
Φορείς ένταξης στο Mannheim 
 
Berufsfortbildungswerk 
κυρία Christmann: Tηλ.: 0621 / 12 09 30 
Email: mannheim@bfw.de 
68159 Mannheim, D 7, 2 
Ώρες γραφείου: Δε-Παρ. 08.00–16.45  

 
Büro für Aus– und Weiterbildung 
κυρία Fackelmann: Tηλ.: 0621 / 2 52 44 
Email: info@bfaw.de 
68161 Mannheim, N 7, 10 
Ώρες γραφείου: Δε-Παρ. 08.00–13.45  

 
Caritasverband Mannheim Kath. Fa-
milienbildungsstätte  
κυρία Kirse: Tηλ.: 0621 / 15 56 33 
Email: fbs@caritas-mannheim.de 
68159 Mannheim, F 2, 6 
Ώρες γραφείου: Δε-Παρ. 09.00–16.00  

 
Donner & Partner GmbH 
κυρία Seidenglanz / κυρία Sirma 
Tηλ.: 0621 / 1815210 
Email: info.ma@donner-partner.de 
Ώρες γραφείου: Δε-Παρ. 08:30–16:30  

 
 
 

Goethe-Institut Mannheim 
κυρία Schneider / κυρία Waag  
Tηλ.: 0621 / 8 33 85-0 
Email: integrationskurs@goethe.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 194 
Ώρες γραφείου: Δε-Πε  09.00–16.00  

   Παρ.   09.00–13.00 
 
Internationaler Bund 
κύριος Eibad: Tηλ.: 0621 / 81 98-169 
Email: jmd-mannheim@internationaler-bund.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 106-116 
Ώρες γραφείου: Δε-Πε 14.00 – 16.00  
 
Mannheimer Abendakademie  
κύριος Ludwig / κυρία Schoppa: 
Tηλ.: 0621 / 10 76-166 
Email: deutsch@abendakademie-mannheim.de 
68161 Mannheim, U 1, 16-19 
Ώρες γραφείου: Δε-Παρ. 09.30–12.30  

Δε, Τρ., Πε 14.00–16.00  
 
USS impuls gGmbH 
κυρία Doll, τηλ.: 0800 / 2483864 
Email: deutsch@uss.de 
68163 Mannheim, Fabrikstationsstr.45 
Ώρες γραφείου: Δε-Παρ. 08:00–16:00  
 

 

Εκμεταλλευτείτε και εσείς την προσφορά μας: μαθήματα γλώσσας ! 
Ρωτήστε στις σχολές ξένων γλωσσών για κύκλους μαθημάτων στις διάφορες συνοικίες της πόλης. 
Εκτός από τα μαθήματα ένταξης γενικού χαρακτήρα, προσφέρονται και εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων 
ένταξης για διάφορους συμμετέχοντες. Προσφέρονται για παράδειγμα μαθήματα ένταξης για νέους, για 
γυναίκες, κύκλοι μαθημάτων για  αναλφάβητους και ειδικά μαθήματα προώθησης. 
Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας θα σας διευκολύνει πολύ στη ζωή σας στη Γερμανία και θα σας 
προσφέρει πολλές δυνατότητες. Οι γονείς που γνωρίζουν τη γερμανική γλώσσα είναι σε θέση να 
υποστηρίξουν καλύτερα τα παιδιά τους. Ο κύκλος προσανατολιστικών μαθημάτων σας προσφέρει βασικές 
γνώσεις στους τομείς της έννομης τάξης, της ιστορίας και πολιτιστικών θεμάτων. Μεγάλο ρόλο παίζουν 
επίσης οι στη Γερμανία κυριαρχούσες σημαντικές αξίες όπως η ελευθερία θρησκείας, η ανοχή και ισότητα 
φύλων. 
Η γλώσσα αποτελεί ένα κλειδί για επιτυχημένη ένταξη. Λάβετε και εσείς μέρος σε κύκλο 
μαθημάτων ένταξης – αξίζει και για εσάς και για την οικογένειά σας! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαθήματα γερμανικής 
γλώσσας σε κύκλο 
μαθημάτων ένταξης 
της Ο.Δ. Γερμανίας  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griechisch 
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1. Νέοι μετανάστες 

Οι ενήλικες που έρχονται από χώρες εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γερμανία, που 

κατοικούν μόνιμα στη Γερμανία, που είναι κάτοχοι 

τίτλου διαμονής, αλλά δεν γνωρίζουν τη γερμανική 

γλώσσα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κύκλο 

μαθημάτων. Μπορεί όμως και να υποχρεωθούν 

από την Υπηρεσία Αλλοδαπών ή το Γραφείο 

Ευρέσεως Εργασίας (Jobcenter) να συμμετάσχουν 

σε κύκλο μαθημάτων. 

 
 
2. Ήδη στη Γερμανία κατοικούντες μετανάστες 

 
Οι μετανάστες, άνδρες και γυναίκες, που ζουν ήδη 
εδώ και αρκετό καιρό στη Γερμανία, μπορούν να 
υποβάλουν έγγραφη αίτηση προς την 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και 
Προσφύγων για συμμετοχή σε κύκλο μαθημάτων. 
Τα έντυπα για την αίτηση θα τα βρείτε για παράδειγμα 
στις σχολές γλώσσας ή στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
www.bamf.de. 

 
Όταν λάβετε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

Μετανάστευσης και Προσφύγων την έγκριση 

συμμετοχής, μπορείτε με δελτίο παροχής του 

δικαιώματος συμμετοχής να δηλωθείτε σε κύκλο 

μαθημάτων ένταξης. Κατά τη δήλωσή σας η σχολή θα 

εξετάσει μαζί σας, ποιο είδος κύκλου μαθημάτων είναι 

πιο κατάλληλο για εσάς (βλέπε σχεδιάγραμμα). 

 
3. Αλλοδαποί από κράτη-μέλη της ΕΕ και άλλοι 
Πολίτες γερμανικής καταγωγής από ανατολικές 
χώρες, άτομα με καθεστώς ανοχής, δικαιούχοι 
ασύλου, ήδη εδώ κατοικούντα άτομα ή πρόσφατα 
μετοικήσαντες συγγενείς από κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Γερμανοί με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, μπορούν να 
συμμετάσχουν σε κύκλο μαθημάτων ένταξης, 
εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Δεν υφίσταται 
γενική αξίωση.  

   

   

 

 

Στο Mannheim προσφέρονται τα μαθήματα ένταξης 
από διάφορα ιδρύματα. Μία λίστα των ιδρυμάτων 
αυτών και των διευθύνσεών τους θα βρείτε στην 
όπισθεν. 

 

Σε όλους τους προσφέροντες κύκλους μαθημάτων 
ένταξης ισχύουν οι ίδιοι όροι συμμετοχής: 
 
 Τα δίδακτρα ανέρχονται ανά άτομο και ανά 

ώρα μαθήματος σε 1,20 €. Εκτός αυτού 

δημιουργούνται έξοδα για την αγορά βιβλίων. 

Η συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις είναι 

δωρεάν. 
 
 Τα άτομα γερμανικής καταγωγής από τις 

ανατολικές χώρες απαλλάσσονται από την 

καταβολή διδάκτρων. 
 
 Όσοι λαμβάνουν επιδόματα (π.χ. επίδομα 

κατοικίας, επίδομα ανεργίας ALG II ή 
επιδόματα υποψηφίων ασύλου) μπορούν μαζί 
με την αίτηση έγκρισης της συμμετοχής τους 
να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από τα 
δίδακτρα. 

 
 Εάν έχει εγκριθεί η απαλλαγή από τα 

δίδακτρα, μπορούν να επιστραφούν οι 

δαπάνες για τα έξοδα διαδρομής σε μορφή 

εφάπαξ ποσού. 
 
 

Στείλτε την γραπτή σας αίτηση προς την Υπηρεσία 
Μετανάστευσης και Προσφύγων  
 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 
Zeppelinstraße 2 

 
76185 Karlsruhe 
 
Στη σχολή ξένων γλωσσών θα σας βοηθήσουν 
στη σύνταξη της αίτησηςηθήσου  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νομικά πλεονεκτήματα: 

Αίτηση για άδεια συμμετοχής υποβάλλεται στην 

Ομ. Υπηρ. Μετανάστευσης και Προσφύγων 

Με το δελτίο δικαιώματος συμμετοχής δηλώνεστε 
στη σχολή γλωσσών που θα σας βοηθήσει με τεστ 

κατάταξης να βρείτε τον για εσάς  σωστό κύκλο 
μαθημάτων 

Ελάττωση του χρόνου 
αναμονής για 

πολιτογράφηση, σε 
περίπτωση διπλώματος 

επιπέδου Β1 (νόμιμη 
συνήθης διαμονή στη 

Γερμανία μειώνεται από 
8 σε 7 έτη) 

 

  

Προϋπόθεση για την 
απόκτηση άδειας 

εγκατάστασης (μόνο με 
δίπλωμα επιπέδου Β1) 

 

Κύκλος γενικών μαθημάτων ένταξης (600 
ώρες μαθήματα γλώσσας και 60 ώρες 

προσανατολιστικά μαθήματα. Εάν χρειαστεί, προστίθενται 
άλλες 300 ώρες ) ή συμμετοχή σε ειδικό κύκλο 

Τελικές εξετάσεις 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ  ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  

http://www.bamf.de/

