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Προς  
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων 
Υπόψη: Υφυπουργού Παιδείας κ. Θ. Πελεγρίνη  
Κοιν.: 1. Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης 

2. Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου 
 

 
 

ΠΡΟΣ :  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,                 

Πολιτισµού και Αθλητισµού,  Υπουργό  

κ. Νίκο Φίλη   

Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας  

κ. Θεοδόση Πελεγρίνη  

 

Πληροφορίες: 
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Τηλ/Tel: +49 7121 339346                                                                                                     
Unter den Linden 53                                                                                                                                                                                      
72762 Reutlingen                                                        
Deutschland                                                              
E mail: kipas@gmx.de 
 
 
 
 
 
 

 



 
Θέµα: Ένταξη της µητρικής γλώσσας στο γερµανικό ωρολόγιο πρόγραµµα. 

 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ 

Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ 

 

Η Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Β.Β. και η Συνοµοσπονδία Γονέων και 

Κηδεµόνων Γερµανίας, επισηµαίνουµε για άλλη µια φορά ότι η µόνη λύση για το 

κρατίδιο της Βάδης Βυρτεµβέργης είναι η ένταξη των Τ.Ε.Γ. στο ωρολόγιο γερµανικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Η εκπαιδευτική πολιτική στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεµβέργης προβλέπει την σταδιακή 

αλλαγή τον σχολείων από ηµερήσια σε ολοήµερα. Κάθε χρόνο ο αριθµός των 

ολοήµερων σχολείων, αυξάνετε µε απώτερο στόχο, έως το 2018, το αργότερο δε έως το 

2022 ολοκληρωτικά, η συντριπτική πλειοψηφία σε όλο το κρατίδιο να έχει περάσει στο 

νέο µοντέλο. 

Θέλουµε να επισηµάνουµε ότι στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεµβέργης, η µορφή της 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι τα Τ.Ε.Γ. ∆ηλαδή, η προαιρετική εκπαίδευση στην 

ελληνική γλώσσα, γίνεται στις απογευµατινές ώρες εφόσον ολοκληρωθεί η βασική 

υποχρεωτική γερµανική εκπαίδευση.   

Είναι αυτονόητο ότι, όσο περισσότερα γερµανικά σχολεία θα περνούνε στο ολοήµερο 

µοντέλο εκπαίδευσης, τόσο θα συρρικνώνεται η ελληνόγλωσση εκπαίδευση, εφόσον δεν 

θα υπάρχουν ενδεχοµένως αρκετές αίθουσες και περίσσιες διδακτικές ώρες. Σε όλα 

αυτά προστίθεται και το γεγονός ότι οι µαθητές θα απασχολούνται σε ολοήµερη βάση 

και δεν θα έχουν χρόνο, ίσος και όρεξη, να παρακολουθούν τα ελληνικά τµήµατα.  

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουµε την ένταξη στα κατά τόπους γερµανικά σχολεία 

όπου αυτό είναι εφικτό και θεµιτό από τους τοπικούς συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. 

Τα γερµανικά σχολεία δια µέσο των διευθυντών τους, προσφέρουν την 

δυνατότητα δηµιουργίας τµηµάτων µητρικής γλώσσας, εφόσον ο ελάχιστος 

αριθµός των ενδιαφερόµενων µαθητών είναι τουλάχιστον 12 ώστε να υπάρχει 

οικονοµική στήριξη εκ µέρους των Γερµανών. Η ρύθµιση αυτή, έχει ισχύ για όλες τις 

εθνότητες. Η αντίστοιχη ρύθµιση για την δηµιουργία νέου Τ.Ε.Γ από ελληνικής πλευράς, 

είναι 50 µαθητές. Υπενθυµίζουµε όµως, παρότι εστάλησαν αιτήσεις για δηµιουργία νέου 



Τ.Ε.Γ στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεµβέργης εφόσον τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις, αυτό 

δεν έγινε εφικτό από πλευράς του Υπουργείου. Αιτήσεις που κατατέθηκαν, έµειναν έως 

σήµερα αναπάντητες (Βλέπε αίτηση Bühlertal) 

Με βάση την τεχνογνωσία που αποκοµίσαµε σε όλες τις περιπτώσεις όπου στηρίξαµε µε 

τις δυνάµεις µας την ένταξη, δίχως την πολυπόθητη στήριξη του Υπουργείου, τα 

αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. Προτείνουµε λοιπόν στο Υπουργείο να στηρίξει τις 

προσπάθειες µας ως προς την σταδιακή ένταξη µε συνεργασία όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων, δηλαδή Συνοµοσπονδία, Οµοσπονδία, Σύλλογοι Γονέων και 

Κηδεµόνων, ΕΛΜΕ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και γονείς.  

Σας παραθέτουµε το Link  για έκθεση από το τοπικό κοινοβούλιο του κρατιδίου όπου 

έγινε σχετική επερώτηση για τα τµήµατα µητρικής γλώσσας, το µέλλον αυτών, οι 

εθνότητες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, ο γενικός αριθµός όλων των µαθητών, οι 

ώρες διδασκαλίας των ολοήµερων σχολείων, η ποιότητα της εκπαίδευσης που 

παρέχεται και η πρόθεση για ενσωµάτωση των Τ.Ε.Γ στα ολοήµερα σχολεία.       

Ευχόµαστε ότι το Υπουργείο θα λάβει σοβαρά υπόψιν τις θέσεις και προτάσεις µας. 

 

 

https://www.landtag-

bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6737_D.pdf 

   

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  
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