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Berufsfortbildungswerk 
Frau Christmann:   0621/120930 
68159 Mannheim, D 7, 2 
 
Büro für Aus– und Weiterbildung 
Frau Fackelmann:   0621/25244 
68161 Mannheim, N 7, 10 
 
Caritasverband Mannheim 
Kath. Familienbildungsstätte 
Frau Kirse:   0621/15699968 
68159 Mannheim, F 2, 6  
 
Goethe Institut Mannheim-Heidelberg 
Frau Schneider:   0621/83385-0  
68163 Mannheim, Steubenstr. 44 
 
Internationaler Bund 
Frau Kral:   0621/891013 
68219 Mannheim, Marie–Curie–Straße 2 
 
Mannheimer Abendakademie 
Herr Ludwig:   0621/1076-153 
68161 Mannheim, U 1, 16 - 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προσπαθουµε συνεχως να προσφερουµε µαθηµατα
 σε ολα τα δηµοτικα τµηµατα της πολης. 
Παρακαλουµε ρωτηστε σχετικα τους φορεις  
µαθηµατων.       
 
κανετε χρηση της προσφορας µαθηµατων!κανετε χρηση της προσφορας µαθηµατων!κανετε χρηση της προσφορας µαθηµατων!κανετε χρηση της προσφορας µαθηµατων!    
Εκτος των γενικων µαθηµατων ενσωµατωσης, 
γινονται και ειδικα µαθηµατα γι αυτους που   
εχουν ιδιαιτερες αναγκες.Προσφερονται µαθηµατα 
ενσωµατωσης νεων,γυναικων,αλφαβητισµου  
καθως επισης και προαγωγικα µαθηµατα. 
 
Τα µαθηµατα αλφαβητισµου εξυπηρετουν  
καταρχην την εκµαθηση αναγνωσης και γραφης. 
Τα προαγωγικα µαθηµατα γινονται για τους  
µεταναστες που ηρθαν πριν το 2005 στην Γερµανια 
και µιλουν την γλωσσα σπασµωδικα χωρις να την 
εχουν µαθει συστηµατικα. 
 
Εκτος αυτου υπαρχουν ειδικα µαθηµατα  
ενσωµατωσης για γυναικες,γονεις, και µερικα µονο 
για νεολαιους απο 16 ετων. 
Σε ολα τα αλφαβητισµου, γυναικων, προαγωγικα  
µαθηµατα προσφερεται φροντιδα για τα µικρα παι
δια. 
Παραλληλα µε τα µαθηµατα για ειδικες οµαδες 
υπαρχουν και  εντατικα µαθηµατα. Αυτα αφορουν 
αυτους που θελουν να φθασουν το στοχο τους  
ιδιαιτερα γρηγορα. 
 
Η εκµαθηση της γερµανικης γλωσσας διευκολυνει 
την ζωη σας στην Γερµανια και σας ανοιγει  
καινουργιες δυνατοτητες.Γονεις που µιλουν 
γερµανικα, µπορουν να βοηθησουν καλυτερα τα  
παιδια τους. Το θεµελιωδες µαθηµα σας δινει τη  
δυνατοτητα να γνωρισετε την γερµανικη  
νοµοθεσια, ιστορια και πολιτισµο καθως επισης  
και τις αξιες που ειναι σπουδαιες στην Γερµανια,  
για παραδειγµα, η ελευθερια θρησκειας. 
  
Η γλωσσα ειναι το κλειδι για επιτυχηµενη  
ενσωµατωση, ανεκτικοτητα και χειραφετηση. 
 
Επισκεφθειτε ενα µαθηµα ενσωµατωσης−Επισκεφθειτε ενα µαθηµα ενσωµατωσης−Επισκεφθειτε ενα µαθηµα ενσωµατωσης−Επισκεφθειτε ενα µαθηµα ενσωµατωσης−    
θα ανταµειψειθα ανταµειψειθα ανταµειψειθα ανταµειψει και εσας και την οικογενεια σας! και εσας και την οικογενεια σας! και εσας και την οικογενεια σας! και εσας και την οικογενεια σας! 
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Επαφη:Επαφη:Επαφη:Επαφη:        
Επιτετραµµενος για ενσωµατωση µεταναστευση  
∆ηµου Μανχαιµ 
Rathaus E 5 , Tel.: 293-9431  
E-Mail: amt19@mannheim.de  
Internet: www.mannheim.de/integrationskurse 



Απο την 1 Ιανουαριου 2005 προσφερει  η  
Οµοσπονδια τα ονοµαζοµενα µαθηµατα  
ενσωµατωσης για µαθηση της γερµανικης  
γλωσσας. 
Το µαθηµα αποτελειται απο µεχρι και 900 ωρες  
διδασκαλια γλωσσας και µεχρι 60 ωρες πολιτικη  
µορφωση(θεµελιωδες µαθηµα). 
Τα µαθηµατα θα τελειωσουν µε µια τελικη  
εξεταση. 
Ποιος µπορει να λαβει µερος σενα τετοιοΠοιος µπορει να λαβει µερος σενα τετοιοΠοιος µπορει να λαβει µερος σενα τετοιοΠοιος µπορει να λαβει µερος σενα τετοιο    
Μαθηµα ενσωµατωσης?Μαθηµα ενσωµατωσης?Μαθηµα ενσωµατωσης?Μαθηµα ενσωµατωσης?    
    
1. Νεοι µεταναστες Νεοι µεταναστες Νεοι µεταναστες Νεοι µεταναστες  
Ενηλικες,που ερχονται απο την αλλοδαπη στην 
Γερµανια, για να ζησουν διαρκως εδω και δεν  
µιλουν καθολου γερµανικα εχουν το δικαιωµα για 
µια θεση για εκµαθηση της γλωσσας,µπορει οµως 
και να υποχρεωθουν απο την υπηρεσια  
αλλοδαπων η τον φορεα θεµελιωδους ασφαλισης 
(TGS)να παρακολουθησουν ενα µαθηµα γλωσσας. 
 
Αυτες οι ρυθµισεις οµως δεν ισχυουν για µεταναστ
ες απο κρατη µελη της Ευρωπαικης Ενωσης!    
 
2.    Μεταναστες που ζουν ηδη στην ΓερµανιαΜεταναστες που ζουν ηδη στην ΓερµανιαΜεταναστες που ζουν ηδη στην ΓερµανιαΜεταναστες που ζουν ηδη στην Γερµανια     
Μεταναστες µε µια διαρκει παραµονη,που ζουν  
αρκετο καιρο στην Γερµανια µπορουν να στειλουν 
γραπτη αιτηση στο 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Durlacher Allee 100 

76137 Karlsruhe 
Τις αιτησεις µπορειτε να προµηθευτειτε στα  
σχολεια γλωσσας,στον επιτετραµµενο  
ενσωµατωσης στο δηµαρχειο η µεσω ηλ. 
διευθυνσης www.bamf.de.Οταν λαβετε την αδεια, 
θα παραλαβετε το πιστοποιιτικο δικαιωµατος. 
Μονο µε αυτο µπορειτε να δηλωθειτε για την  
παρακολουθηση µαθηµατων.Το πιστοποιιτικο  
αυτο ισχυει για δυο χρονια.  
Αυτη η ρυθµιση ισχυει επισης για αργοαποδηµους, 
ανεχοµενους,αυτων που ζουν ηδη εδω,νεων  
ερχοµενων συγγενων απο κρατη µελη της  
Ευρωπαικης Ενωσης καθως και γερµανων  
υπηκοων µε µεταναστευτικη ιδιοτητα. 
 

Κατα την δηλωση εγγραφης εξεταζει το σχολειο  
γλωσσας  µαζι µε σας,ποιο ειδος µαθηµατων ειναι 
για σας το σωστο (βλεπε την εικονα). 
 

Παρακαλουµε σκεφθειτε: 
• Ποτε µπορειτε να παρακολουθησετε ενα  

µαθηµα γλωσσας(πρωι,µεσηµερι,βραδυ, 
Σαββατοκυριακο)? 

• Ποσες ωρες διδασκαλιας ειναι δυνατες για σας 
την εβδοµαδα( 5 µεχρι 25 ωρες)?  
Υπολογιστε µαζι και τον χρονο της προ−και  
µεταετοιµασιας που χρειαζεστε για την  
διδασκαλια.  

• Χρειαζεστε κατα την διαρκεια της  
διδασκαλιας µια φροντιδα παιδιων?  

 

Ποιο ειναι το κοστος παρακολουθησηςΠοιο ειναι το κοστος παρακολουθησηςΠοιο ειναι το κοστος παρακολουθησηςΠοιο ειναι το κοστος παρακολουθησης  
µαθηµατων γλωσσας?µαθηµατων γλωσσας?µαθηµατων γλωσσας?µαθηµατων γλωσσας? 
Στο Μανχαιµ υπαρχουν διαφορα ιδρυµατα που  
προσφερουν ταIµαθηµατα ενσωµατωσης.Μια  
λιστα αυτων που προσφερουν τα µαθηµατα µε τις 
διευθυνσεις θα δειτε στην οπισθια µερια. 
Σε ολα τα ιδρυµατα ισχυουν οι ιδιες συνθηκες  
συµµετοχης: 
• Για καθε ωρα διδασκαλιας πληρωνει καθε  

µαθητης1,20 Ευρω. Αλλα εξοδα ειναι η αγορα 
τωνβιβλιων     Η συµµετοχη στην τελικη εξετασ
η ειναι δωρεαν. 

• Οι αργοαποδηµοι ειναι ελευθεροι απο τα  
εξοδα. 

• Οι ληπτες κοινωνικων βοηθηµατων(Hartz 
IV,ALGII)µπορουν στην αιτηση τους να  
ζητησουν απελευθερωση απο τα εξοδα.  

• Προσωπα µε χαµηλο εισοδηµα µπορουν  
επισης ν απελευθερωθουν απο τα εξοδα.Εδω  
θα πρεπει να γινει µια αιτηση στην υπηρεσια 
για µεταναστευση και ασυλο (BAMF) για  
ερευνηση της καταστασης δυσκολιας 

• Σε περιπτωση χρησιµοποιησης µεσων µαζικης 
µεταφορας µπορουν οι απελευθερωµενοι απο  
τα εξοδα να αιτηθουν την επιστροφη των   
εξοδων τους για τα εισιτηρια. 
Οι συµµετεχοντες που υποχρεωθηκαν να  
παρακολουθησουν ταµαθηµατα και δεν  
παιρνουν βοηθηµα ανεργιας(Arbeitl.II)και οι  
αργοαποδηµοι µπορουν να αιτηθουν  
χρηµατικο βοηθηµα για τα εξοδα κινησης  
τους.  

 
 

Αιτηση για αδεια συµµετοχηςΑιτηση για αδεια συµµετοχηςΑιτηση για αδεια συµµετοχηςΑιτηση για αδεια συµµετοχης    
 στο Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

76137 Karlsruhe, Durlacher Allee 100 
 
 
Με το πιστοποιιτικο δικαιωµατος γινεται η  
δηλωση στο σχολειο γλωσσας το οποιο σας βοηθα   
µε το τεστ επιλογης να βρειτε το σωστο ειδος  
µαθηµατων για σας. 

 
 
1. Εντατικο µαθηµα:Εντατικο µαθηµα:Εντατικο µαθηµα:Εντατικο µαθηµα:: 

400 ωρες γλωσσας και 
30 ωρες κατευθυντηριο µαθηµα 

η  
2. Γενικο µαθηµα ενσωµατωσΓενικο µαθηµα ενσωµατωσΓενικο µαθηµα ενσωµατωσΓενικο µαθηµα ενσωµατωσης:ης:ης:ης: 

Βασικο µαθηµα γλωσσας 300 ωρες κι  
ανοικοδοµητικο µαθηµα 300 ωρες 
(µια επαναληψη δυνατη) και  
60 ωρες κατευθυντηριο µαθηµα 

η  
3.  Ειδικα µαθηµατα ενσωµατωσης:Ειδικα µαθηµατα ενσωµατωσης:Ειδικα µαθηµατα ενσωµατωσης:Ειδικα µαθηµατα ενσωµατωσης:  

µεχρι 900 ωρες µαθηµατα γλωσσας 
και 60 ωρες κατευθυντηριο µαθηµα. 
Αν ενας µαθητης δεν φθασει στο 
αποτελεσµα,µπορει να επαναλαβει 
300 ωρες µαθηµατα γλωσσας. 

 

Η τελικη εξεταση ειναιΗ τελικη εξεταση ειναιΗ τελικη εξεταση ειναιΗ τελικη εξεταση ειναι υποχρεωτικηυποχρεωτικηυποχρεωτικηυποχρεωτικη 
για το διπλωµα (DTZ) B1/ A2 

 
 
 

Μειωση χρονου  
8 σε 7 χρονια  

για πολιτογραφηση 

 Υποχρεωση  
για να παρει  

κανεις δικαιωµα π
αραµονης  

 


