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Πληροφορίες για το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας για το σχολ. έτος 2022/2023
Αγαπητοί γονείς,
Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το μάθημα των Ελληνικών ως μητρικής
γλώσσας και να σας εξηγήσουμε τι πρέπει να προσέξετε ως προς την εγγραφή του παιδιού σας σε αυτό.
Για ποιον είναι το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας;
Για μαθητές και μαθήτριες με γνώσεις Ελληνικών που φοιτούν στις σχολικές βαθμίδες 1 έως 10 (του
γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος). Είναι μάθημα επιλογής και γι´ αυτό είναι προαιρετικό.
Που γίνεται το μάθημα;
Σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της Έσσης, τις οποίες μπορείτε να βρείτε μαζί με το έντυπο
εγγραφής στο διαδύκτιο, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-undmehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Πληροφορίες μπορείτε ωστόσο να πάρετε και από την Σύμβουλο της Ελληνικής ως Μητρικής
Γλώσσας της Έσσης (βλέπε ανωτέρω).
Πότε και που πρέπει να δηλώσω το παιδί μου;
Κατ΄αρχάς σας προτείνουμε να επιλέξετε ένα Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) κοντά στο σχολείο
που φοιτά το παιδί σας. Για τις σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν ΤΕΓ

μπορείτε να

ενημερωθείτε είτε στο διαδίκτυο (βλέπε σύνδεσμο ανωτέρω) είτε από το σχολείο στο οποίο φοιτά το
παιδί σας.
Στην συνέχεια πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο εγγραφής του παιδιού σας για το Μάθημα
Μητρικής Γλώσσας και αφού το υπογράψετε να καταθέσετε:
1. Το γνήσιο έντυπο στον υπέυθυνο/ στην υπεύθυνη τάξης του σχολείου στο οποίο
φοιτά το παιδί σας.
2. Ένα αντίτυπο του εγγράφου ταχυδρομικώς ή με email στο σχολείο, όπου θα
πραγματοποιείται το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας.
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Εγγραφές γίνονται από τις 2 Μαϊου ως τις 31 Οκτωβρίου 2022.
Πως συμπληρώνω σωστά το έντυπο για την εγγραφή;
Στο πεδίο γονείς θα συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία της διεύθυνσής σας, το
τηλέφωνό σας και προαιρετικά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Στο πεδίο μαθητής/-τρια

θα συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας, την

ημερομηνία γέννησής του, το σχολείο και τέλος την τάξη στην οποία φοιτά. Στη συνέχεια επιλέγετε
την Ελληνική Γλώσσα από τις γλώσσες που αναγράφονται στο έντυπο, συμπληρώνοντας το
όνομα καθώς και την τοποθεσία της σχολικής μονάδας, που επιλέξατε προκειμένου να
παρακολουθήσει το παιδί σας το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας. Τέλος, μην ξεχάσετε στο έντυπο
της δήλωσης την τοποθεσία, την ημερομηνία και την υπογραφή σας!
Η εγγραφή του μαθητή γίνεται μια φορά και είναι υποχρεωτική.
Πως μπορώ να ξεδηλώσω το παιδί μου;
Μπορείτε να ξεδηλώσετε το παιδί σας για το επόμενο σχολικό έτος με ανεπίσημη, γραπτή σας
αίτηση στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους. Στην συνέχεια η Διεύθυνση του Σχολείου
στο οποίο φοιτά το παιδί σας θα πρέπει να επικυρώσει το αίτημά σας. Παράλληλα θα πρέπει να
ενημερωθεί για την αίτησή σας και ο/η εκπαιδευτικός του μαθήματος μητρικής γλώσσας.
Πως γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών;
Εφόσον το παιδί σας φοιτά σε Τμήμα Μητρικής Γλώσσας που βρίσκεται υπό την ευθύνη του
Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης του Ελληνικού Προξενείου (Κ= Konsulat), θα πρέπει να
υπογράψετε στην σελίδα 2 του έντυπου εγγραφής και την αίτηση καταχώρησης των
Ελληνικών

ως

Μάθημα

Μητρικής

Γλώσσας

στο

σχολικό

έλεγχο

(Antrag

auf

Zeugnisvermerk), εφόσον επιθυμείτε να αναγράφεται το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας στον έλεγχο
του παιδιού σας.
Στο σχολικό έλεγχο αναγράφεται η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα Μητρικής Γλώσσας με
την εξής περιγραφική αξιολόγηση: συμμετείχε (tg) ή συμμετείχε με επιτυχία (mEtg) ή συμμετείχε
με μεγάλη επιτυχία (mgEtg). Στον έλεγχο των μαθητών της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού
αναγράφεται μόνο η συμμετοχή τους. Η αριθμητική βαθμολόγηση απαγορεύεται.
Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, είμαι στην διάθεσή
σας.
Με εκτίμηση,

Δόμνα Κανέλλη
Ειδική Σύμβουλος για το Μάθημα των Ελληνικών ως Μητρικής Γλώσσας
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