
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ   Μόναχο, 07.12.2008 
 ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ  Α.Σ   Αρ. Πρωτ.:19/12_2008 

   VR-NR.: 8543 

Verein griechischer Eltern und Erziehungsberechtigter der Schulkinder aus München und Umgebung e.V. 
VEREINSNUMMER: 8543 

c/o Maria Ziana, Carl-Orff-Bogen 48, 80939 München Tel: 089/88 90 32 38 Handy: 0162/ 32 11 415 email: m.ziana@gmx.de 

Πληροφορίες:    Προς :  
Ζιάνα Μαρία     
Carl-Orff-Bogen 48    Ειδικό Γραµµατέα ΠΟ∆Ε κ. Άγγελο Συρίγο 
80939 München      
 
Τηλ: 0049 / 89/ 88903238   
m.ziana@gmx.de         
Kιν: 0049/ 162/ 3211415    
 
 
(Το παρόν κείµενο συµφωνήθηκε σε συνάντηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
Μονάχου µε τις τοπικές κοµµατικές οργανώσεις Ν.∆, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, που 
πραγµατοποιήθηκε στις 07.12.08 στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου και 
τυγχάνει της πλήρης αποδοχής του.) 
 
Αξιότιµε κ. Ειδικέ Γραµµατέα, 
 
µε αφορµή την επίσκεψή σας στο Μόναχο, θέλουµε να σας παραδώσουµε αυτή την επιστολή µε την 
οποία πιστεύουµε πως θα γίνει κατανοητό προς το Υπουργείο Παιδείας πως ο Ελληνισµός της 
παροικίας σύσσωµος είναι έτοιµος να καταθέσει θέσεις, προτάσεις, και προβληµατισµούς. 
 
Θα θέλαµε καταρχάς να ευχαριστήσουµε τις τοπικές οργανώσεις των κοµµάτων για τις καλές και 
εποικοδοµητικές συζητήσεις που είχαµε όσο και για την ευαισθησία που έδειξαν στους 
προβληµατισµούς µας για το µέλλον των σχολείων της περιοχής θέτοντας το κυρίαρχο ερώτηµα: Με 
την προταθείσα αλλαγή φτάσαµε στο ποθητό αποτέλεσµα; Χωρίς υπερβολή θα λέγαµε 
ΟΧΙ. 
 
Μετά από πολυάριθµες συσκέψεις, συνεδριάσεις και συζητήσεις καταθέτουµε τα σηµεία στα οποία 
συµφωνούµε, θέλοντας έτσι να δηµιουργήσουµε τη προϋπόθεση έναρξης κοινού διαλόγου µε τους 
αρµόδιους φορείς, µε στόχο την ουσιαστική αναβάθµιση των ελληνικών σχολείων της περιοχής µας. 
 
Οι γονείς που αντιπροσωπεύει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Μονάχου, µαζί µε τα ∆ιοικητικά 
του Συµβούλια διεκδίκησαν και συνεχίζουν να διεκδικούν τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια: 
 

1. Ένα σχολείο µε φορέα του µόνο το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας που δίνει τη δυνατότητα 
στους Έλληνες µαθητές και µαθήτριες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης τόσο της χώρας µας όσο και της χώρας που ζούµε και να συµµετέχουν και στην 
εππαγγελµατική εκπαίδευση εάν το επιθυµούν. 

 
2. ∆ηµιουργία τµηµάτων προσχολικής αγωγής. 
 
3. Υιοθέτηση του Ελληνικού ωρολογίου προγράµµατος προσαρµοσµένου στις ανάγκες της χώρας 

υποδοχής µε ποιοτική αναβάθµιση της γλώσσας των Γερµανικών και Αγγλικών. Η ποιοτική 
αναβάθµιση Γερµανικής γλώσσας ειδικά δεν έχει να κάνει οπωσδήποτε µε τον αριθµό των 
ωρών διδασκαλίας, αλλά µε την ύλη, το σύστηµα και µε την καταλληλότητα των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν τους µαθητές. 

 
4. Αναγνώριση ή ισοτιµία των τίτλων σπουδών.  
 
Είναι σαφές πως 6 χρόνια µετά την απόφαση για τις αλλαγές που ξεκίνησαν στα σχολεία µας και 
4 χρόνια µετά την εφαρµογή τους, υπάρχει στα σχολεία µας έλλειψη σχεδιασµού, προχειρότητα 
στο προγραµµατισµό και απουσία επίσηµης, έγκαιρης και έγκυρης ενηµέρωσης από τις αρµόδιες 
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υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Αλλαγές που αν έθεταν –αρχικά- στόχους που ήταν 
αποδεκτοί , σήµερα τόσα χρόνια µετά διαφαίνεται πως δεν τους εκπληρώνουν.  

 
Ενώ υπήρξε η υπόσχεση (ΥΠΕΠΘ Αρ. Πρωτ: 1081 Ηµεροµηνία 04/07/05 υπογεγραµµένο από 
την Ειδική Γραµµατέα ΠΟ∆Ε κ. Ισµήνη Κριάρη – Κατράνη ) πως τα τµήµατα επιλογής της 
Regelklasse θα παραµείνουν αµιγή, περνάει και σ΄ αυτά τα τµήµατα το µάθηµα µαθηµατικών 
εννοιών (ορολογία) στη γερµανική γλώσσα σε αναλογία ωρών 2 ελληνόγλωσσες προς 4  
γερµανόγλωσσες από τη Σχολική περίοδο 2005/2006.  
 
Οι προτεινόµενες αλλαγές σπρώχνουν τους καλούς µαθητές που στοχεύουν στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, σε τµήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού δίχως νόηµα και συγκεκριµένους 
λόγους. Από την άλλη, οι αδύναµοι µαθητές ή αυτοί που δεν επιθυµούν την πρόσβαση στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση οδηγούνται, µέσω της Regelklasse, στον µονόδροµο του ελληνικού 
λυκείου µε µειωµένο, σε σχέση µε τον παρελθόν, ωρολόγιο πρόγραµµα ελληνικών µαθηµάτων.  

 
Η έλλειψη ελέγχου και επιστηµονικής ανάλυσης της πορείας των αλλαγών (από ΥΠΕΠΘ), 
υλικοτεχνικής υποδοµής και η συµµετοχή µη κατάλληλα επιµορφωµένων εκπαιδευτικών µε τα 
ανάλογα προσόντα, δεν βοήθησαν να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι, γι αυτό προτείνουµε την 
άµεση επανεξέταση των αλλαγών.  
 
Όµως καµιά αλλαγή και πολύ περισσότερο καµιά µεταρρύθµιση δε µπορεί να εφαρµοστεί και να 
έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα εάν δεν υπάρχει σοβαρός και µακροπρόθεσµος σχεδιασµός 
από ειδικούς σε θέµατα παιδείας και οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
 
 
 
 

Για το ∆.Σ. του Συλλόγου 
 
 

Μαρία Ζιάνα 
 

 


