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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Η Ομοσπονδία Β.Β ανακοινώνει ότι, 

Η λειτουργία των Τ.Μ.Γ εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο από την καλή συνεργασία 

όλων των σχετιζόμενων φορέων. Οι σύλλογοι εξασφαλίζουν την ύπαρξη των σχολικών 

αιθουσών, την πληρότητα των σχολικών βιβλίων, την διεκπεραίωση των σχολικών εορτών 

όπως και άλλες πολλές συλλογικές υποχρεώσεις. Η Ομοσπονδία συντονίζει και οργανώνει 

την γενικότερη εκπροσώπηση των μελών της προς όλες τις κατευθύνσεις και είναι μέλος της 

Συνομοσπονδίας. Το συντονιστικό γραφείο του Βερολίνου σε συνεργασία με τον σύνδεσμο 

της Στουτγάρδης τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς στα εκάστοτε σχολεία και συντονίζει από 

πλευράς του όλα τα σχετικά θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο κρατίδιό μας. 

 

Στο σημείο αυτό, εφόσον για άλλη μια φορά εξηγούμε την κατανομή των 

υποχρεώσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι: 

1
ον

 Η σημασία των Τ.Μ.Γ, αναγνωρισμένων και μη,  είναι μεγάλη και πρέπει να 

διασφαλίζεται πάση θυσία. 

2
ον

 Η συνεργασία μεταξύ γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και συλλόγων πρέπει να 

είναι άψογη και διαχρονική. Ο σεβασμός όλων των εμπλεκόμενων πρέπει να είναι αμοιβαίος.  

3
ον

 Το μάθημα στα Τ.Μ.Γ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται υποδεέστερα και να 

κατατάσσεται μετά από άλλες δραστηριότητες των μαθητών. Η εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας προηγείται των μαθημάτων του καράτε, μπαλέτου, ποδοσφαίρου, χορού και άλλων 

δραστηριοτήτων. 

4
ον

 Η λειτουργία των Τ.Μ.Γ δεν διαφέρει σε κανένα σημείο από τα γερμανικά 

σχολεία. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των 

γονέων δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και δικαιώματα των γερμανικών 

σχολείων. 

Τέλος η ομοσπονδία προτείνει σε συλλόγους, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να 

ακολουθούν τους κανόνες καλής και αμοιβαίας συμπεριφοράς. Φαινόμενα παροξυσμού και 

αγένειας από οποιαδήποτε πλευρά, θα καταδικάζονται από τους συλλόγους και την 

Ομοσπονδία άμεσα, διότι κοινό ζητούμενο των φορέων μας είναι η διασφάλιση της 

λειτουργίας όλων των  Τ.Μ.Γ και της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο κρατίδιό μας.  



 

            Για την Oμοσπονδία  Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης - Βυρτεμβέργης α.Σ. 

 

 

  Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γραμματέας  
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