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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 237

----------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
----------

1ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΤΤΙΚΗΣ
----------

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Αρ. τηλ.
Αρ. Fax
Ηλ. Ταχ.
Πληροφορίες

: Υμηττού 219
: 11632, Αθήνα
: 2107521702 - 2107011958
: 2107514291
: 1pekes@attik.pde.sch.gr
: Πέτρος Καφήρας
Γιάννης Αντωνόπουλος

Προς:
Εκπαιδευτικούς Γερμανικής των Σχολικών
Μονάδων (Δημοσίων και Ιδιωτικών) Α/θμιας
& Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής (μέσω των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής) & 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου
Αιγαίου
Κοιν:
1. 2ο, 3ο, 4ο, 5ο & 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής& 1ου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου
2. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης Αττικής & 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι
εκπαιδευτικοί Γερμανικήςπου υπηρετούν
εκτός σχολικών μονάδων)

ΘΕΜΑ: Χαιρετισμός – ενημέρωση – ανακοίνωση εκδήλωσης από Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ.

Γερμανικής ΠΕ 07
Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/49/167596/Ε3/8-10-2018 Υπουργική Απόφαση ξεκίνησε η
λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). Όπως επίσης σας έχει ήδη
γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.32/15209/25.9.2018 Απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ανέλαβα, ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.), την
επιστημονική ευθύνη για τη διδασκαλία της Γερμανικής στις σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπ/σης της Αττικής & του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.
Α.
Με την ευκαιρία της πρώτης μας επικοινωνίας, θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς πρώτα απ’ όλα ψυχική
ανθεκτικότητα & καλή δύναμη απαραίτητα εφόδια για το εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελείτε στα
σχολεία. Προσδοκώ να συμπορευθούμε, να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε μαζί, όπου χρειάζεται το
απαιτητικό σας έργο και το γνωστικό μας αντικείμενο.
Όπως είναι ήδη γνωστό, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται κατά τα τελευταία σχολικά έτη αρκετές αλλαγές,
όχι μόνο στο γνωστικό αντικείμενο των ξένων γλωσσών αλλά και στην ευρύτερη λειτουργία του σχολείου,
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Μεταξύ άλλων:
Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της ύλης, άλλαξε ο τρόπος επιλογής της διδασκόμενες ύλης για τη
Γερμανική γλώσσα και «απελευθερώθηκε» ο εκπαιδευτικός από την υποχρέωση να ακολουθεί «κατά
γράμμα» της σειρά των Ενοτήτων και των σελίδων του σχολικού εγχειριδίου.
 Γενικεύτηκε και θεσμοθετήθηκε το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ).
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 Ορίστηκαν επίπεδα γλωσσομάθειας ανά τάξη και η στοχοθεσία του μαθήματος συνδέθηκε με τους
δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας, έτσι όπως αυτοί ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και το ΕΠΣ-ΞΓ.
 Άλλαξε ο τρόπος της γραπτής εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ξένης γλώσσας καθώς και
της εν γένει αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών της Β/θμας Εκπ/σης. Εφαρμόστηκε πιλοτικά η
περιγραφική αξιολόγηση.
 Υλοποιήθηκε επιμορφωτική δράση για όλους τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών σχετικά με την
εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και την εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση αυτό.
 Άλλαξε το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται στη Γ’ Γυμνασίου και στο Λύκειο.
Σχετικά με τις παραπάνω αλλαγές καθώς και με άλλα ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία - εκμάθηση
της Γερμανικής, με στόχο την υποστήριξη του έργου σας, θα προγραμματιστούν, στο επόμενο διάστημα,
ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, για τις οποίες θα ενημερωθείτε
έγκαιρα. Στο μεταξύ, και μέχρι την υλοποίηση των δράσεων αυτών και τη δρομολόγηση των επόμενων
βημάτων συνεργασίας μας, σας παρακαλώ να επικοινωνούμε είτε μέσω του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο ανήκει η
σχολική σας μονάδα, είτε μέσω των τηλεφωνικών γραμμών του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο έχω έδρα, είτε
μέσω του προσωπικού μου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (melchatzi@sch.gr).
Β.
Με την ευκαιρία σας ανακοινώνω εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού
Έργου Γερμανικής της Αττικής, των Κυκλάδων, των Ιωαννίνων και της Πάτρας καθώς και των
Δωδεκανήσων και της Κρήτης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εν’ όψει των Χριστουγέννων στο Ινστιτούτο
Γκαίτε της Αθήνας, την Παρασκευή 14-12-2018, στις 17:00 weihnachtlichen Zusammenkommen .
Θα γίνει σύντομη παρουσίαση των ΠΕ.Κ.ΕΣ και του ρόλου των Σ.Ε.Ε. καθώς επίσης και της δράσης
Gemeinsam im Aufwind /Aέρας στα πανιά μας του προγράμματος PASCH, το οποίο ολοκληρώθηκε με
επιτυχία. Δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.
Με τη βεβαιότητα ότι, και κατά το σχολικό έτος 2018-2019, θα ανταποκριθούμε στους ίδιους υψηλούς
στόχους και τις προσδοκίες των μαθητών/τριών μας και των οικογενειών τους για μια ποιοτική
ξενόγλωσση εκπαίδευση εντός του Σχολείου, είμαι στη διάθεσή σας, προκειμένου να συνδράμω, στο
πλαίσιο του ρόλου μου, στο δύσκολο, απαιτητικό αλλά και εξαιρετικά σημαντικό έργο σας.

Σ.Ε.Ε. Γερμανικής με έδρα το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
&
επιστημονική ευθύνη στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο & 6ο
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής & 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου

Αντιγόνη - Μέλισσα - Ίρις Χατζηϊωάννου
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