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Ενη�έρωση για τη �ετεγγραφή �αθητών σε γερ�ανικά σχολεία 

(αφορά �όνο το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας) 
 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Σύ�φωνα �ε τον νέο νό�ο 4027/2011, τα νηπιαγωγεία, τα δη�οτικά και τα γυ�νάσια θα συνεχίσουν να 

λειτουργούν, εν αντιθέσει προς το λύκειο που θα καταργηθεί βαθ�ιαία. 

Επειδή ό�ως πάρα πολλοί συ�πατριώτες �ας ερωτούν τόσο ε�άς, όσο και τις γερ�ανικές αρχές για τις 
�ετεγγραφές στα γερ�ανικά σχολεία, οφείλου�ε να τους ενη�ερώσου�ε για τις υπάρχουσες δυνατότητες, 
κατά παράκληση και των γερ�ανικών εκπαιδευτικών αρχών, οι οποίες ευρίσκονται σε διαρκή επαφή �ε 
την υπηρεσία �ας. 

Συ�φώνως προς τους νό�ους της  Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, οι σχολικές αρχές οφείλουν να 
παρέχουν �αθή�ατα �ητρικής γλώσσας στους αλλοδαπούς �αθητές (MSW-Erlass, 21.12.2009). Αυτό ήδη 
γίνεται για πολλές γλώσσες, �εταξύ των οποίων και η ελληνική. Αυτό �πορεί να πραγ�ατοποιηθεί είτε σε 
ενταγ�ένα τ�ή�ατα στον πρωινό κύκλο �αθη�άτων, είτε σε απογευ�ατινά, είτε στα πλαίσια της 
δίγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχεται στα δίγλώσσα σχολεία (Gesamtschule Krefeld, Leibniz 
Gymnasium Düsseldorf). 

Βεβαίως δεν θα ιδρυθούν τέτοια σχολεία ή τ�ή�ατα σε κάθε πόλη και χωριό. Οι γονείς, κατά την 
�ετεγγραφή του παιδιού τους, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα ελληνικά. Αν δεν 
διδάσκονται στο συγκεκρι�ένο σχολείο ελληνικά, τότε θα τους παραπέ�ψουν στο κοντινότερο σχολείο, 
στο οποίο  διδάσκονται. 

Το Υπουργείο Παιδείας της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας θα ενη�ερώσει τις δικές του σχολικές 
υπηρεσίες για την �ετεγγραφή ελλήνων �αθητών στα γερ�ανικά σχολεία. 
 
Η εισαγωγή  της ελληνικής σε περισσότερα γερ�ανικά σχολεία θα δώσει την δυνατότητα να εγγραφούν 
σε αυτά όχι �όνο �αθητές από τα α�ιγή σχολεία και τα �η ενταγ�ένα απογευ�ατινά, αλλά και έλληνες 
�αθητές των γερ�ανικών σχολείων, οι οποίοι τώρα λόγω των �εγάλων αποστάσεων δεν �πορούν να 
διδαχθούν την ελληνική. Θα έχου�ε λοιπόν �ία ευρύτερη διασπορά των διδακτικών �ονάδων της 
ελληνικής γλώσσας, αύξηση των �αθητών τους, αλλά και ισχυρότερη παρουσία της γλώσσας και του 
πολιτισ�ού �ας. 

Uς φορολογού�ενοι, εργαζό�ενοι στην Γερ�ανία και �άλιστα πολλοί από σάς πολίτες της Γερ�ανίας. 
έχετε το δικαίω�α να διεκδικήσετε την εφαρ�ογή του νό�ου, κινού�ενοι οργανω�ένα και συντονισ�ένα, 
�έσω κοινοτήτων, συλλόγων, ενοριών κλπ., �ε στρατηγικές και τακτικές προσαρ�οσ�ένες στην 
κατάσταση που θα αντι�ετωπίσετε σε κάθε περιφέρεια του κρατιδίου. Πάντοτε �ε ευγένεια και σεβασ�ό 
των γερ�ανικών νό�ων και θεσ�ών. 
 
Το συντονιστικό γραφείο θα σάς συ�παραστέκεται �ε συ�βουλές σε ότι αφορά συνέργειες και ε�πλοκές 
ελληνικών και γερ�ανικών αρχών, νό�ων και διατάξεων. 
 
Αυτή την στιγ�ή διδάσκονται ελληνικά σε πολλά σχολεία του κρατιδίου. Η έναρξη λειτουργίας ενός νέου 
τ�ή�ατος �ητρικής γλώσσας από την 5. �έχρι την 9. τάξη γίνεται όταν υπάρχουν τουλάχιστον 18 �αθητές. 
Για τις 4 πρώτες τάξεις του δη�οτικού ο ελάχιστος αριθ�ός �αθητών είναι 15. Τα τ�ή�ατα επιτρέπεται να 
συγκροτούνται από �αθητές διαφορετικών τάξεων (ηλικιών), διαφορετικών σχολείων και διαφορετικών 
τύπων σχολείων. 
 
Ειδικά για το γερ�ανικό Gymnasium, η �ετεγγραφή των �αθητών θα πρέπει να γίνεται �έχρι την αρχή 
της 5. τάξης ή �ετά την 9. τάξη, γιατί αλλιώς δη�ιουργούνται προβλή�ατα παρακολούθησης, λόγω της 
έναρξης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας. Η �ετεγγραφή στην 6., 7., 8., και 9. τάξη του 
Gymnasium γίνεται δύσκολα και αποφασίζεται χωριστά για κάθε περίπτωση  από την διεύθυνση του 
σχολείου. 
 
Σε �ερικά σχολεία , από την 5. �έχρι την 10. τάξη, η ελληνική διδάσκεται στην θέση �ίας δεύτερης ή 
τρίτης υποχρεωτικής γλώσσας. 
 
Στο τέλος της 10. τάξης οι �αθητές που διδάχθηκαν την ελληνική υποχρεούνται να λάβουν �έρος στις  



 

ανάλογες για το είδος του σχολείου απολυτήριες εξετάσεις για την ελληνική γλώσσα. Στις εξετάσεις αυτές 
επιτρέπεται να συ��ετέχουν και όσοι από τους �αθητές θα έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς τα 
�αθή�ατα της ελληνικής στα αναγνωρισ�ένα Τ�ή�ατα Ελληνικής Γλώσσας. 
Ένας βαθ�ός gut ή sehr gut στα ελληνικά �πορεί να εξισορροπήσει  έναν βαθ�ό mangelhaft �ίας άλλης 
υποχρεωτικής ξένης γλώσσας. Ό�ως δεν λα�βάνεται υπόψιν στην δια�όρφωση του Μέσου Όρου για την 
πρόσβαση στο Gymnasium (Oberstufe II), αλλά παρέχει το δικαίω�α να θεωρηθεί η ελληνική ως 
συνεχιζό�ενη ξένη γλώσσα. 

Σε �ερικά σχολεία �πορούν να διδαχθούν και άλλα �αθή�ατα στην ελληνική. Επίσης �πορούν να 
διδαχθούν και θρησκευτικά του ορθοδόξου δόγ�ατος, στην γερ�ανική ό�ως γλώσσα.      
 
Για τους �αθητές οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά ή καθόλου την γερ�ανική υπάρχουν στα γερ�ανικά 
σχολεία οι τάξεις υποδοχής, οι τάξεις προετοι�ασίας και η ενισχυτική διδασκαλία στο πλαίσιο της 
κανονικής τάξης. 

Το Υπουργείο Παιδείας της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας �ας διαβεβαίωσε, ότι θα προχωρήσει στην 
καθιέρωση διδασκαλίας της Ελληνικής και σε άλλα σχολεία, εφόσον εκδηλωθεί  ζήτηση από τους γονείς.  
 
Επίσης, δήλωσε ότι επιθυ�εί να στελεχώσει τα τ�ή�ατα αυτά, �ε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ήδη την 
ελληνική γλώσσα σε α�ιγή σχολεία, εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις του γερ�ανικού νό�ου και το 
επιθυ�ούν. aηλ. �ε ο�ογενείς και �ε �ακροχρονίως αποσπασ�ένους εκπαιδευτικούς �ας.  
 
Σας ενη�ερώνου�ε, ότι οι �αθητές της 4. τάξης, οι οποίοι πρόκειται να ακολουθήσουν το Gymnasium θα 
πρέπει να δηλωθούν στα αντίστοιχα σχολεία τον προσεχή Φεβρουάριο. 

 

Με τι�ή, 

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 

aρ. Γεώργιος Βαρβάτης 

 


