
Vote with us

Θέλουμε 

        το καλύτερο σχολικό σύστημα 
                                                          για την πιο όμορφη πόλη του κόσμου ! 

• 6 χρόνια σχολείο (PRIMARSCHULE) υποχρεωτικά για
  όλους τους  μαθητές  

• Μικρές τάξεις με το ανώτερο 23 μαθητές 

• Kονή και καλύτερη εκπαίδευση 

• Υποστήριξη για μαθητές με καλές επιδόσεις 

• Περισσότερη βοήθεια για αδύνατους μαθητές 

• Κοινοί εκπαιδευτικοί στόχοι 

• Δικαίωμα στους γονείς για την επιλογή του σχολείου 
  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Δάσκαλοι που είναι καλά εκπαιδευμένοι στις νέες
  μέθοδους εκμάθησης 

• Δυνατότητες για όλα παιδιά να αποκτήσουν το
  απολυτήριο λυκείου 

• Επανακαθιέρωση δωρεάν σχολικών βιβλίων

Ψηφίξετε μαζί μας υπέρ 
της μεταρρύθμισης  
των σχολείων στο 
Αμβούργο !

Είμαστε στρατευμένοι γονείς που ενώθηκαν στην 
πρωτοβουλία PROSCHULREFORM HAMBURG. Αυτή η 
πρωτοβουλία είναι ανεξάρτητη από πολιτικά κόμματα. .

Θα χαρούμε αν συμμετάσχετε ! 

Ίντερνετ: www.proschulreform.de 
E-Mail: info@proschulreform-hamburg.de



Οι μελέτες PISA (Πίζα) αποδεικνύουν αυτό και οι δάσκαλοι, οι μαθητές και εμείς οι γοωείς το ξέρουμε από προσωπική 
μας πείρα: Τα σχολεία στο Αμβούργο πρέπει να αλλάξουν. 

• Προς το παρόν ούτε τα παιδιά που μαθαίνουν γρήγορα ούτε τα παιδιά που χρειάζονται πιο πολύ χρόνο απολαμβάνουν την 
  ανάλογη υποστήριξη. Πολλά ταλέντα χάνονται.  

• Η σχολική παιδεία των παιδιών μας εξαρτάται πάρα πολύ από την κοινωνική καταγωγή των γονιών και όχι από την 
  νοημοσύνη τους. Εύποροι γονείς εξαλείφουν τις σχολικές αδυναμίες των παιδιών τους με ιδιαίτερο μάθημα – πιο φτωχοί  
  γονείς δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. 

• Προς το παρόν το σχολικό μας σύστημα χωρίζει τα παιδιά πολύ νωρίς. Γι`αυτό όχι μόνο ορίζονται πολύ νωρίς οι νικήτες και 
  οι ηττημένοι του σχολικού σύστηματος αλλά και χάνονται τα πλεονέκτηματα που αναδεικνύουν τα μαθήματα σε μικτές  
  ομάδες στο σχολείο.  

• Στη διεθνή σύγκριση είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα τελείως ξεπερασμένο. Καμιά χωρά εκτός από την Αυστρία δε χωρίζει
  τους μαθητές και τις μαθήτριες ήδη μετά από την τέταρτη τάξη.  

Γι`αυτό υποστηρίζουμε τους στόχους της μεταρρύθμυσης των σχολείων:  

• Μαθήματα με εναλλασόμενες φάσες διδασκαλίας  όπως η ομαδική και ατομική εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 
  ατομικές ικανότιτες και εργασίες στην τάξη προωθούν όλα τα παιδιά, εκείνα που μαθαίνουν γρήγορα καθώς και εκείνα που  
  μαθαίνουν πιο αργά. 

• Οι μαθητές και οι μαθήτριες υποστηρίζονται με εξατομικευμένα μαθησιακά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά 
  προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη αποδοτικότητα του κάθε παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά που μαθαίνουν γρήγορα  
  απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Παιδιά που μαθαίνουν με πιο αργό ρυθμό έχουν περισσότερο χρόνο στη  
  διάθεσή τους για να σταθεροποιήσουν τις γνώσες τους.  

•	Όλα τα παιδιά διαπαιδαγωγούνται στην ανεξαρτησία και στην ομαδική εργασία. Είναι και τα δύο σημαντικά για την
  επαγγελματική επιτυχία και για μία ζωή γεμάτη νόημα. 

• Σε τακτικές συζητήσεις μεταξύ των γονιών, των δάσκαλων και των μαθητών επισημαίνονται οι αδυναμίες αλλά και 
  οι δυνατότητές τους και μετά θέτουν από κοινού τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στόχους. 

• Τα παιδιά μας μαθαίνουν μαζί μέχρι στο τέλος της έκτης τάξης. Έτσι συγκρτούνται σταθερές ομάδες και μαζί όλοι μαθαίνουν
  καλύτερα. 

• Τα παιδιά μας θα μπορέσουν να μάθουν πιο εύκολα και χωρίς πίεση γιατί δεν έχουν πια βαθμούς μέχρι στο τέλος της έκτης
  τάξης και ούτε πρέπει να επαναλάβουν μια σχολική τάξη. Αυτό τους δίνει πιο πολλή αυτοπεποίθηση και πιο πολλή όρεξη 
  για μάθηση. 

• Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα μετά από την έκτη τάξη να πάρει το απολυτήριο λυκείου , είτε στο λύκειο (GYMNASIUM) 
  μετά από 12 χρόνια, είτε στο STADTTEILSCHULE μετά από 13 χρόνια.

•	Όλα τα PRIMARSCHULEN προσφέρουν στις τάξες 5 ή 6 ειδικά μαθήματα. Έτσι  μπορούν τα παιδιά μας να εξελίσσονται 
  ανάλογα με τις προτίμησες και τις ικανότητες τους.  

• Με την ανταλλαγή των δάσκαλων μεταξύ των σχολείων STADTTEILSCHULE, GYMNASIUM  και PRIMARSCHULEN θα είναι 
  η μετάβαση μετά από την έκτη τάξη πιο εύκολη για τα παιδιά. 

• Αυτή η νέα κουλτούρα της μάθησης είναι δοκιμασμένη. Πολυάριθμες μελέτες επιβεβαιώνουν την επιτυχία. Το καλύτερο 
  πρότυπο στο Αμβούργο είναι το MAX BRAUER SCHULE στο Άλτονα που πήρε το βραβείο για το καλύτερο σχολείο στη 
  Γερμανία. 

Η σχολική μεταρρύθμιση είναι καλά προετοισμένη: 

• Σχολεία, αντιπρόσωποι των γονιών και δήμοι συζητούν τη μεταρρύθμιση εδώ και δύο χρόνια. 

•	Η καθιέρωση του PRIMARSCHULE θα γίνει βήμα προς βήμα. Μερικά σχολεία θα αρχίσουν μετά 
  από τις διακοπές το καλοκαίρι. Ένα χρόνο μετά τα άλλα σχολεία θα ακολουθήσουν. Στο σχολικό 
  έτος 2012/2013 θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση στο Αμβούργο. 

• Οι δάσκαλοι και καθηγητές στο Αμβούργο θα μετεκπαιδευτούν επαρκώς στο νέο σύστημα 
  μάθησης. 
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