ภาษาไทย / Thai

หลักสู ตรภาษาแม่
(Heimatliche Sprache und Kultur HSK)
เรี ยน พ่อแม่และผูป้ กครองทุกท่าน
การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาเยอรมัน เป็ นการเสริ มสร้างและ พัฒนา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ภาษาอื่น ทั้งยังเพิ่มความรู ้ ความเข้าใจของความ
ต่างระหว่างวัฒนธรรม ซึ่ งถือเป็ นหน้าที่หลัก อันสาคัญของสถาบันการศึกษาในภาครัฐ
ดังนั้นการให้การศึกษา รวมทั้งส่ งเสริ มในเรื่ องการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว
ได้ถูกจัดให้เป็ นวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร HSK ด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่ งจะเปิ ดสอนขึ้นในโรงเรี ยนรัฐบาล โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบ
และการสนับสนุนของกระทรวงศึกษา ธิการในแต่ละรัฐ
การใช้ หลายภาษาและความรู้ ความเข้ าใจระหว่ าง วัฒนธรรมที่แตกต่ าง
การที่เหล่าเยาวชน ใช้ภาษาเยอรมันเป็ นภาษากลางในการติดต่อสื่ อสาร กันและกัน
และบวกกับความสามารถในการใช้ภาษาแม่ได้อย่างคล่อง แคล่ว
ยังจะส่ งผลให้พวกเขามีสมรรถภาพในการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมรอบข้างและในชีวิตการทางานได้ดียงิ่ ขึ้น
หลักสู ตรภาษาแม่ HSK จัดให้มีข้ นึ ทุกมลรัฐ และในแต่ละเมืองของรัฐ
จะเปิ ดสอนภาษาต่างๆ ซึ่ งมีดว้ ยกันถึง 25 ภาษา
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรภาษาแม่ และวัฒนธรรม HSK
สาหรับเด็กและเยาวชน
เพื่อเพิ่มเติมและลงลึกความรู ้ความเข้าใจในภาษาแม่ ทั้งการพูด
อ่านและเขียน
เพิ่มพูนความสามารถในการใช้สองภาษา หรื อมากกว่า สองภาษาขึ้นไป
ทาให้เยาวชนมีการปฎิบตั ิตนและมีการแสดงออก ทางวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
ทั้งยังทาให้รู้คุณค่าและมีบรรทัดฐาน ทางด้านความเข้าใจและการยอมรับนับถือ

ข้อได้เปรี ยบทางด้านสังคมและชีวิตการทางาน
- บุคคลใดที่มีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาแม่ได้อย่างลึกซึ้ ง แล้ว
ย่อมเป็ นพื้นฐานอย่างดีต่อการเรี ยนภาษาอื่นเพิ่มเติม (ทั้งภาษาเยอรมัน
และภาษาต่างประเทศอื่นๆ)
- การมีความรู ้ภาษาแม่เป็ นอย่างดี จะช่วยส่ งเสริ มให้เด็กมีการติดต่อ
และเชื่อมสัมพันธภาพอันดีกบั ครอบครัว และญาติพี่นอ้ ง ซึ่ งเป็ นคน ชาติเดียวกัน
- ในการติดต่อสื่ อสารกับทางบ้านเกิดเมืองนอนนั้น สิ่ งสาคัญคือต้อง
มีความรู ้ความสามรถ ในการใช้ภาษาของบ้านเกิดได้เป็ นอย่างดี เช่น
กรณี ที่ตอ้ งการไปศึกษาต่อ การไปประกอบอาชีพ
หรื อหากต้องการย้ายกลับไปตั้งถิ่นฐานยังบ้านเกิด เป็ นต้น

พ่อแม่ จะให้ การสนับสนุนต่ อการพัฒนาด้ านภาษา ของบุตรอย่ างไร
โดยการพูดภาษาแม่กบั บุตรของท่านเท่านั้น ถึงแม้วา่ บุตรของท่าน
จะพูดโต้ตอบกลับมาเป็ นภาษาเยอรมันก็ตาม ภาษาแม่คือภาษาที่
ตนเองใช้ความคิดหรื อตรึ กตรอง หรื อแม้กระทัง่ การฝัน
- โดยการกระตุน
้ เตือนและสร้างความสนุกสนานในการเรี ยนภาษา
ด้วยการรับฟังและไต่ถามเกี่ยวกับชีวิตประจาวันทัว่ ไป ด้วยการร้อง เพลง
ด้วยการเล่าเรื่ องเล่านิทาน หรื อการอ่านหนังสื อให้ฟัง เป็ นต้น
- บุคคลในครอบครัวที่สื่อสารกับเด็กโดยตรง จะต้องใช้ภาษา
แม่ของตนสื่ อกับเด็กเท่านั้น ไม่ควรพูดภาษาแม่ผสมกับ ภาษาเยอรมัน
- โดยการกระตุน
้ เตือนให้เด็กมีการพบปะติดต่ออย่างสม่าเสมอกับ เด็กๆ
ที่ใช้ภาษาเยอรมัน หรื อเด็กที่ใช้ภาษาอื่น
- พ่อแม่ควรปล่อยให้เด็กพูดคุยและเล่าเรื่ องราวต่างๆให้ฟัง ทั้งที่จากโรงเรี ยน
และจากการเรี ยนหลักสู ตรภาษาของ HSK
- พ่อแม่ควรมีการพบปะพูดคุยอย่างสม่าเสมอกับครู ที่โรงเรี ยน
และผูส้ อนหลักสู ตรภาษา HSK
-

หน่วยงานหรื อองค์กรการจัดการ
หลักสู ตรภาษา HSK ได้รับความร่ วมมือจากสถานเอกอัครราชทูต
ของแต่ละประเทศ และจากองค์กรเอกชนต่างๆ
การสอนจะจัดให้เป็ นไปตามจานวนกลุ่มของแต่ละภาษา รับเด็กตั้งแต่ช้ นั อนุบาล
1 หรื อ 2 และชั้นประถมศึกษา สามารถขอใบสมัครได้ตามโรงเรี ยนรัฐทัว่ ไป
(ยกเว้นรัฐเบิร์น)
หลักสู ตรภาษา HSK ตามปรกติแล้วจะใช้สถานที่ของโรงเรี ยนรัฐ
ซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับที่พกั ของเด็ก

หลักสู ตรภาษา HSK จะทาตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับโรงเรี ยนรัฐบาล (เช่น
การปิ ดเทอม และ สมุดแสดงผลการเรี ยน)
ผลการเรี ยนหลักสู ตรภาษา HSK จะจัดทาเป็ นบันทึกรายงาน
แนบคู่กบั สมุดแสดงผลการเรี ยนของโรงเรี ยนรัฐ
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