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Φρανκφούρτη, 03.05.2021

Πληροφορίες για Εκπαιδευτικούς σχετικά με το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας

•

Οι εκπαιδευτικοί σε Τμήμα Μητρικής Γλώσσας θα πρέπει να συμπληρώνουν
προσεχτικά τις λίστες συμμετοχής των μαθητών καθώς και του συνοδευτικού
εντύπου. Οι μαθητές πρέπει να αναγράφονται στην εκάστοτε λίστα ανά σχολείο
φοίτησης (ως σχολείο φοίτησης θεωρείται το σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί
καθημερινώς).

•

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταθέτουν στην Γραμματεία του Σχολείου, στο
οποίο στεγάζεται το Τμήμα Μητρικής Γλώσσας, μια λίστα συμμετεχόντων
(συνολικά 3 φορές το έτος) :
1. Το αργότερο 3 βδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου
εξαμήνου.
2. Στις 20 Δεκεμβρίου 2021 μαζί με την περιγραφική αξιολόγηση και τις απουσίες
των μαθητών για τον έλεγχο επίδοσης του πρώτου εξαμήνου.
3. Στις 27 Ιουνίου 2022 μαζί με την περιγραφική αξιολόγηση και τις απουσίες των
μαθητών για τον έλεγχο επίδοσης του δεύτερου εξαμήνου.
Αυτή είναι η προϋπόθεση ώστε να μπορεί να αναγραφεί στον έλεγχο επίδοσης των
μαθητών η συμμετοχή τους στο Μάθημα Μητρικής Γλώσσας.

•

Η επίδοση των μαθητών στο Μάθημα Μητρικής Γλώσσας αναγράφεται στον έλεγχο
ως εξής (περιγραφική αξιολόγηση): συμμετείχε/ συμμετείχε με επιτυχία/ συμμετείχε με
μεγάλη επιτυχία.

•

Η αριθμητική βαθμολόγηση των μαθητών απαγορεύεται.
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•

Προκειμένου να αναγραφεί η συμμετοχή στο Μάθημα Μητρικής Γλώσσας στον γενικό
έλεγχο των μαθητών που παρακoλουθούν το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας σε Τμήμα
που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της χώρας προέλευσης, είναι απαραίτητη η
συμπήρωση σχετικής αίτησης από τους γονείς τους, η οποία από φέτος βρίσκεται
ενσωματωμένη στο έντυπο εγγραφής μαθητή στο Μάθημα Μητρικής Γλώσσας (σελ.
2). Συνεπώς αρκεί οι γονείς να υπογράψουν την σχετική παράγραφο και στην
συνέχεια να καταθέσουν το έντυπο εγγραφής (όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό
έντυπο για τους γονείς) στον υπεύθυνο της τάξης του σχολείου στο οποίο φοιτά
ο μαθητής καθώς και ένα αντίγραφο στο Γραφείο Εκπαίδευσης της εκάστοτε
Προξενικής Αρχής ή στον υπεύθυνο αποσπασμένο εκπαιδευτικό του ΤΕΓ. Χωρίς
την προσκόμιση αυτού του εντύπου δεν είναι εφικτή η συμμετοχή στο Μάθημα
Μητρικής Γλώσσας για ασφαλιστικούς λόγους.

•

Παρακαλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να συμπεριλαμβάνουν την
περιγραφική αξιολόγηση στις λίστες συμμετοχής των μαθητών μόνο εφόσον οι
γονείς έχουν υπογράψει την σχετική παράγραφο στο έντυπο εγγραφής.

•

Η εγγραφή στο Τμήμα Μητρικής Γλώσσας γίνεται μια φορά και ισχύει έως ότου ο
μαθητής/ η μαθήτρια ξεδηλωθεί από το μάθημα.

•

Όποιος γονέας επιθυμεί να ξεδηλώσει το παιδί του από το Μάθημα Μητρικής
Γλώσσας, μπορεί να το κάνει με ανεπίσημη, γραπτή δήλωση, την οποία θα πρέπει
να καταθέσει αφενός στο σχολείο που φοιτά το παιδί του και αφετέρου -προς
ενημέρωση- στο σχολείο όπου λαμβάνει χώρα το μάθημα μητρικής γλώσσας. Η
δήλωση αυτή γίνεται δεκτή μόνο στο τέλος του εκάστοτε σχολικού έτους και πρέπει
να επικυρώνεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου φοίτησης του μαθητή.

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια,
παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην Σύμβουλο για το Μάθημα των Ελληνικών ως
Μητρικής Γλώσσας στην Έσση:
Griechisch: Domna Kanelli
Domna.Kanelli@kultus.hessen.de

069/389 89 239
↸ H 3.02, Di., 9.00- 16.30
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