Dubai International Academy (DIA) tilbyder - som den eneste skole i Dubai - dansk
modersmålsundervisning fra KG 1 til Year 11 igennem foreningen Dansk på DIA.
Visionen for Dansk på DIA er, at give danske elever mulighed for at opnå dansk på niveau
med børn bosat i Danmark.
Hos Dansk på DIA foregår undervisningen på klassetrin fra
Year 1 til Year 11, mens de yngste elever i KG 1 og KG 2
tilbydes en ugentlig lektion med alderssvarende sanglege,
rim og remser direkte efter skoletid.
Undervisningsmaterialet er nøje udvalgt og tilrettelagt,
således at eleverne udfordres og stimuleres fagligt såvel som
personligt. Indholdet tilpasses individuelt til eleverne af
dansklæreren, som støtter op om den enkeltes behov og
faglige niveau. Dansk på DIA indkøber hvert år nyt
undervisningsmateriale i Danmark for at sikre, at
undervisningens standard og indhold svarer så vidt muligt til
den danske folkeskoles.
Udover den klassiske, sprogfaglige undervisning fokuserer dansklærerne også på at give
eleverne et dansk ‘kulturelt fundament’, således at eleverne får de bedst mulige
forudsætninger for at kunne forstå og begå sig i danske sammenhænge. Der arbejdes med
de kulturfaglige elementer i 6-ugers moduler, som bl.a. omhandler dansk historie og
geografi; nordisk mytologi; folkeeventyr; moderne rim og remser; danske traditioner, ritualer
og højtider; dansk litteraturs klassikere og moderne dansk litteratur; dansk humor og adfærd;
sproglige vendinger og andre særlige, danske træk, som kan være svære at forstå, hvis man
ikke er opvokset i Danmark.
En forudsætning for deltagelse i dansk modersmålsundervisning er, at eleverne som et
minimum kan tale og forstå dansk. Med andre ord skal dansk være et af barnets talte sprog i
hjemmet.
Eleverne i Year 1 til og med Year 6 har 3 lektioner á 60 minutter ugentligt. Al undervisning
finder sted i skoletiden.
I Year 1 til Year 6 inviteres danske forældre med ind i læsetimerne som læsemødre og fædre, hvilket er med til at skabe et nært fællesskab mellem elever, forældre og lærere.
Eleverne i Year 7 til og med Year 11 har 3 lektioner i skoletiden fordelt på Secondary
School’s 2-ugers skema (10 skoledage) - og derfor tilbyder Dansk på DIA en ugentlig
undervisningslektion ekstra om eftermiddagen for denne gruppe elever.
For skoleåret 2017/2018 har vi to dansklærere, der varetager undervisningen: Heidi Kann og
Tine Kaalund.
Dansk på DIA ledes af en forældrevalgt bestyrelse, der følger foreningens vedtægter, som
vedtaget den 6. November 2016. Der er generalforsamling hvert år i starten af maj.
Prisen for dansk modersmålsundervisning er 5.000 AED per elev per
år ved betaling før 1. juni. Udover det forældrebetalte
undervisningsgebyr støttes Dansk på DIA af sponsorer.
For yderligere information kan du kontakte Dansk på DIA’s
bestyrelsesmedlemmer via denne mailadresse:
danskpaadiabestyrelsen@gmail.com.
Kig også gerne forbi vores FaceBook-gruppe “Dansk på DIA”.
Vi ser frem til at modtage dit barn i Dansk på DIA!

