Αξιότιμοι Γονείς και Κηδεμόνες,
Αξιότιμα μέλη των Ελληνικών Συλλόγων,
σας ευχαριστούμε θερμά για την επιστολή σας και το ισχυρό ενδιαφέρον σας για τα τεκταινόμενα στο
χώρο της Παιδείας στη Βαυαρία. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως πρόθεση της Επιτροπής
αποτελεί ο όσο το δυνατόν πιο γόνιμος διάλογος και η συνεργασία με κάθε φορέα της Ομογένειας
μας στην περιοχή της Βαυαρίας. Για τον λόγο αυτό άλλωστε η αν. Συντονίστρια, όπως μας
ενημέρωσε, κάλεσε σε γνωριμία όλους τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του Μονάχου με την
ανάληψη των καθηκόντων της.
Επίσης, μετά τη σύσταση της επιτροπής η αν. Συντονίστρια Εκπαίδευσης, όπως μας ενημέρωσε,
αποδέχτηκε πρόθυμα τα αιτήματα για ραντεβού του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Χααρ και
του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Νυρεμβέργης, οι οποίοι
ενημερώθηκαν για το θέμα, ο πρώτος σε δια ζώσης συνάντηση και ο δεύτερος σε τηλεφωνικό
ραντεβού, όπως και οι 2 εκπρόσωποι της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου Μονάχου, στο
πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης στο 1ο Γυμνάσιο Μονάχου για ζητήματα που αφορούν τη
λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείο.
Με την ίδια προθυμία επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι για όποιον το επιθυμεί η αν.
Συντονίστρια, με την ιδιότητα της ως μέλους της επιτροπής, επί τόπου μάλιστα ευρισκόμενου είναι
διαθέσιμη για οποιαδήποτε δια ζώσης, τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία.
Διαβάζοντας προσεκτικά την επιστολή σας είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι το Ελληνικό Δημοτικό
(Grund-und Teilhauptschule I) και το Ελληνικό Γυμνάσιο (Teilhauptschule II) λειτουργούν με δίγλωσσο
πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στο ελληνικό και στο βαυαρικό αναλυτικό πρόγραμμα. Τα
μαθήματα της γερμανόφωνης ζώνης που διδάσκονται στις τάξεις 5η έως και 10η ακολουθούν ήδη την
ύλη των Βαυαρικών Mittelschule (πρώην Ηauptschule), όπως έχει οριστεί στα υπογεγραμμένα
πρωτόκολλα μεταξύ των δυο χωρών στις 26/2/2008 και στις 9/6/2008.
Σχετικά με τους τίτλους σπουδών στους οποίους αναφέρεστε διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα
αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας η αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών το 2008 έγινε για να
έχουν τα Ελληνικά σχολεία προοπτική πλήρους αναγνώρισης και για να μπορούν οι μαθητές μας να
συμμετέχουν στις εξετάσεις Quali και MSA, αποκτώντας έτσι τίτλους αναγνωρισμένους από το
Γερμανικό Κράτος. Μάλιστα ο τίτλος MSA δίνει στους αποφοίτους που το επιθυμούν τη δυνατότητα
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε όλους τους τύπους σχολείων στα οποία μπορούν να εγγραφούν
οι απόφοιτοι γερμανικών Mittelschule και Realschule. Το απολυτήριο του Λυκείου αποκτά αξία και
αναγνώριση εφόσον οι μαθητές συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις και συγκεντρώσουν
τουλάχιστον 50 μονάδες. Από αυτή τη σύντομη περιγραφή γίνεται κατανοητό ότι το σχολείο όπως
είναι σήμερα προσφέρει ήδη αρκετές προοπτικές στους Έλληνες μαθητές.
Εύλογα λοιπόν αναρωτιέται κανείς: «γιατί τότε να αλλάξουμε κάτι;». Οι λόγοι είναι εξής:
1) Ένα καινούριο σχολείο πρέπει να αδειοδοτηθεί με βάση όσα ορίζονται στην ισχύουσα γερμανική
Schulordnung. Από αυτή έχει απαλειφθεί ο όρος Hauptschule διότι όλα τα τέτοιου τύπου γερμανικά
σχολεία έχουν μετατραπεί σε Mittelschule. Αυτό απαιτούν άλλωστε εγγράφως οι γερμανικές αρχές
προκειμένου να μας παραχωρήσουν 4.500 τ.μ. και 500 θέσεις στο σχολείο που θα ανεγερθεί στο Berg
am Laim βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ Δήμου Μονάχου και Ελληνικής Δημοκρατίας
στις 31.05.2019
3) Το τμήμα του σχολείου που θα ανεγερθεί στο Berg am Laim για να δοθεί στο Ελληνικό Κράτος θα
πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τη Βαυαρική κυβέρνηση (Förderfähig). Σε διαφορετική
περίπτωση δεν είναι δυνατή η ανέγερση βάσει της ως άνω συμφωνίας της 31.05.2019

4) Αν μετεξελιχθεί το σχολείο σε Mittelschule και αποκτήσει έτσι ένα χαρακτηρισμό που υπάρχει ήδη
στη Schulordnung, ανοίγει ο δρόμος για την διεκδίκηση της λειτουργίας Ολοήμερου σχολείου, του
οποίου το ωρολόγιο πρόγραμμα θα προσφέρει στους μαθητές μαθήματα επιλογής ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και όπου θα μπορεί να υπάρξει και αύξηση των ωρών ελληνικών
μαθημάτων.
Σχετικά με τα ερωτήματα που θέτετε είμαστε πρόθυμοι να τα συζητήσουμε μαζί σας σε επόμενες
συναντήσεις διαδικτυακά ή δια ζώσης όταν θα έχουμε και πληρέστερη πληροφόρηση για τις
απαιτήσεις της γερμανικής πλευράς. Τονίζουμε ότι θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για την πορεία
των συζητήσεων και θα ζητήσουμε τη συνδρομή σας ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο για τους
μαθητές των ελληνικών σχολείων.
Σε κάθε περίπτωση, ως Επιτροπή για τη δημιουργία φακέλου αίτησης έγκρισης της άδειας
λειτουργίας του υπό ανέγερση διδακτηρίου στο Berg am Laim, θα θέλαμε και δια της παρούσης να
σας επισημάνουμε ότι είμαστε στη διάθεση σας για εξέταση κάθε σχετικής πρότασης και λήψη υπ’
όψιν κάθε σχετικής άποψης σας για το θέμα, στην κατεύθυνση της εξασφάλισης της βέλτιστης
δυνατής λειτουργίας του νέου σχολείου μας στο Βerg am Laim. Παρακαλείσθε λοιπόν να καταθέσετε
συγκεκριμένες σχετικές με το θέμα προτάσεις εγγράφως στην αν. Συντονίστρια Εκπαίδευσης
Μονάχου και Πρόεδρο της Επιτροπής.
Με εκτίμηση,
Τα μέλη της Επιτροπής

