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Θέματα που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο κρατίδιο 
Βάδης - Βυρτεμβέργης της Ο. Δ. Γερμανίας

Στουτγάρδη, 10.02.2018
                   Αρ. Πρωτ. Ο.Σ.Β.Β  α1/2018

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα  πλαίσια  της  διαρκούς  ενημέρωσης  των  μελών  της  Ομοσπονδίας  Β.Β  και  της

Συνομοσπονδίας Γ&K Γερμανίας, ενημερώνουμε: 

Αγαπητά  μέλη, αγαπητοί γονείς, αξιότιμοι συνάδελφοι.

Με  πρωτοβουλία  της  Συνομοσπονδίας  Γονέων  και  Κηδεμόνων  Γερμανίας,  σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης, κλήθηκαν στις
03.02.2018 τα συνδικαλιστικά όργανα των δασκάλων και  καθηγητών του κρατιδίου μας σε
κοινή  συνάντηση.  Επιθυμία  μας  ήταν  να  ανταλλάξουμε  απόψεις  και  να  αναλύσουμε  την
υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Βάδη Βυρτεμβέργη.
Πρόθεσή μας  ήταν  να  διερευνήσουμε   σημεία  επαφής  για  να  συντονίσουμε  τις  επόμενες
συλλογικές μας ενέργειες. 

Στην προαναφερόμενη συνάντηση διαπιστώσαμε ότι η ροή των πληροφοριών μεταξύ
των  θεσμών  μας  μπορεί  να  βελτιωθεί  περαιτέρω  για  να  είμαστε  στο  μέλλον  ακόμη  πιο
αποτελεσματικοί. Στόχος όλων μας είναι να βελτιώσουμε τη λειτουργία των σχολείων και να
βάλουμε  υγιείς  βάσεις  για  την  ερχομένη  σχολική  χρονιά.  Κοινός  στόχος  όλων μας  για  το
σχολικό έτος 2018/2019 είναι  η ομαλή έναρξη των μαθήματων σε όλα τα σχολεία με πλήρη
εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως και η έναρξη των μαθήματων σε όλα τα Τ.Ε.Γ ανεξαιρέτως
χιλιομετρικής απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
 

Μεικτό  κλιμάκιο  της  Ομοσπονδίας  Βάδης  και  της  Συνομοσπονδίας  Γερμανίας,  θα
παραβρεθεί τις επόμενες μέρες στο Υπουργείο Παιδείας με πλήρη φάκελο των προτάσεών
μας. 
Μετα την επιστροφή μας, θα ακολουθήσει δεύτερη πρόσκληση προς τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και την
ΕΛΜΕ για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψής μας στο Υπουργείο Παιδείας.

Τις  επόμενες μέρες η Ομοσπονδία και  η Συνομοσπονδία θα δημοσίευση αναλυτικό
δελτίο τύπου όπου θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα περιοδείας των θεσμών μας στα
κρατίδια της Βάδης, της Βαυαρίας, της Έσσης και της Ρηνανίας Βεστφαλίας.

 
Το 2019 η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης γιορτάζει τα 40

χρόνια από την ίδρυση της και η Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας γιορτάζει
τα 10 χρόνια από την ίδρυσή της. Οι θεσμοί μας θα οργανώσουν εορταστική τελετή κατά το
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πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς. Όλοι όσοι θέλουν να μας τιμήσουν με την παρουσία
τους  ή με τη συμμέτοχη τους στην οργάνωση της εορτής μας, θα είναι ευπρόσδεκτοι. 

Εν καιρό θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση προς όλους σχετικά με το εορταστικό
πρόγραμμα των θεσμών μας.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους απεσταλμένους των Διοικητικών Συμβουλίων
της  ΕΛΜΕ και  του  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  που  ακολουθήσαν  την  πρόσκλησή  μας.  Μας  δόθηκε  η
ευκαιρία  να  γνωριστούμε  καλύτερα  και  να  θέσουμε  τις  βάσεις  για  μια  αποδοτικότερη  και
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ μας. 

Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και καλές αποκριάτικες διακοπές.    

Για την Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης

Η Πρόεδρος                                                                                                Η Γραμματέας

Βαλκάνη Ξανθίππη           Ραφαηλίδου Ελένη

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γ & Κ Γερμανίας

(Για Θέματα Βάδης Βυρτεμβέργης)

  Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γραμματέας 

Κήπας Αθανάσιος                                                                    Σαββίδης Γεώργιος
                                                                                  (Για Θέματα Βάδης Βυρτεμβέργης)


