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Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων 
Υπόψη: Υφυπουργού Παιδείας κου Θ. Πελεγρίνη  
Κοιν.:  1. Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης 
   2. Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου 
 

Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ 
 

Με αφορµή την επίσκεψη σας στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεµβέργης,  επιτρέψτε µας 
να προβούµε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση 
στο κρατίδιο µας. Με ιδιαίτερη ανησυχία διαπιστώνουµε ότι το υπουργείο παιδείας 
προσανατολίζεται στην τροποποίηση τον αποσπάσεων / παρατάσεων  των 
εκπαιδευτικών πέραν της τριετίας, δηλαδή των παρατάσεων στα σχολεία Τ.Ε.Γ.  
Επαναλαµβάνουµε τις θέσεις µας σχετικά µε την διατήρηση του αριθµού των 
εκπαιδευτικών στην Βάδη Βυρτεµβέργη ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία 
των σχολείων µας, όχι µόνο για το παρόν, αλλά και πέραν του σχολικού έτους 2018 
όπου τα γερµανικά σχολεία στο κρατίδιο µας θα περάσουν στο ολοήµερο 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε τα ακόλουθα.  
 

1.  ∆ιατήρηση του γενικού αριθµού των εκπαιδευτικών στο κρατίδιο της  
Β.Β. 

2.  Παγιοποίηση των εκπαιδευτικών πέραν της πενταετίας / παντρεµένοι µε 
µόνιµο κάτοικο εξωτερικού. Περαιτέρω αξιοποίηση του επιτόπιου εκπ. 
Προσωπικού. 

3.  Αναγνώριση των προσπαθειών των Οµοσπονδιών προς ένταξη των 
Τ.Ε.Γ. στα κατά τόπους  Γερµανικά σχολεία / κατά περίπτωση και κατά 
κρατίδιο όπου αυτό είναι θεµιτό.  

4.  Άµεση  αποστολή εκπαιδευτικών προς κάλυψη των κενών στα 
αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. 

5.  Κρατική µέριµνα για τα µη αναγνωρισµένα σχολεία Τ.Ε.Γ. 
υποστηριζόµενα από την Οµοσπονδία Β.Β., π.χ. παροχή βιβλίων και 
άλλα. 

6.  Έγκαιρη προµήθεια σχολικού υλικού, έγκαιρη τοποθέτηση των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού. 

 
Αναλύοντας τα παραπάνω, επισηµάνουµε την διαχρονική αδυναµία του Υπουργείου 
Παιδείας:  
 



1. Να αποστείλει εγκαίρως εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε τα σχολεία Τ.Ε.Γ. 
να αρχίζουν τα µαθήµατα µε την επίσηµη έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
(Βλέπε την περίπτωση Schwetzingen, όπου τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός 
µε απόσπαση από Ελλάδα αλλά ανακάλεσε την τοποθέτησή του και το 
συγκεκριµένο σχολείο έως τούτη την στιγµή να µην έχει ούτε έναν 
εκπαιδευτικό µε αποτέλεσµα η σχολική λειτουργία να έχει ανασταλεί 
εντελώς. Οι τελευταίες επαφές του συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων της 
οµώνυµης πόλης και της Οµοσπονδίας µε το Υπουργείο, είχαν ως 
απάντηση ότι η απόφαση για απόσπαση εκπαιδευτικού βρίσκεται στο 
γραφείο του Υπουργού και αναµένεται η υπογραφή. Έλεος. Πιάσαµε 
Απρίλιο και εκπαιδευτικός δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα) 

2.  
Να διατηρήσει έναν σταθερό αριθµό εκπαιδευτικών µε την δυνατότητα να 
καλύπτουν την απαιτούµενη συνεργασία µε τους Γερµανούς 
εκπαιδευτικούς  
α.   σε θέµατα γλώσσας  
β. σε εκπαιδευτική κουλτούρα που να εφάπτη στις απαιτήσεις των 
µαθητών εφόσον η κύρια εκπαίδευση είναι γερµανόφωνη και γίνεται στα 
γερµανικά πλαίσια εκπαίδευσης που είναι αποδεκτή από τα παιδιά µας, και 
γ. να κατανοήσει ότι από τον Σεπτέµβριο του 2018 όλα τα σχολεία του 
κρατιδίου της Βάδης Βυρτεµβέργης θα περάσουν στην ολοήµερη 
εκπαίδευση όπου οι ώρες λειτουργίας θα είναι από ∆ευτέρα έως Πέµπτη 
από 07.40 το πρωί έως 16.30 το απόγευµα και Παρασκευή από 7.40 το 
πρωί έως 12.00 το µεσηµέρι. Αυτονόητο ότι τα Τ.Ε.Γ. του κρατιδίου δεν θα 
µπορούν να λειτουργούν µόνο ηµέρα Παρασκευή εφόσον θα είναι 
αδύνατον να καλύπτουν όλη την ελληνική εκπαιδευόµενη µαθητική 
κοινότητα. 
 

3. Καταγγέλλουµε την διαχρονική αδυναµία του Υπουργείου να στηρίξει το 
εγχείρηµα της ένταξης των Τ.Ε.Γ. στα ολοήµερα γερµανικά σχολεία, παρότι 
αυτό µας υποσχέθηκε το έτος 2011 από την τότε Υφυπουργό Παιδείας κα. 
Γεννηµατά. Αντιθέτως αφέθηκαν στην τύχη τους όλα τα σχολεία που 
επιχείρησαν την ένταξη αναγκάζοντας αυτά να καλύπτουν τον εκπαιδευτικό 
από το υστέρηµα των γονέων µε τεχνική υποστήριξη από την Οµοσπονδία 
Γονέων και Κηδεµόνων Βαδης Βυρτεµβέργης. Προφανώς αποδεικνύεται 
για άλλη µια φορά ότι δεν υπάρχει συνέχεια στο κράτος µας.      

 
    
Τέλος, η Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Β.Β. και η Συνοµοσπονδία 
Γονέων και Κηδεµόνων Γερµανίας, επισηµαίνουµε ότι η µόνη λύση για το 
κρατίδιο της Βάδης Βυρτεµβέργης είναι η ένταξη των Τ.Ε.Γ. στο ορολογία 
γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα και για τον λόγο αυτό, χρειαζόµαστε σταθερό 
αριθµό εκπαιδευτικών και πάνω απ όλα µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες του κρατιδίου. ∆ηλαδή σε κάθε περίπτωση οι 
παρατάσεις πέραν της τριετίας πρέπει να συνεχιστούν για να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω λειτουργία των σχολείων Τ.Ε.Γ. Σε άλλη περίπτωση θα έχουµε την 
απόλυτη δυσλειτουργία των σχολείων εφόσον η πείρα µας δίδαξε ότι πολύ 
δύσκολα παραµένουν στην Γερµανία οι εκπαιδευτικοί που αποστέλλονται σε 
πρώτη φάση και το προαναφερόµενο παράδειγµα Schwetzingen δεν θα είναι η 
εξαίρεση, αλλά ο κανόνας. ευχόµαστε ότι το Υπουργείο θα λάβει σοβαρά 
υπόψιν τις θέσεις και προτάσεις µας. 
 
 
 



 
Υ.Γ.  Σας επισυνάπτουµε την Νοµοθεσία για τα ολοήµερα σχολεία στην Βάδη 
Βυρτεµβέργη.  
 
http://www.bw.ganztaegig-lernen.de/Ganztagsschule%20in%20Baden-
W%C3%BCrttemberg/Dokumente/Formulare/schulgesetz-4a-ganztagsschule-
gs-und-grundst 
        
 
 

Για την Οµοσπονδία Βάδης Βυρτεµβέργης 

  Η Πρόεδρος                                                                                 Ο Γραµµατέας  
 
 
 
 
 
 
Βαλκάνη Ξανθίππη         Χερχελετζής ∆ηµήτριος 

 
 
 

Για την Συνοµοσπονδία  Οµοσπονδιών Γερµανίας 

(Για Θέµατα Βάδης Βυρτεµβέργης) 
  Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γραµµατέας  

 

 

  

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                    Σαββίδης Γεώργιος 
                                                                                         (Για Θέµατα Βάδης Βυρτεµβέργης) 


