze ok. 20.000, do tego doliczyć trzeba dalsze
tysiące osób poczuwających się do związku z polskim językiem i kulturą. Wierzymy, że uda nam się
udokumentować mocne zainteresowanie naszego środowiska rozszerzeniem oferty nauczania języka
polskiego na dolnosaksońskie szkoły ponadpodstawowe.
Ewentualne pytania (również dotyczące klas 1-4) można kierować na podany wyżej adres emailowy.
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