ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ
ΠΆΕΙ ΣΧΟΛΕΊΟ

Griechisch

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ
ΓΟΝΕΊΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΈΣ
ΣΤΗ ΒΆΔΗ‑ΒΥΡΤΕΜΒΈΡΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
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ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
ΣΤΗ ΒΆΔΗ‑ΒΥΡΤΕΜΒΈΡΓΗ; 
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Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Βάδη‑Βυρτεμβέργη 
Υποχρεωτική εκπαίδευση 

4
6

ΤΊ ΠΕΡΙΜΈΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΠΌ ΕΜΈΝΑ ΩΣ
ΜΗΤΈΡΑ/ΠΑΤΈΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ; 
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Προσδοκίες από τα παιδιά 
Προσδοκίες από τους γονείς 
Συνέλευση συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
Θρησκευτικές εορτές 
Ασθένεια 

8
8
9
9
10

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΣΤΗΡΊΞΩ ΤΟ ΠΑΙΔΊ
ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ; 
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Υποστήριξη του παιδιού 
Καθήκοντα των γονιών 
Σχολικό υλικό 
Κολατσιό 
Υποστήριξη στις εργασίες για το σπίτι 
Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες 

12
12
12
12
14
15

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
ΣΤΗ ΒΆΔΗΒΥΡΤΕΜΒΈΡΓΗ;

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ
ΣΤΗ ΒΆΔΗ‑ΒΥΡΤΕΜΒΈΡΓΗ

ΕΆΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ: ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ

ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ

SONDERPÄDAGOGISCHES
BILDUNGS- UND
BERATUNGSZENTRUM
Τάξη 5 – 9

HAUPTSCHULE
Τάξη 5 – 9

Abitur
(Allgemeine Hochschulreife)
Προϋπόθεση για σπουδές
Mittlerer Bildungsabschluss
(Mittlere Reife)
Προϋπόθεση για επαγγελματική
εκπαίδευση
Hauptschulabschluss
Προϋπόθεση για επαγγελματική
εκπαίδευση

Bildungsabschluss
Sonderpädagogische Bildungsund Beratungszentren (SBBZ)

Βασική αρχή του σχολικού συστήματος:
Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία το σχολείο, οι μαθητές μπορούν να
παρακολουθήσουν σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για ένα
καλύτερο απολυτήριο.
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ΣΧΟΛΕΊΩΝ (ΌΛΑ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΆ ΕΠΊΠΕΔΑ), 1 – 3 ΕΤΏΝ

WERKREALSCHULE
Τάξη 5 – 9/10

REALSCHULE
Τάξη 5 – 10

GEMEINSCHAFTS
SCHULE
Τάξη 5 – 9/10/13

GYMNASIUM
Τάξη 5 – 12/13

ΔΗΜΟΤΙΚΌ (GRUNDSCHULE) (ΤΆΞΗ 1 – 4)

(Με πρότυπο την επισκόπηση της επαρχίας Λούντβιγκσμπουργκ)
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για να
παρακολουθήσει το παιδί τους το
σχολείο.
> Τ
 ο παιδί πρέπει να προσέρχεται
καθημερινά την ακριβή ώρα στο
σχολείο.
> Πρέπει να συμμετέχει σε όλες
τις σχολικές υποχρεωτικές
διοργανώσεις, π.χ. εκδρομές,
ημερήσιες εκδρομές, επισκέψεις
σε θέατρα, μαθήματα κολύμβησης.
> Σε περίπτωση ασθένειας του
παιδιού: Το σχολείο πρέπει να
ενημερωθεί την ίδια ημέρα. Το
αργότερο μετά από 3 ημέρες,
απαιτείται έγγραφη δικαιολογία.
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> Ο
 ι διακοπές απαγορεύεται
να αρχίζουν νωρίτερα ή να
παρατείνονται. Κατά τις μεγάλες
θρησκευτικές εορτές (π.χ.
ραμαζάνι, κουρμπάν μπαϊράμ),
οι γονείς μπορούν να αιτηθούν
ειδικής άδειας από το σχολείο.

ΤΊ ΠΕΡΙΜΈΝΕΙ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΠΌ
ΕΜΈΝΑ ΩΣ ΜΗΤΈΡΑ/
ΠΑΤΈΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΌ
ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ;

ΠΡΟΣΔΟΚΊΕΣ ΑΠΌ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΠΡΟΣΔΟΚΊΕΣ ΑΠΌ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ

Από τα παιδιά αναμένονται τα εξής:

Οι γονείς και το σχολείο συνεργάζο‑
νται με σκοπό την σχολική επιτυχία
του παιδιού. Το σχολείο επιθυμεί
τακτική επαφή με τους γονείς. Οι
γονείς ...

> Ν
 α συμμετέχουν στο μάθημα.
> Να μην ενοχλούν.
> Να κοιτάζουν τον δάσκαλο/τη
δασκάλα.
> Να θέτουν ερωτήματα.
> Να κάνουν τις εργασίες τους.
Κατά κανόνα, η χρήση κινητού
τηλεφώνου στο σχολείο
απαγορεύεται.
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> Α
 ποτελούν ισότιμους συνεργάτες
για το σχολείο.
> Συμμετέχουν σε συζητήσεις με
τους δασκάλους.
> Συμμετέχουν στις συνελεύσεις του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΓΟΝΈΩΝ
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ
Η συνέλευση του συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων λαμβάνει χώρα
δύο φορές μέσα στο σχολικό έτος
και πάντα βράδυ. Το κάλεσμα
κάνει ο δάσκαλος, η δασκάλα ή
οι αντιπρόσωποι των γονέων.
Αναμένεται συμμετοχή. Οι γονείς
ενημερώνονται για σημαντικές
ημερομηνίες, συλλέγονται χρήματα
για το ταμείο της τάξης και
απαντώνται διάφορα ερωτήματα.
Επίσης, εκλέγονται οι αντιπρόσωποι
των γονέων για την τάξη (κατά
κανόνα 2 άτομα).
Σε περίπτωση γλωσσικών
δυσκολιών, το σχολείο μπορεί να
ζητήσει για τους γονείς δωρεάν
έναν εθελοντή διερμηνέα.
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε
τον δάσκαλο/τη δασκάλα σε μια
τέτοια περίπτωση.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈΣ
ΕΟΡΤΈΣ
> Έ
 να μεγάλο μέρος των παιδιών που
γεννιόνται στο αστικό διαμέρισμα
και τη διοικητική περιφέρεια Χαϊλ‑
μπρόν είναι καθολικό ή ευαγγελικό.
> Πάρα πολλοί γονείς ανήκουν, μεν,
στη χριστιανική κοινότητα, δεν είναι
όμως πλέον εκκλησιαστικά ενεργοί.
> Στο σχολείο, στις περισσότερες
περιπτώσεις οι χριστιανικές εορτές
και παραδόσεις, όπως το Πάσχα,
του Αγ. Νικολάου, τα Χριστούγεννα,
σημειώνονται ή γιορτάζονται.
> Κατά κανόνα, συμμετέχουν όλα τα
παιδιά.
> Πολλές θρησκευτικές εορτές έχουν
λάβει έναν κοσμικό χαρακτήρα
(Πάσχα με σοκολατένια λαγουδά‑
κια, Χριστούγεννα με Άγιο Βασίλη).
Για μεγάλες γιορτές άλλων περιοχών,
οι γονείς μπορούν να αιτηθούν
ειδικής άδειας από το σχολείο.
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ΑΣΘΈΝΕΙΑ
Σε περίπτωση που το παιδί σας
είναι άρρωστο και δεν μπορεί να
προσέλθει στο σχολείο, θα πρέπει να
δηλώσετε την ασθένεια προφορικά/
τηλεφωνικά πριν από την έναρξη
του σχολείου. Επίσης, πρέπει να
υποβληθεί στο σχολείο μια έγγραφη
δήλωση ασθενείας, το αργότερο
τρεις ημέρες από την προφορική
δήλωση (βλ. έντυπο).

Εάν το παιδί σας δεν μπορεί
να συμμετέχει στο μάθημα
γυμναστικής, χρειάζεται επίσης
δικαιολογία.

Datum: ___________

ENTSCHULDIGUNG

Wegen Krankheit konnte mein Kind
_______________________________________________ ,
Klasse ___________ , vom ___________ bis ___________ (Datum)
die Schule nicht besuchen.

Ich bitte, ihr/sein Fernbleiben zu entschuldigen.

_________________________________
(Unterschrift)
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ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ
ΝΑ ΣΤΗΡΊΞΩ ΤΟ
ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΊΟ;

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ
ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΏΝ

ΚΟΛΑΤΣΙΌ

Οι γονείς …

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα των
παιδιών, προβλέπεται ένα διάλειμμα
για κολατσιό. Δίνεται στο παιδί σας
καθημερινά υγιεινό κολατσιό.

> Π
 ρομηθεύονται το απαραίτητο
σχολικό υλικό.
> Δίνουν στο παιδί κολατσιό.
> Φροντίζουν να γίνονται οι
εργασίες στο σπίτι.
> Ελέγχουν την σχολική τσάντα.
> Φροντίζουν, ώστε το παιδί να
συμπεριφέρεται καλά στο σχολείο
και ενισχύουν τις απαραίτητες
ικανότητες του παιδιού.

ΣΧΟΛΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
Στην αρχική του σχολικού έτους,
δίνεται κατά κανόνα από τον
δάσκαλο/τη δασκάλα μια λίστα
με υλικά. Το σχολείο δίνει μεγάλη
σημασία στα σωστά υλικά.
Στο κατάστημα μπορείτε να
ζητήσετε βοήθεια κατά τη συλλογή
των υλικών. Πρέπει να αγοράζετε
τακτικά τα υλικά που τελειώνουν
(π.χ. τετράδια).
Τα σχολικά βιβλία διατίθενται
συνήθως δωρεάν από το σχολείο,
ως δανεικά.
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Εδώ, συγκαταλέγονται μεταξύ
άλλων:
> Ψωμί με κάποια επάλειψη
> Φρούτα: Μήλα, σταφύλια,
μανταρίνια, μπανάνες, αχλάδια,
κτλ.
> Κομμένα λαχανικά: Τομάτες,
αγγούρια, πιπεριές, φέτες
καρότου, κτλ.
> Υγρά: Φιάλη με νερό

13

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΊΤΙ
Οι γονείς βεβαιώνονται ότι γίνονται
οι εργασίες για το σπίτι. Το παιδί
χρειάζεται έναν ήσυχο χώρο, για
να κάνει τις εργασίες στο σπίτι.
Ελέγχετε, τακτικά, τις εργασίες
που πρέπει να γίνουν στο τετράδιο
εργασιών. Επιπλέον:
> Υ
 πάρχουν ειδοποιήσεις από
τον δάσκαλο/τη δασκάλα στο
τετράδιο εργασιών;
> Πρέπει να κάνετε κάτι;
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Πολλά σχολεία προσφέρουν μια
συμβουλευτική για τις εργασίες στο
σπίτι ή προγράμματα εκπαίδευσης
μαθητών που υποστηρίζουν το παιδί
σας. Ρωτήστε σχετικά το σχολείο σας.
Με τον δάσκαλο/τη δασκάλα μπο‑
ρείτε να συζητάτε περιστασιακά ως
προς το εάν το παιδί κάνει όλες τις
εργασίες για το σπίτι. Σε περίπτωση
γλωσσικών δυσκολιών, μπορείτε να
ενημερώσετε τον δάσκαλο/τη δα‑
σκάλα, ώστε να ζητήσει δωρεάν έναν
εθελοντή διερμηνέα.

ΛΟΙΠΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Σχολική κοινωνική εργασία
Σε πολλά σχολεία υπάρχουν σχολικοί
κοινωνικοί λειτουργοί. Τα παιδιά/
οι νέοι, οι δάσκαλοι και οι γονείς
μπορούν να απευθύνονται σε
αυτούς όταν υπάρχουν προβλήματα
(π.χ. εκφοβισμός, μαθησιακές
δυσκολίες, κτλ.).

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε
Οικογένειες με οικονομικές δυσκολί‑
ες μπορούν ενδεχομένως να λάβουν
μια πρόσθετη οικονομική υποστή‑
ριξη από το Ομοσπονδιακό Πακέτο
Συμμετοχής (BuT). Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να λάβετε
από το σχολείο σας.

Σχολικό ψυχολογικό
συμβουλευτικό κέντρο
Συμβουλευτική και υποστήριξη
των μαθητών, των γονέων και
των δασκάλων σε θέματα και
προβλήματα που αφορούν στο
σχολείο. Οι συμβουλευτικές
υπηρεσίες είναι δωρεάν, άκρως
εμπιστευτικές και ανεξάρτητες
από το σχολείο!
Εάν επιθυμείτε ραντεβού,
απευθυνθείτε στην εξής
διεύθυνση:
SCHULPSYCHOLOGISCHE
BERATUNGSSTELLE
Cäcilienstraße 56
74072 Heilbronn
Ραντεβού:
Τηλέφωνο: 07131 64-37762
Email: spbs@ssa-hn.kv.bwl.de
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Επαρχία Χαϊλμπρόν
Landratsamt Heilbronn
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn
Amt für Migration und Integration
Τηλέφωνο: 07131 994-8470
Email: integration@landratsamt-heilbronn.de
WWW.LANDKREIS-HEILBRONN.DE
Πόλη Χαϊλμπρόν
Bildungsbüro
Marktplatz 11
74072 Heilbronn
Τηλέφωνο: 07131 56-2410
Email: bildungsbuero@heilbronn.de
Stabsstelle Partizipation und Integration
Lohtorstraße 27
74072 Heilbronn
Τηλέφωνο: 07131 56-4537
Email: integration@heilbronn.de
WWW.HEILBRONN.DE
Το φυλλάδιο αντικατοπτρίζει την κατάσταση Ιουνίου 2020.
Σχεδιασμός & Διαμόρφωση: DIE NECKARPRINZEN
Kommunikation und Design GmbH, Heilbronn

Υποστήριξη από:

