
Τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα για παιδιά & νέους

ΚΑΛΏΣ ΉΛΘΑΤΕ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ!

SÄCHSISCHE BILDUNGSAGENTUR  
Regionalstelle Leipzig
Nonnenstraße 17 A
04229 Leipzig
Frau Dr. Christine Mäkert: 
Τηλέφωνο: 0341 4945 725 
E-Mail: christine.maekert@sbal.smk.sachsen.de

ή

KOMPETENZZENTRUM SPRACHLICHE 
BILDUNG IN LEIPZIG
Apollonia-von-Wiedebach-Schule
Arno-Nitzsche-Straße 7
04277 Leipzig
Katja Bluhm: 
Τηλέφωνο: 0341 30824 69 35
E-Mail: katja.bluhm@wiedebachschule-leipzig.de

Μετά την ολοκλήρωση της τάξης προετοιμασίας, το 
παιδί σας ενσωματώνεται πλήρως στην κανονική κατεύ-
θυνση για τη συνέχιση της σχολικής σταδιοδρομίας. 
Αυτό μπορεί να γίνει στο Δημοτικό σχολείο, στο Σχολείο 
μέσης εκπαίδευσης ή στο Σχολείο δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. Εκεί εφόσον απαιτείται, μπορεί επιπρόσθετα 
στο μάθημα να περιλαμβάνεται υποστήριξη στη γλώσ-
σα, στα πλαίσια της  τρίτης  φάσης , η οποία διδάσκεται 
σε όλα τα σχολεία παράλληλα με την σχολική καριέρα. 
Στόχος είναι η μεμονωμένη υποστήριξη των Γερμανι-
κών ως γλώσσα εκπαίδευσης ή μαθημάτων, τα οποία 
είναι σημαντικά για το απολυτήριο. Οι εξειδικευμένοι 
δάσκαλοι καθορίζουν τις ανάγκες. 

Επειδή η διγλωσσία και η πολυγλωσσία αποτελούν με-
γάλο δυναμικό που χρήζει φροντίδας, μπορεί η κόρη/ο 
γιος σας να παρακολουθήσει  μαθήματα για τη γλώσσα  
 καταγωγής της/του  και υπό συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις να αναγνωριστεί η γλώσσα καταγωγής ως δεύτερη 
ξένη γλώσσα. Θα λάβετε μια γενική περιγραφή των 
προσφερόμενων γλωσσών καθώς και περισσότερες 
πληροφορίες για την αναγνώριση της γλώσσας καταγω-
γής στην πρώτη ειδική εκπαιδευτική συμβουλευτική και 
μέσω του σχολείου του παιδιού σας.
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ΑΓΑΠΉΤΟΊ ΓΟΝΕΊΣ,
Επιθυμείτε να εγγράψετε το παιδί σας στο σχολείο και 
σας καλωσορίζουμε θερμά. 

Ένα νέο περιβάλλον μάθησης, νέες συμμαθήτριες και συμ-
μαθητές, νέες δασκάλες και δάσκαλοι, ενδεχομένως και 
ένα εντελώς διαφορετικό μάθημα από ότι μέχρι σήμερα κα-
θώς και σχολική καθημερινότητα και κυρίως η νέα γλώσσα 
μαθήματος, τα Γερμανικά, περιμένουν να τα ανακαλύψετε.

Για να μπορεί η κόρη/ο γιος σας να μάθει με επιτυχία, είναι 
σημαντικό να αποκτήσει γνώσεις τις Γερμανικής γλώσσας 
ή και να ενισχύσει υφιστάμενες γνώσεις. Με το παρόν ενη-
μερωτικό φυλλάδιο επιθυμούμε να δείξουμε σε εσάς και 
το παιδί σας τις δυνατότητες  εκμάθησης της γλώσσας από  
 παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο , που καθορίζονται 
στις σχολικές διατάξεις για τα δημοτικά, τα σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης και τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Στο μάθημα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα  (DaZ) οι 
μαθήτριες και οι μαθητές παίρνουν τις βάσεις της γλώσ-
σας για την καθημερινότητα και την εκπαίδευση ως προϋ-
πόθεση για τη σχολική ένταξη και τη σταδιακή μετάβαση 
στην κανονική κατεύθυνση. 

Το μάθημα διεξάγεται βάσει ενός προγράμματος εκμά-
θησης και χωρίζεται σε  τρεις φάσεις . Για την πρώτη και 
δεύτερη φάση έχουν δημιουργηθεί ειδικές  τάξεις προετοι-   
 μασίας  σε επιλεγμένα δημοτικά και γυμνάσια.
 
Σε μια  πρώτη ειδική εκπαιδευτική συμβουλευτική , που 
παρακολουθείτε μαζί με το παιδί σας, λαμβάνεται η από-
φαση για την εγγραφή σε μια τέτοια τάξη προετοιμασίας. 
Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές διευθύνσεις επικοινωνίας 
στην όπισθεν σελίδα.
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Ή βάση της συμβουλευτικής είναι οι μέχρι τώρα αποκτηθεί-
σες σχολικές γνώσεις και ενδεχόμενες ήδη αποκτηθείσες 
γνώσεις της γερμανικής γλώσσας στη χώρα καταγωγής.

Στην  πρώτη φάση  οι μαθήτριες και οι μαθητές λαμβά-
νουν γενικές γλωσσικές προφορικές και γραπτές γλωσ-
σικές γνώσεις σε μια τάξη προετοιμασίας ως βάση για τη 
συμμετοχή στο μάθημα κανονικής κατεύθυνσης.

Στην  δεύτερη φάση  οι μαθήτριες και οι μαθητές λαμβά-
νουν επιπλέον γνώσεις Γερμανικών στην τάξη προετοιμα-
σίας. Εδώ προστίθεται σταδιακά η συμμετοχή στο κυρίως 
μάθημα της τάξης κανονικής κατεύθυνσης με στόχο την 
απόκτηση των απαιτούμενων γλωσσικών - εκπαιδευτικών 
βάσεων για το μάθημα. 

Ή εκπαιδευτική συμβουλευτική συνεχίζεται κατά τη δι-
άρκεια αυτών των δύο φάσεων του μαθήματος DaZ. Οι 
υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησης προσκαλούν 
τους γονείς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες σε αυτές 
τις συμβουλευτικές. Με βάση το γλωσσικό επίπεδο που 
επιτυγχάνεται και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό βιογρα-
φικό, παρέχονται συμβουλές για περαιτέρω βήματα της 
εκπαιδευτικής ένταξης κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
φάσης ή για τη μετάβαση στην τρίτη φάση.

ΠΏΣ;


