
 

Ντύσσελντορφ,  23.01.2012 

 

 

Ενη�έρωση για τις αλλαγές που προβλέπει ο νέος νό�ος 

για την εκπαίδευση στο εξωτερικό 
 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα ερωτή�ατά σας σχετικά �ε το �έλλον των σχολείων �ας και κατά 

επέκταση για το �έλλον των παιδιών �ας. Τα ερωτή�ατα σας αυτά  αναφέρονται τόσο σε υπαρκτές, όσο 

και σε λαθε�ένες "βεβαιότητες". Θα ήθελα λοιπόν να σας ενη�ερώσω, όσο γίνεται σαφέστερα, για την 

κατάσταση. 

 

Οι �όνοι που �πορούν να σας ενη�ερώσουν αξιόπιστα είναι το συντονιστικό γραφείο �έσω των 

διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων �ας.  

Και οι �όνοι που �πορούν να αρθρώσουν πειστικά προς κάθε ανώτερη γερ�ανική υπηρεσία και προς το 

γραφείο �ας τα αιτή�ατα σας είναι οι οργανω�ένοι φορείς σας, δηλαδή οι σύλλογοι γονέων, οι 

κοινότητες, οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι, οι ενορίες κλπ. 

 

Ας δού�ε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση σή�ερα 23. Ιανουαρίου 2012 (αν προσεχώς αλλάξει κάτι, θα σάς 

ενη�ερώσου�ε εγκαίρως) : 

 

Σύ�φωνα �ε τον Νό�ο  4027/2011 (ΦΕΚ 233 τ. Α’/04.11.2011): 

 

Α)  Όλα τα λύκεια, εκτός από τα δίγλωσσα, καταργούνται σταδιακά. Οι τελευταίοι �αθητές, οι οποίοι θα 

εγγραφούν στο λύκειο κατά το σχολικό έτος 201232013, θα είναι εκείνοι που φοιτούν φέτος (τώρα) στην 

Γ’ γυ�νασίου. Το 201332014 δεν θα υπάρχει πλέον η Α’ λυκείου, το 201432015 δεν θα υπάρχει η Β’ λυκείου 

και το 201532016 δεν θα υπάρχει η Γ’ λυκείου και �ε αυτό θα ολοκληρωθεί η κατάργηση των α�ιγών 

λυκείων. 

Είναι προφανές ότι όσοι �αθητές φοιτούν φέτος, δηλαδή τώρα στην Β’ και Α’ γυ�νασίου, καθώς και σε 

όλες τις τάξεις του δη�οτικού, δε θα �πορέσουν να φοιτήσουν στο λύκειο. 

O τρόπος εισαγωγής στα ΑΕΙ παρα�ένει προς το παρόν ο ίδιος. Ο νό�ος δεν αναφέρει τίποτε για 

κατάργηση των εξετάσεων ή για την θεσ�οθέτηση νέου τύπου εξετάσεων, άρα για την ώρα ισχύουν οι 

παλιές ρυθ�ίσεις. 

 

Οι �αθητές της Α’ και της Β’ γυ�νασίου και του δη�οτικού, είτε θα �ετεγγραφούν εγκαίρως στα 

γερ�ανικά σχολεία, είτε θα παρα�είνουν στα σχολεία που φοιτούν τώρα �έχρι να τελειώσουν και την Γ’ 

γυ�νασίου. 

 

Β) Τα νηπιαγωγεία, τα δη�οτικά και τα γυ�νάσια δεν θα κλείσουν. Θα εξακολουθούν να λειτουργούν 

�έχρι και την Γ’ γυ�νασίου. Θα κλείνουν ή θα συγχωνεύονται �ε άλλα �όνο εκείνα, στα οποία ο αριθ�ός 

των �αθητών θα ελαττώνεται τόσο ή το εκπαιδευτικό τους επίπεδο είναι τόσο χα�ηλό, ώστε να �η 

δικαιολογείται η διατήρηση τους (άρθ. 6, παρ. 1). 

 

Τα διδακτικά τους προγρά��ατα θα προσαρ�οσθούν κατά τρόπο ώστε, να εφαρ�όζουν δίγλωσσο 

εκπαιδευτικό πρόγρα��α, το οποίο να επιτρέπει την κινητικότητα των �αθητών τους προς όλες τις 

βαθ�ίδες εκπαίδευσης  της χώρας  υποδοχής (αρθ. 5, παρ. 4, περ. β). 

Στα σχολεία �ας ήδη διδάσκονται από 9 ως 11 ώρες την εβδο�άδα η γλώσσα, ο πολιτισ�ός, η γεωγραφία, 

η ιστορία και η ορολογία της Γερ�ανίας. Το πρόγρα��α αυτό �πορεί να διευρυνθεί και να ενισχυθεί. 

Το Υπουργείο Παιδείας �πορεί να ενισχύει αυτά τα νηπιαγωγεία, δη�οτικά και λύκεια, εφόσον 
πληρούνται οι διατάξεις του νό�ου. 

 

 

 



 

Γ)  @ίγλωσσα σχολεία καθώς και  σχολεία �ε ενταγ�ένες τάξεις, τ�ή�ατα ή προγρά��ατα διδασκαλίας 
στα ελληνικά: 
Οι τίτλοι σπουδών των σχολείων αυτών αναγνωρίζονται ως ισότι�οι των αντιστοίχων τίτλων των 
σχολείων της Ελλάδας, αν: 
α) περιλα�βάνει τη βαθ�ολογία των �αθη�άτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και  
β) οι ώρες όλων των �αθη�άτων των διδασκο�ένων στην ελληνική γλώσσα είναι τουλάχιστον οκτώ κάθε 
εβδο�άδα (αρθρ.6, παρ 5,6). 

@) Τα �η ενταγ�ένα Τ�ή�ατα Εκ�άθησης Μητρικής Γλώσσας,  δεν θα χρη�ατοδοτούνται πλέον 
(εκπαιδευτικοί, βιβλία, υλικό) από το Υπουργείο Παιδείας (αρθρ. 4, αρθρ. 5, παρ. 1 και αρθρ. 2, παρ. 1, 
περ. ζ). Εξαιρούνται τα τ�ή�ατα γλώσσας στο Lüdenscheid λόγω του �εγάλου αριθ�ού των �αθητών τους 
(αρθρ. 30, παρ. 1 και υπουργική εγκύκλιος Φ.816.41/575/124499/Ζ1/31.10.2011). 

 

Με τι�ή, 

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 

@ρ. Γεώργιος Βαρβάτης 

 


