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Δελτίο Τύπου

Σημαντικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη
Γερμανία, ανέλαβε παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Με συστηματική δουλειά, κατάλληλη προετοιμασία και αλλεπάλληλες επισκέψεις και
συναντήσεις της αρμόδιας Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Φώφης Γεννηματά με
εκπροσώπους της Ομογένειας και Υπουργούς κρατιδίων όπως της Βάδης Βυρτεμβέργης,
της Βαυαρίας και του Βερολίνου, η διακρατική συνάντηση έφερε σημαντικά αποτελέσματα.
Οι βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας για την ελληνογερμανική
συνάντηση του Απριλίου, αποτυπώθηκαν στο κείμενο της συμφωνίας: α) Η ένταξη της
ελληνικής γλώσσας σε όσο το δυνατόν περισσότερα γερμανικά σχολεία ως μάθημα
επιλογής και β) τα ελληνικά σχολεία να συγκλίνουν τελικά προς το γερμανικό εκπαιδευτικό
σύστημα. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την αναγνώριση των σπουδών στα
ελληνικά σχολεία, γεγονός που θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης και στα
γερμανικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Τόσο η ελληνική, όσο και η γερμανική πλευρά συμφώνησαν ότι το εγχείρημα αυτό μπορεί να
υλοποιηθεί μόνο στη βάση ενός νέου, καινοτόμου προγράμματος σπουδών που θα εκπονηθεί
από κοινού.
Μετά την διακρατική συνάντηση, ακολούθησε η συνάντηση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φώφης Γεννηματά με τον Υπουργό
Παιδείας στη Βαυαρία και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας της Γερμανίας και η
συγκρότηση ομάδας εργασίας που προετοιμάζει την ελληνοβαυαρική συνάντηση, που έχει
οριστεί για το Μάρτιο του 2012 και η οποία θα αποτελέσει πιλότο για τη δημιουργία
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δίγλωσσων σχολείων στη Βαυαρία.
Η συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας με την γερμανική πλευρά, προβλέπει αναβάθμιση των
σχολείων της Γερμανίας σε σχολεία δίγλωσσα με δυο κατευθύνσεις (Real - Abitur) που θα
ενισχύουν την ελληνική παιδεία και παράλληλα θα δίνουν τη δυνατότητα στους Έλληνες
μαθητές και στις μαθήτριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις χώρες που ζουν. Σχολεία
που δεν θα ενταχθούν στο σχεδιασμό αυτό σταδιακά θα κλείνουν, αρχής γενομένης από το
2012 που δεν θα μπορούν να κάνουν εγγραφές νέων μαθητών.
Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) εξυπηρέτησαν για πολλά χρόνια την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε προς όφελος των
μαθητών.
Πέρα από την προσπάθεια να ενταχθεί η ελληνική σε γερμανικά σχολεία ως γλώσσα
επιλογής ,θα διατηρηθούν κεντρικά ΤΕΓ σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας, τα οποία είτε
θα λειτουργούν όπως σήμερα, είτε θα μετατραπούν σε Κέντρα «ΛΟΓΟΣ» στα οποία θα
έχουν πρόσβαση όχι μόνο οι ελληνικής καταγωγής μαθητές αλλά και όσοι θέλουν να έρθουν
σε επαφή με την ελληνική παιδεία.
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