
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΓΙΑ ΕΝΑ 
 ΠΑΓΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στουτγάρδη, 7 & 8 Νοεµβρίου 2008 
 
 
Εισαγωγή: 
Τέλη Ιανουαρίου 2008 η εντεταλµένη οµοσπονδιακή υπουργός για θέµατα 
ενσωµάτωσης καθηγήτρια κυρία Μαρία Μπέµερ παρέδωσε στις κορυφαίες 
οργανώσεις των µεταναστών την έκθεση του υπουργείου της για την κατάσταση των 
µεταναστών. 
Η έκθεση αυτή καλύπτει το χρονικό διάστηµα 2005-2007 και αναφέρεται σε όλες τις 
πτυχές της ζωής και παρουσίας των µεταναστευτικών οµάδων αλλά και των 
προσφύγων στην Γερµανία. Επίσης ένα βασικό θέµα της έκθεσης είναι η εξακρίβωση 
του βαθµού ενσωµάτωσης των διαφόρων παραπάνω οµάδων στην Γερµανία. 
 
Για την ελληνική πλευρά η ανάγνωση της έκθεσης αυτής είναι λίαν δυσάρεστη, 
εφόσον στο κεφάλαιο της παιδείας και όπου οι διάφορες εθνότητες αναφέρονται 
ονοµαστικά οι επιδώσεις των ελληνοπαίδων δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικές. 
Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι: 

• Τα γυµνάσια (ισάξια των λυκείων στην Ελλάδα) επισκέπτεται µόνον το 23,7% 
των Ελληνοπαίδων (44,7% των Γερµανών, 29,0% των Ισπανών, 43% των 
Ρωσογερµανών, 14,4% των Ιταλών, 13,2% των Τούρκων) ποσοστό που 
θεωρούµε αρκετά µειωµένο σε σύγκριση µε παλαιότερες στατιστικές. Τα 
περισσότερα Ελληνόπουλα βρίσκονται ακόµη στα κατωτέρας βαθµίδας σχολεία 
(Hauptschule/Realschule) µε ποσοστό 65,6% σε σύγκριση µε 38,2% των 
Γερµανών, 53,1% των Ισπανών, 41,7% των Ρωσωγερµανών, 71,3% των 
Ιταλών, 67,5% των Τούρκων). 

• Το ποσοστό των νέων Ελλήνων χωρίς επάγγελµα ή επαγγελµατική 
κατάρτιση/εξειδίκευση ανέρχεται στο 61%, εννέα µόλις µονάδες κάτω από 
τους πρώτους στην λίστα Τούρκους µε ποσοστό 72%. Ακολουθούν οι Ιταλοί 
µε ποσοστό 56%. 

• Το ποσοστό των Ελλήνων ανέργων ανέρχεται µεν στο 4% όλων των ξένων 
ανέργων (7% οι Ιταλοί και 32% οι Τούρκοι) αλλά το πρόβληµα βρίσκεται στο 
ότι το µεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών (72,3%) βρίσκεται στα άτοµα ηλικίας 
25-49 ετών. 

 
Προεργασία: 
Στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης ο Γερµανο-
Ελληνικός Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος DHW έχει επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα. 



Από τά µέσα του 2006 είναι φορέας π.χ του προγράµµατος ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ για την 
ίδρυση νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις οµογενών. Μέσα από αυτό το 
πρόγραµµα όµως έχει γίνει και µία αποφασιστική δουλειά για την εξασφάλιση στους 
οµογενείς επιχειρηµατίες των απαραίτητων δικαιολογητικών ούτως ώστε να µπορούν 
να εκπαιδεύουν νέους που επιθυµούν να ακολουθήσουν το επάγγελµά τους. Οι 
συνεργάτιδες του προγράµµατος έχουν µακρόχρονη εµπειρία και από άλλα παρόµοια 
προγράµµατα γερµανικών επιµελητηρίων και άλλων αρµοδίων φορέων.  
Το ίδιο ισχύει κια για την Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων η οποία µέσω του 
παγγερµανικού συντονιστικού οργάνου των τριτοβάθµιων µεταναστευτικών 
οργανωσέων (BAGIV) έχει συµµετάσχει σε πάµπολλα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 
Με αυτές τις εµπειρίες και µετά από τις τόσες επιτυχηµένες εκδηλώσεις µε θέµα την 
«παιδεία» (π.χ. Συνέδριο DHW το 2003 στην Κολωνία µε κορυφαίους επιστήµονες 
Γερµανούς και Έλληνες, σεµινάρια και ηµερίδες της ΟΕΚ και της BAGIV) 
προχωρούµε στην διοργάνωση ενός «παγγερµανικού συνεδρίου παιδείας 
και επιµόρφωσης» ορόσηµου και «φάρου» για την µελλοντική σχολική και 
επαγγελµατική εξέλιξη των Ελληνοπαίδων στην Γερµανία αρχές Νοεµβρίου στην 
Στουτγάρδη. 
 
∆ιοργανωτές: 
Κύριος διοργανωτής του παραπάνω συνεδρίου είναι ο Γερµανο-Ελληνικός 
Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος. Το συνέδριο στηρίζεται από  την Οµοσπονδία Ελληνικών 
Κοινοτήτων Γερµανίας (ΟΕΚ) και το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ). 
Επιθυµία µας είναι στην προσπάθεια αυτή να συµµετέχει και η Ιερά Μητρόπολις 
Γερµανίας, εφόσον το επιθυµεί. Πιστεύουµε ότι η εκκλησία έχει και λόγο αλλά και 
καθήκον να συµµετάσχει σε µία τέτοια αποφασιστική για το µέλλον των 
Ελληνοπαίδων πρωτοβουλία.  
 
Στουτγάρδη: 
Η Στουτγάρδη είναι πληθυσµιακά ένα από τα µεγαλύτερα µητροπολιτικά κέντρα της 
Γερµανίας. Στην Στουτγάρδη και την γύρω περιοχή κατοικούν περίπου 60.000 
Έλληνες. Η Βάδη-Βυρτεµβέργη θεωρείται ένα από το κρατίδια µε την καλλίτερη 
σχολική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Επίσης σαν περιοχή µε υψηλό ποσοστό 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και βιοτεχνιών θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια 
κέντρα επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  
Από την Βάδη-Βυρτεµβέργη προέρχεται και η νυν οµοσπονδιακή υπουργός Παιδείας 
και Έρευνας Dr. Annette Schavan η οποία έχει προφορικά αποδεχθεί να παρευρεθεί 
σε παρόµοια εκδήλωση προτού όµως ακόµη καθορισθεί η τελική ηµεροµηνία. Γι αυτό 
πρέπει όσον το δυνατόν γρηγορότερα να αποφασισθεί η ηµεροµηνία και να 
εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση ούτως ώστε να της σταλεί η επίσηµη πρόσκληση 
εγκαίρως. 
Από ελλαδικής πλευράς θα κληθούν να συµµετάσχουν τα υπουργεία Εξωτερικών, 
Παιδείας και Απασχόλησης. 
 
Στόχοι του συνεδρίου: 

• Παρουσίαση της σηµερινής κατάστασης στους τοµείς παιδείας & 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

• Παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει η γερµανική αγορά και η 
γερµανική εκπαίδευση  



• Ενηµέρωση γονέων, µαθητών και νέων για την ανάγκη και τα πλεονεκτήµατα 
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης  

• Ενηµέρωση γονέων, µαθητών και νέων για τις προοπτικές των επαγγελµατιών 
στην Γερµανία µέσα στα επόµενα 20 χρόνια 

• Ενηµέρωση γύρω από την σηµασία της εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας 
στην εποχή της παγκοσµιοποίησης 

• Ενηµέρωση για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα του Πιστοποιητικού 
Ελληνοµάθειας 

• Ενηµέρωση επιχειρηµατιών, ελεύθερων επαγγελµατιών και βιοτεχνών για τις 
δυνατότητες απόκτησης του δικαιώµατος εκπαίδευσης τρίτων 

• Κινητοποίηση για την επαναφορά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στα 
γερµανικά γυµνάσια και ενηµέρωση της γερµανικής κοινής γνώµης για τα 
πλεονεκτήµατα αυτής 

• Ανάλυση, συζήτηση και διαµόρφωση συναινετικών αποφάσεων και 
στρατηγικών για µία καλλίτερη σχολική εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στην 
Γερµανία  

 
∆οµή του συνεδρίου: 
Το συνέδριο θα αποτελείται από τρία µέρη: 

• Στο πρώτο µέρος θα γίνει η έναρξη µε τους χαιρετισµούς των επισήµων και τις 
κεντρικές σύντοµες εισηγήσεις για το νόηµα και τους στόχους του συνεδρίου 
από τους διοργανωτές. 

• Στο δεύτερο µέρος θα υπάρχουν οι κεντρικές πολιτικές οµιλίες των 
συµµετεχόντων υπουργών (π.χ. οµοσπονδιακής υπουργού Παιδείας και 
Έρευνας, υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, υπουργού Παιδείας ή 
Απασχόλησης, κλπ.). 

• Στο τρίτο µέρος θα προβλεφθούν οµάδες εργασίας ενισχυµένες µε ειδικούς 
του θέµατος για τους εξείς τοµείς: 

o Σχολική εκπαίδευση (ελληνικά κρατικά σχολεία/ µαθήµατα µητρικής 
γλώσσας/ φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας / πιστοποιητικό 
ελληνοµάθειας / αρχαία ελληνικά σε γερµανικά γυµνάσια/ Ευρωπαϊκά 
σχολεία, κλπ.) 

o Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ενηµέρωση γονέων, 
µαθητών και νέων για τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης). 

o Εκµάθηση της νεοελληνικής είτε σαν µητρικής είτε σαν ξένης γλώσσας. 
 
Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου µέρους θα υπάρχει µικρό διάλειµµα µε καφέ. 
Μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου µέρους θα υπάρχει διάλειµµα µε µπουφέ. 
Μετά το πέρας του συνεδρίου το βράδυ -και κατόπιν ειδικών προσκλήσεων- θα λάβει 
χώρα επίσηµο δείπνο µε µουσική. Επίσης την ίδια βραδυά θα γίνει η απονοµή 
βραβείων και η επίδοση διπλωµάτων σε προσωπικότητες ή φορείς που έχουν 
διακριθεί στο θέµα του συνεδρίου. 
 

 
Κολωνία, Ιούνιος 2008 


