
Bilinguales Modell bis zum Abitur 
 
 
Die Gesamtschule Kaiserplatz 50 ist eine Schule der Sekundarstufe I und II (Klasse 
5 bis 13) und seit 1989/90 gibt es hier das vielversprechende und erfolgreiche 
bilinguale Modell für Griechenkinder. 
 
 
Griechische SchülerInnen werden: 
 

 In den meisten Stunden gemeinsam mit deutschen MitschülerInnen in deutscher 
Sprache unterrichtet; 

 In etwa einem Drittel der wöchentlichen Unterrichtsstunden in griechischer 
Sprache oder teilweise bilingual unterrichtet. 

 
 
Alle Abschlüsse sind in Deutschland und Griechenland anerkannt, nämlich: 
 

 Fachoberschulreife mit Qualifikation nach Klasse 10. 
 Fachoberschulreife bzw. Realschulabschluss nach Klasse 10. 
 Hauptschulabschluss nach Klasse 10. 
 Fachhochschulreife bzw. Fachabitur nach der Jahrgangsstufe 12. 
 Allgemeine Hochschulreife bzw. Abitur nach der Jahrgangsstufe 13. 

 
Die SchülerInnen können mit dem hier erworbenen Abitur an einer Universität  
in Deutschland oder in Griechenland studieren. 
 
 
Sprachen lernen 
 

 Neben Deutsch und Englisch ist auch Griechisch Pflichtsprache bis zum 
Abitur. 

 Zudem gibt es auch die Möglichkeit andere Fremdsprachen zu lernen, wie z.B. 
Französisch, Spanisch, Niederländisch, Latein. 

 
 
Bildung von Arbeitsgemeinschaften in deutscher und griechischer Sprache, wie 
z.B. griechische Folkloretänze, griechische Lieder, Theater, Basketball usw. 
 
In den Hausaufgabenstunden können die SchülerInnen unter Anleitung und Hilfe 
des Lehrers/der Lehrerin in der Schule arbeiten. 
 
Die Schule bietet die Möglichkeit zum Mittagessen in der Mensa. 
 
 
Das Bilinguale Modell wird von Deutschland und Griechenland unterstützt. 

 
∆ίγλωσσο ελληνογερµανικό µοντέλο µέχρι το Abitur 
 
 
Από το σχολ. έτος 1989/90 λειτουργεί µε επιτυχία στο γερµανικό Ενιαίο Σχολείο Β/θµιας 
εκπαίδευσης, γνωστό ως Gesamtschule Kaiserplatz, ένα δίγλωσσο µοντέλο για τα 
Ελληνόπουλα.  
 
Η ελληνόγλωσση διδασκαλία δεν σταµατά εδώ µε το Aπολυτήριο της 10ης τάξης, αλλά 
συνεχίζεται, π.χ. µε τα Ελληνικά και Θρησκευτικά, µέχρι και το Abitur, όπως λέγεται το 
Απολυτήριο του γερµανικού Λυκείου.  
 
Σύµφωνα µε το ελληνογερµανικό αυτό µοντέλο τα Ελληνόπουλα: 
 

 ∆ιδάσκονται τις περισσότερες ώρες µαζί µε τα Γερµανόπουλα, ενώ κατά το 1/3 
περίπου του προγράµµατος διδάσκονται στα Ελληνικά. 

       Συγκεκριµένα από την 5η – 10η τάξη το ωράριο ανέρχεται στις 11 ώρες, ενώ στην    
       ανώτερη βαθµίδα (τάξεις λυκείου 11η – 13η ) ανέρχεται στις 8 ώρες κατά τάξη την  
       εβδοµάδα.  
 

 Η Ελληνική γλώσσα είναι πια πρωτεύον µάθηµα, υποχρεωτικό δίπλα στη 
Γερµανική και στην Αγγλική γλώσσα. Μερικά ακόµη µαθήµατα στα Ελληνικά:  
Θρησκευτικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικά κτλ. 

       
 Μπορούν να αποκτήσουν χωρίς εµπόδια έγκυρα γερµανικά Απολυτήρια, 
αναγνωρισµένα και από τις δυο χώρες (Γερµανία – Ελλάδα). 
Τα Απολυτήρια αυτά οδηγούν χωρίς εµπόδια είτε σε σπουδές σε γερµανικά ή ελληνικά 
Πανεπιστήµια είτε σε εξασφαλισµένη επαγγελµατική εκπαίδευση σε µια µέση ή 
ανώτερη επαγγελµατική σχολή. 

 
 Ενισχύουν την διγλωσσική και πολυπολιτισµική τους ταυτότητα µε την εκµάθηση 
και άλλων ξένων γλωσσών, όπως π.χ. Αγγλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Λατινικά. 

 
 Μπορούν να επιλέξουν ακόµα διάφορα προαιρετικά µαθήµατα στην γερµανική ή στην 
ελληνική γλώσσα (Arbeitsgemeinschaften), όπως π.χ. κοµπιούτερ, θέατρο, χορό, 
αθλήµατα. 

 
 Έχουν την δυνατότητα να κάνουν πολλές από τις εργασίες που παίρνουν για το σπίτι, 
στην τάξη, σε ειδικές ώρες, µε την επίβλεψη και την ανάλογη βοήθεια του καθηγητή 
(Hausaufgabenstunden). 
 

 Μια καφετερία/καντίνα και ένα καλά οργανωµένο εστιατόριο συµπληρώνουν τα 
πλεονεκτήµατα του σχολείου. 

 
 Το δίγλωσσο ελληνογερµανικό µοντέλο υποστηρίζεται και από την γερµανική και από 
την ελληνική πλευρά . 


