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[ Περιεχόμενα ]

[ editorial ]
Με δύο μεγάλες επιμορφωτικές εκδηλώσεις ξεκινάει η φετινή σχολική χρονιά: στις 5 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο 
Καψής στη Θεσσαλονίκη και στις 12 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα. Στις σελίδες 4 και 5 
μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Στο δρόμο για το τυπογραφείο μας βρήκε η είδηση για τους ελάχιστους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανι-
κής, παρά τις τεράστιες ανάγκες, όπως τεκμηριώνονται από τη σχετική έρευνα στη σελίδα 16. Πάνω από 100 συνά-
δελφοι παραμένουν αδιόριστοι, αφού το Υπουργείο αθέτησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει και οδηγεί εκατοντάδες 
εκπαιδευτικούς στην αβεβαιότητα και στην ανασφάλεια. Στην ημερίδα της Αθήνας θα υπάρξει ειδική αναφορά στις 
κινήσεις που σχεδιάζονται από τους θιγόμενους, με στόχο τη διεκδίκηση του δικαιώματος διορισμού τους. 

Στο «σαλόνι» αυτού του τεύχους υπάρχει εκτενές αφιέρωμα στην εισαγωγή της Β’ ξένης γλώσσας στο Ολοήμερο 
πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου, γεγονός που θα σηματοδοτήσει τη φετινή σχολική χρονιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εξώφυλλο: Νάντια Αουάμλε 

Deutschlehrertagungen - DaF-Buchausstellungen

Το 2ο Γυμνάσιο Ρόδου στο Μόναχο

Πανελλήνια Ένωση: Εγγραφή - ανανέωση μέλους 

Kreativ-Wettbewerb für Deutschlerner 2009/2010

München-Projekt am 2. Gymnasium Sparta

Εκδηλώσεις για τα 50χρονα του Γερμανικού Τμήματος ΑΠΘ

50 χρόνια Γερμανικό Τμήμα ΑΠΘ: επίσκεψη μαθητών

Υπ. Παιδείας: Η εγκύκλιος για τις αναθέσεις μαθημάτων

Οδηγός για Μαθησιακές Δυσκολίες

Α/θμια: Τα Γερμανικά στο Ολοήμερο

Α/θμια: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης και διευκρινήσεις

Επιτροπή Ερευνών Παν. Ένωσης: Συμβασιούχοι το 37% των εκπαιδευτικών ΠΕ07 στα σχολεία

Deutsch - ein Hit!: ΟΧΙ στον 3ο τόμο!

Πανελλήνιες εξετάσεις 2010

Τα θέματα και οι επίσημες απαντήσεις στα Γερμανικά

Διάφορα δημοσιεύματα 



10.00-10.30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
10.30-11.00 Eindrücke und Kommentare zu einem eTwinning-Projekt (“Abenteuer Freiheit”) von beteiligten Schülern und Lehrern
  Johanna Chardaloupa und Schüler der Experimentellen Schule der Uni Patras
11.00-11.30 Επίκαιρα θέματα του κλάδου μας
  α) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο: πως θα γίνουν φέτος οι προσλήψεις
  Σλίμπας Πάκης, Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης
  β) Πρωτοβουλία εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση των φετινών διορισμών
  Ντάβος Νίκος, καθηγητής Γερμανικών 
11.30-12.00 Διδακτικά μοντέλα και Βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας στην ξένη γλώσσα
  Ανδρέας Βελισσάριος, Δρ. Επιστημών της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημ. Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
12.00-12.30 Πηγές εμπλουτισμού του μαθήματος «Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα»
  Τηλαβερίδης Δημήτριος, Σχολικός σύμβουλος ΠΕ07 νότιας Ελλάδας
12.30-13.00 Online Werkzeuge für einen motivierenden Daf-Unterricht
  Περπερίδης Γιώργος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ Ι) στο Γερμανικό Τμήμα ΑΠΘ
13.00-14.00 Χρήση και εξοικείωση με το διαδραστικό πίνακα ως εργαλείο διδασκαλίας
  και παρουσίαση του διαδραστικού υλικού Luftballons Interaktiv
  Νικόλαος Τσίτας, Μηχανικός Λογισμικού - MScin Software Engineering, University of Southampton
  Κουναλάκη Μαίρη, εκδόσεις Κουναλάκη
14.00-14.30 Σχεδιασμός και οργάνωση μαθήματος

 Ανδρέας Βελισσάριος, Δρ. Επιστημών της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημ. Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
14.30-15.30 Οι προτεραιότητες του κλάδου για τη νέα σχολική χρονιά

 Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης
Θ Α  Χ Ο Ρ Η Γ Η Θ Ο Υ Ν  Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

TITANIA HOTEL ATHEN (Πανεπιστημίου 52)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

3-teilige Workshop-Serie für Lehrende an Primarschulen
Teil 1: Inhalte frühen Fremdsprachenlernens und geeignete Lernwege für Kinder
Sonntag, 20. Oktober 2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Referentin: Freya Conesa
Teil 2: a) Lesen lernen: Einführung in deutsche Schrift und Lautung
Referentin: Sigrid Xanthos
 b) Deutsch lernen mit allen Sinnen. Die praktische Umsetzung der Ansprüche an einen modernen Sprachunterricht mit Kindern und  
 Jugendlichen.
Referentin: Karin Vavatzanidis 
Sonntag, 31. Oktober 2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Teil 3: Teilnehmer aktivierende Methoden
Sonntag, 28. November 2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Referent: Jürgen Eugen Müller 
Die Workshops richten sich ausschließlich an Lehrende der 5. und 6. Klasse, finden im Saal des Goethe-Instituts Athen (Omirou 14-16, 10672 
Athen) statt und die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Wir bitten um Anmeldung mit Angabe der Schule, an der Sie im Schuljahr 2010/11 unterrichten, bei Frau Fehr:

Tel.: 210-3661017  fehr@athen.goethe.org 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

CAPSIS HOTEL THESSALONIKI (Μοναστηρίου 18)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

10.00-10.30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
  

ΒΕΡΓΙΝΑ 1
10.30-11.00 Το παιχνίδι στη μάθηση
  Σαμαρά Ευαγγελία - Μαργαρίτα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07
11.05-11.30 Ich lerne Deutsch? Und du? – Εμπειρίες από την Ημέρα Γερμανικής Γλώσσας στο 100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης
  Φεστίδου Μαρία, Καθηγήτρια Γερμανικών (100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης)
  Ορφανουδάκης Νίκος, Δάσκαλος (100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης)
11.40-12.10 Deutsch attr-aktiv unterrichten                      
  Κερκινοπούλου Γιάννα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07
12.15-12.45 Schnupper-Unterricht als Appetitanreger in den Grundschulen            
  Karin Vavatzanidis
  Vorstellung der praxisbewährten Einheit, um Viertklässlern die Wahl für Deutsch in der 5. Klasse zu erleichtern. Alle Lehrkräfte in  
  der Grundschule können damit Werbung für ihr Fach betreiben.
13.00-13.30 Teamteaching in interaktiver Lernumgebung – Hilfe für Unterricht mit neuen Medien
  Enrico Karanikolas und Karin Vavatzanidis
  Vorstellung eines Angebots des Goethe-Instituts: Gemeinsam mit Ihnen planen wir eine UE mit den Lernprogrammen “Anne-  
  Maries Welt” oder “Τα κόμικς που μιλάνε” und führen den Unterricht mit Ihnen zusammen durch. Der Unterricht kann in   
  gewohnter Lernumgebung im PC-Raum oder im Klassenzimmer mit interaktiver Tafel stattfinden oder am Goethe-Institut. Die   
  Termine können individuell abgestimmt werden.
13.45-14.15 Η μετάφραση γύρω μας: Καθημερινότητα, σχολείο, επάγγελμα
  Βηδενμάιερ Ανθή, Λέκτορας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

  ΒΕΡΓΙΝΑ 2
10.30-11.00 Hör-Manager: die extra Portion Hören
  Εκδόσεις Praxis
11.00-11.30 „Paul, Lisa & Co“, das neue Lehrwerk für Kinder ab 10
  Εκδόσεις Hueber Hellas
11.30-12.00 Grammatikübungen für jedes Niveau: Die Serie Üben auf ..... Niveau mit integrierter Kurzgrammatik
  Εκδόσεις DaF-Extra
12.00-12.30 Magnet: Η νέα διδακτική σειρά για παιδιά από 10-15 ετών
  Εκδόσεις Klett
12.30-13.00 „Meine Grammatik“ bringt frischen Wind in den Grammatikunterricht
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερμανικές εκδόσεις
13.15-14.15 Χρήση και εξοικείωση με το διαδραστικό πίνακα ως εργαλείο διδασκαλίας
  και παρουσίαση του διαδραστικού υλικού Luftballons Interaktiv
  Νικόλαος Τσίτας, Μηχανικός Λογισμικού - MScin Software Engineering, University of Southampton
  Κουναλάκη Μαίρη, εκδόσεις Κουναλάκη

14.30-15.30 Οι εξελίξεις στην εκπαίδευση και ο κλάδος μας
  ΔΣ Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας

Θ Α  Χ Ο Ρ Η Γ Η Θ Ο Υ Ν  Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ω ν  2  Η μ ε ρ ί δ ω ν  θ α  υ π ά ρ χ ε ι  ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  s t a n d  γ ι α  τ ι ς  κ ι ν ή σ ε ι ς  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν
π ο υ  χ ά ν ο υ ν  φ έ τ ο ς  τ ο  δ ι ο ρ ι σ μ ό  τ ο υ ς  μ ε τ ά  α π ό  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
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10.00-10.30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
10.30-11.00 Eindrücke und Kommentare zu einem eTwinning-Projekt (“Abenteuer Freiheit”) von beteiligten Schülern und Lehrern
  Johanna Chardaloupa und Schüler der Experimentellen Schule der Uni Patras
11.00-11.30 Επίκαιρα θέματα του κλάδου μας
  α) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο: πως θα γίνουν φέτος οι προσλήψεις
  Σλίμπας Πάκης, Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης
  β) Πρωτοβουλία εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση των φετινών διορισμών
  Ντάβος Νίκος, καθηγητής Γερμανικών 
11.30-12.00 Διδακτικά μοντέλα και Βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας στην ξένη γλώσσα
  Ανδρέας Βελισσάριος, Δρ. Επιστημών της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημ. Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
12.00-12.30 Πηγές εμπλουτισμού του μαθήματος «Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα»
  Τηλαβερίδης Δημήτριος, Σχολικός σύμβουλος ΠΕ07 νότιας Ελλάδας
12.30-13.00 Online Werkzeuge für einen motivierenden Daf-Unterricht
  Περπερίδης Γιώργος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ Ι) στο Γερμανικό Τμήμα ΑΠΘ
13.00-14.00 Χρήση και εξοικείωση με το διαδραστικό πίνακα ως εργαλείο διδασκαλίας
  και παρουσίαση του διαδραστικού υλικού Luftballons Interaktiv
  Νικόλαος Τσίτας, Μηχανικός Λογισμικού - MScin Software Engineering, University of Southampton
  Κουναλάκη Μαίρη, εκδόσεις Κουναλάκη
14.00-14.30 Σχεδιασμός και οργάνωση μαθήματος

 Ανδρέας Βελισσάριος, Δρ. Επιστημών της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημ. Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
14.30-15.30 Οι προτεραιότητες του κλάδου για τη νέα σχολική χρονιά

 Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης
Θ Α  Χ Ο Ρ Η Γ Η Θ Ο Υ Ν  Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

TITANIA HOTEL ATHEN (Πανεπιστημίου 52)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

3-teilige Workshop-Serie für Lehrende an Primarschulen
Teil 1: Inhalte frühen Fremdsprachenlernens und geeignete Lernwege für Kinder
Sonntag, 20. Oktober 2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Referentin: Freya Conesa
Teil 2: a) Lesen lernen: Einführung in deutsche Schrift und Lautung
Referentin: Sigrid Xanthos
 b) Deutsch lernen mit allen Sinnen. Die praktische Umsetzung der Ansprüche an einen modernen Sprachunterricht mit Kindern und  
 Jugendlichen.
Referentin: Karin Vavatzanidis 
Sonntag, 31. Oktober 2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Teil 3: Teilnehmer aktivierende Methoden
Sonntag, 28. November 2010, 9.00 – 18.00 Uhr
Referent: Jürgen Eugen Müller 
Die Workshops richten sich ausschließlich an Lehrende der 5. und 6. Klasse, finden im Saal des Goethe-Instituts Athen (Omirou 14-16, 10672 
Athen) statt und die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Wir bitten um Anmeldung mit Angabe der Schule, an der Sie im Schuljahr 2010/11 unterrichten, bei Frau Fehr:

Tel.: 210-3661017  fehr@athen.goethe.org 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

CAPSIS HOTEL THESSALONIKI (Μοναστηρίου 18)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

10.00-10.30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
  

ΒΕΡΓΙΝΑ 1
10.30-11.00 Το παιχνίδι στη μάθηση
  Σαμαρά Ευαγγελία - Μαργαρίτα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07
11.05-11.30 Ich lerne Deutsch? Und du? – Εμπειρίες από την Ημέρα Γερμανικής Γλώσσας στο 100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης
  Φεστίδου Μαρία, Καθηγήτρια Γερμανικών (100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης)
  Ορφανουδάκης Νίκος, Δάσκαλος (100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης)
11.40-12.10 Deutsch attr-aktiv unterrichten                      
  Κερκινοπούλου Γιάννα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07
12.15-12.45 Schnupper-Unterricht als Appetitanreger in den Grundschulen            
  Karin Vavatzanidis
  Vorstellung der praxisbewährten Einheit, um Viertklässlern die Wahl für Deutsch in der 5. Klasse zu erleichtern. Alle Lehrkräfte in  
  der Grundschule können damit Werbung für ihr Fach betreiben.
13.00-13.30 Teamteaching in interaktiver Lernumgebung – Hilfe für Unterricht mit neuen Medien
  Enrico Karanikolas und Karin Vavatzanidis
  Vorstellung eines Angebots des Goethe-Instituts: Gemeinsam mit Ihnen planen wir eine UE mit den Lernprogrammen “Anne-  
  Maries Welt” oder “Τα κόμικς που μιλάνε” und führen den Unterricht mit Ihnen zusammen durch. Der Unterricht kann in   
  gewohnter Lernumgebung im PC-Raum oder im Klassenzimmer mit interaktiver Tafel stattfinden oder am Goethe-Institut. Die   
  Termine können individuell abgestimmt werden.
13.45-14.15 Η μετάφραση γύρω μας: Καθημερινότητα, σχολείο, επάγγελμα
  Βηδενμάιερ Ανθή, Λέκτορας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

  ΒΕΡΓΙΝΑ 2
10.30-11.00 Hör-Manager: die extra Portion Hören
  Εκδόσεις Praxis
11.00-11.30 „Paul, Lisa & Co“, das neue Lehrwerk für Kinder ab 10
  Εκδόσεις Hueber Hellas
11.30-12.00 Grammatikübungen für jedes Niveau: Die Serie Üben auf ..... Niveau mit integrierter Kurzgrammatik
  Εκδόσεις DaF-Extra
12.00-12.30 Magnet: Η νέα διδακτική σειρά για παιδιά από 10-15 ετών
  Εκδόσεις Klett
12.30-13.00 „Meine Grammatik“ bringt frischen Wind in den Grammatikunterricht
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερμανικές εκδόσεις
13.15-14.15 Χρήση και εξοικείωση με το διαδραστικό πίνακα ως εργαλείο διδασκαλίας
  και παρουσίαση του διαδραστικού υλικού Luftballons Interaktiv
  Νικόλαος Τσίτας, Μηχανικός Λογισμικού - MScin Software Engineering, University of Southampton
  Κουναλάκη Μαίρη, εκδόσεις Κουναλάκη

14.30-15.30 Οι εξελίξεις στην εκπαίδευση και ο κλάδος μας
  ΔΣ Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας

Θ Α  Χ Ο Ρ Η Γ Η Θ Ο Υ Ν  Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ω ν  2  Η μ ε ρ ί δ ω ν  θ α  υ π ά ρ χ ε ι  ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  s t a n d  γ ι α  τ ι ς  κ ι ν ή σ ε ι ς  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν
π ο υ  χ ά ν ο υ ν  φ έ τ ο ς  τ ο  δ ι ο ρ ι σ μ ό  τ ο υ ς  μ ε τ ά  α π ό  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
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[ Το 2ο Γυμνάσιο Ρόδου στο Μόναχο ]

Το περιοδικό aktuell αναδεικνύει σημαντικές δραστηριότητες εκπαιδευτικών 
ΠΕ07 όπως οι εκδρομές στο εξωτερικό. Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε το 
2ο Γυμνάσιο Ρόδου που ταξίδεψε το Μάρτιο στο Μόναχο. Πάρτε και εσείς την 
πρωτοβουλία για μια εκδρομή στις γερμανόφωνες χώρες με μαθητές σας! θα το 
εκτιμήσουν!

Αθανασίου Κατερίνα, διορ. 2007 (2ο Γσιο Ρόδου)
ταξίδεψε με 20 μαθητές στο Μόναχο

Πόσα παιδιά συμμετείχαν στην εκδρομή; Από ποιες τάξεις;
Συνολικά συμμετείχαν 20 μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις. Την επίβλε-
ψή τους είχαν 2 εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του 2ου Γυμνασίου.
Πως επιλέχθηκε η Γερμανία ως προορισμός της εκδρομής σας;
Η Γερμανία και συγκεκριμένα το Μόναχο με τις άριστες αθλητικές εγκαταστάσεις 
και την υγιή αθλητική κουλτούρα και συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τους πολί-
τες του ήταν η κατάλληλη πόλη-στόχος για ένα ταξίδι που συνδυάζει πολιτιστι-
κές γνώσεις και αθλητικές δραστηριότητες.
Ποιος οργάνωσε το πρόγραμμα της εκδρομής;
Το πρόγραμμα οργανώθηκε από τους συναδέλφους Αθανασίου Κατερίνα (ΠΕ07)  
και Τσαμπανάκη Κώστα (ΠΕ11).
Η εκδρομή σας εντάχθηκε στα πλαίσια κάποιου Προγράμματος;
Ναι, εντάχθηκε σε κάποιο πρόγραμμα αγωγής υγείας, στο οποίο δώσαμε τον 
τίτλο: «Ταξιδεύω για τον αθλητισμό». Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το 
Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο περιλάμβανε τακτικές συναντήσεις μαθητών και 
καθηγητών τα Σάββατα στο χώρο του σχολείου καθώς και αθλητικές δραστηριό-
τητες εκτός σχολείου π.χ. ιστιοπλοΐα.
Πόσο εύκολη είναι η διαδικασία της έγκρισης;
Ήταν αρκετά εύκολη. Δεν χρειάστηκε τίποτε περισσότερο από δύο αιτήσεις, μία 
στη ΔΔΕ Δωδ/νήσου και μία στο ΥΠΕΠΘ. Τέλη Ιανουαρίου (2 μήνες πριν την 
εκδρομή) είχαμε στα χέρια μας την έγκριση από το υπουργείο.
Τι θα πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να οργανώσουν 
και αυτοί μια τέτοια εκδρομή;
α) Όσον αφορά την οργάνωση, πρέπει να ετοιμάσουν κατάλληλα τους μαθητές, 
ψυχολογικά (πολλοί θα ταξιδέψουν πρώτη φορά χωρίς την οικογένεια τους) 
και υλικά (λίστες με τα τηλέφωνα όλων των συμμετεχόντων στην εκδρομή και 

με τα απαραίτητα που πρέπει να έχουν μαζί τους) αλλά και να καθησυχάσουν 
τους γονείς, κανονίζοντας συναντήσεις μαζί τους και ενημερώνοντας τους για το 
καθετί (π.χ. αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής). 
Οι ταυτότητες/διαβατήρια πρέπει να φωτοτυπηθούν και κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής οι καθηγητές να κρατούν τα αυθεντικά και οι μαθητές τις φωτοτυπίες. 
Εκ των προτέρων μπορεί να υπολογιστεί το ακριβές ποσό που θα χρειαστούν οι 
μαθητές για φαγητό και να συγκεντρωθεί πριν την εκδρομή για να είναι εύκολη 
και γρήγορη η πληρωμή στα εστιατόρια.
Καλό θα είναι να γίνεται κράτηση (από το ξενοδοχείο) σε εστιατόρια ή χώρους 
αναψυχής. Επίσης πάντα πρέπει να αναφέρεται ότι πρόκειται για σχολική 
εκδρομή.
β) Όσον αφορά τις δραστηριότητες, πρέπει να είναι σχετικές με τον τίτλο του 
προγράμματος στο οποίο έχει ενταχθεί η εκδρομή και να ενδιαφέρουν τα παιδιά, 
π.χ. παρακολουθήσαμε αγώνα της F.C. Bayern στο Allianz Arena και κάναμε 
πατινάζ στο Olympiapark, πράγματα που ενθουσίασαν τους μαθητές.
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την 
εκδρομή π.χ. μέρες και ώρες λειτουργίας Μουσείων και άλλων αξιοθέατων, κα-
ταστημάτων, δημόσιων υπηρεσιών, χάρτες και δρομολόγια τραίνων και λεωφο-
ρείων, καιρικές συνθήκες κ.λ.π. είναι εύκολα προσβάσιμές μέσω του διαδικτύου. 

Η διαμονή των μαθητών έγινε στο ξενοδοχείο Creatif Hotel Elephant, 2-3 
λεπτά από τον Κεντρικό Σταθμό Τρένων.

www.creatif-hotel-elephant.com
www.muenchen.de

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Φ Ω Ν Ο Υ  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Σ Τ Η Ν  Κ Α Β Α Λ Α !
Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. διοργάνωσε στις 30 Μαΐου στο Treffpunkt Επιμορφωτική Ημερίδα για τους καθηγητές 
Γερμανικής γλώσσας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του νομού Καβάλας όπου αποφασίστηκε η διοργάνωση Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στην 
Καβάλα με σχολικές συμμετοχές για το διάστημα 06.-12.12.2010. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που κατοικούν και εργάζονται στο νομό να στηρίξουν την 
ενδιαφέρουσα αυτή πρωτοβουλία της Τοπικής Επιτροπής Καβάλας και να πλαισιώσουν το έργο της τόσο με την οικονομική τους συμβολή όσο και με τη 
ενεργή συμμετοχή τους: Αριθ. Λογ. Alpha Bank: 197-002002002695. Πληροφορίες: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος, 5ο Γσιο Καβάλας, τηλ. 6977-613703

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 30.05.2010
11.00-12.00 «Πρακτικές συμβουλές για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε 
μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες», Λυτριάνη Κατερίνα (ΠΕ02), 
Κ.Ε.Δ.Υ.
12.00-13.00 «Η διδασκαλία της ξένης γλώσσα στο Νέο Σχολείο», 
Κερκινοπούλου Γιάννα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ07
13.00-14.00 Συνάντηση με θέμα τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 
στην Καβάλα, Δ.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης-Τοπική Επιτροπή Καβάλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ

ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ E-MAIL

Αρ. Λογαριασμού Alpha Bank
197-00-2002002695 
Alpha Bank IBAN:

GR 56 0140 1970 1970 0200 2002 695

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ
(Στερεά Ελλάδα-Αττική-

Πελοπόννησος-Νησιά Ιονίου-Κρήτη-
Νησιά Νοτίου Αιγαίου)

Τ.Θ. 51717, Τ.Κ. 14503 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Μακεδονία-Θράκη-Θεσσαλία-

Ήπειρος-Νησιά Βορείου Αιγαίου)
Τ.Θ. 50021, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε δημόσιο σχολείο (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ)

Μόνιμος Αναπληρωτής Αναπληρωτής Μ.Ω. Ωρομίσθιος

Σχολική μονάδα: __________________________________ Τόπος: ______________________________

Διδάσκων/-ουσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ)  Ε.Κ.Π.Α.          Α.Π.Θ.          Άλλο ίδρυμα 

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε ιδιωτικό σχολείο

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Φοιτητής/-τρια Γερμανικής Φιλολογίας            Ε.Κ.Π.Α.           Α.Π.Θ.          Άλλο ίδρυμα 

Άλλο: _______________________________________________________________________________

Κάτοχος επάρκειας ή με άλλη ιδιότητα: Επιθυμώ να γίνω απλός συνδρομητής στο περιοδικό aktuell

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _______/________/_____________ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ______________________

Με αυτήν την αίτηση επιθυμώ να εγγραφώ στην Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. Γνωρίζω πως πρέπει να πληρώ τις 
προϋποθέσεις εγγραφής και να ανανεώνω την ετήσια συνδρομή μου (20 ευρώ - 10 ευρώ για φοιτητέςπροϋποθέσεις εγγραφής και να ανανεώνω την ετήσια συνδρομή μου (20 ευρώ - 10 ευρώ για φοιτητέςπροϋποθέσεις εγγραφής και να ανανεώνω την ετήσια συνδρομή μου ( ).20 ευρώ - 10 ευρώ για φοιτητές).20 ευρώ - 10 ευρώ για φοιτητές

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - Στείλτε ένα απλό SMS στο κινητό 6946-339652 τα παρακάτω στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο, Ταχ. Κώδικας, ταυτότητα/αριθμός πράξης (αναγράφεται στην απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης).
Σε περίπτωση νέας εγγραφής στείλτε ταχυδρομικά την Αίτηση Εγγραφής. 

Zahlungsmöglichkeiten:
Zahlungsmöglichkeit 1: Überweisung auf unser Konto (HellasProducts EPE):
Ethniki Trapeza Ellados, Kto.-Nr. 099/470304-91 oder Alpha Bank, Kto.-Nr. 154002320007467
Geben Sie in diesem Fall unter „Verwendungszweck“ bitte Ihren Namen an.

Zahlungsmöglichkeit 2: Abbuchung von Ihrer Kreditkarte.
Füllen Sie dazu bitte folgendes Formular aus:

Kreditkartentyp:  Visa dracretsaM    

Kontoinhaber:  ...................................................................................................................................................... Kreditkartennummer:  .................................................................................................................................................

Karte ist gültig bis:  ............................................................................................................................................ Unterschrift:  .....................................................................................................................................................................

Abonnieren Sie jetzt die Griechenland Zeitung!

Für Sammelbestellungen (z.B. für Frontistiria oder Schulen) sind weitere Sonderbedingungen bzw. Rabatte möglich. Fordern Sie einfach ein Angebot an:Für Sammelbestellungen (z.B. für Frontistiria oder Schulen) sind weitere Sonderbedingungen bzw. Rabatte möglich. Fordern Sie einfach ein Angebot an:Für
Tel.: 210 65 60 989, Fax: 210 65 61 167, E-Mail: info@hellasproducts.com

Extra für DeutschlehrerInnen: 55 € für ein Jahresabonnement (statt Normalpreis 68 €).
Sie erhalten dafür die Griechenland Zeitung 50 Mal pro Jahr frei Haus.

Lieferadresse:
Name/Vorname/Institution:  ........................................................................................................................ Straße:  ...................................................................................................................................................................................

PLZ/Stadt:  ................................................................................................................................................................ E-Mail:  ..................................................................................................................................................................................

Tel.:  ............................................................................................................................................................................... Fax:  .........................................................................................................................................................................................

Ort/Datum:Ort/Datum:Ort  .............................................................................................................................................................. Unterschrift:  .....................................................................................................................................................................

Schicken Sie das ausgefüllte Formular bitte an unsere Fax-Nummer 210 65 61 167 oder an unsere Postadresse: Koumoundourou Str. 31, 10437 Athen. 
Sie können natSie können natSie k ürlich auch anrufen (Tel.: 210 65 60 989).önnen natürlich auch anrufen (Tel.: 210 65 60 989).önnen nat



Der ist eine Sammlung von insgesamt

45 Hörtexten mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad zu

verschiedenen aktuellen Themen, die sowohl jugendliche

als auch erwachsene Lerner ansprechen.

„HÖR-Manager“

Die Aufgaben entsprechen besonders

auf dem B1- und B2- Niveau den gängigen Prüfungsformaten.

Mithilfe der Aufgaben und werden

zusätzlich die Sprech- und Schreibkompetenz gefördert und

der Wortschatz vertieft.

während des Hörens

vor nach dem Hören

Der kann ergänzend zu jedem kurstragenden

Lehrwerk

eingesetzt werden.

„HÖR-Manager“
von A1- bis B2-Niveau oder selbstständig zur Wiederholung

Dem Buch liegen bei. Im Anhang findet man den und die sämtlicher Hörtexte.3 CDs Lösungsschlüssel Transkription

Elasidon 30 - 11854 Athen

Tel.: 210 36 26 876 Fax: 210 36 28 124

www.praxis.gr Kontakt: info@praxis.gr

neu Materialien zur Förderung der Hörkompetenz und mehr_
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[ Kreativ-Wettbewerb für Deutschlerner 2009/2010 ]

Wie jedes Jahr hat das Goethe-Institut Thessaloniki auch für das Schuljahr 2009/2010 wieder 
einen Kreativ-Wettbewerb ausgeschrieben, diesmal zum Thema „Bilder zu Texten“. 
Die Wettbewerbsaufgabe lautete: Wählt einen Ausschnitt aus einem deutschsprachigen Text 
(Märchen, Kurzgeschichte, Roman, Theaterstück etc.) bzw. Strophen aus einem Lied oder 
Gedicht und stellt diese Stelle bildlich dar. Bei der künstlerischen Gestaltung könnt ihr die 
Technik wie immer frei wählen: malen, fotografieren, ausschneiden, kleben und was euch 
sonst noch einfällt.
Das Echo auf diesen Wettbewerb war trotz der Schließung vieler Schulen aufgrund der 
Schweinegrippe groß. Ungefähr 300 Einzel- oder Gruppenarbeiten wurden aus ganz Grie-
chenland - von Samos bis Alexandroupolis - eingesandt. Die Palette der Teilnehmer reichte 
dabei von öffentlichen Grundschulen und Gymnasien bis hin zu privaten Schulen und Frontis-
terien, aber auch Einzelpersonen nahmen erfreulicherweise an diesem Wettbewerb teil. 
Schon an den ersten Einsendungen war zu erkennen, dass sich die deutsche Literatur 
hervorragend für einen Kreativ-Wettbewerb eignet. Vor allem die Märchen der Gebrüder 
Grimm dienten den Schülern oft als Vorlage, so kamen zu  „Hänsel und Gretel“ die meisten 
Einsendungen. Aber auch literarische Meisterwerke wie Patrick Süskinds „Das Parfum“ und 
Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ sind vertreten.  
Die insgesamt ca. 300 Einsendungen wurden im Saal des Goethe-Instituts Thessaloniki 
ausgelegt, sodass die Lehrer des Goethe-Instituts mit ihren Klassen die schönsten und 
originellsten Werke auswählen konnten. Auf diese Art und Weise kamen die 40 besten 
Einsendungen in die Endrunde. Die Jury, die aus Vertretern des Goethe Instituts Thessalo-
niki, des Deutschen Generalkonsulats, der Deutschen Schule Thessaloniki und des DAAD 
bestand, hatte die schwere Aufgabe, unter den allesamt hervorragenden Arbeiten den 1. bis 3. 
Preisträger zu ermitteln. 
Die Kriterien für die Bewertung waren sowohl die Auswahl des Textes als auch die Illustrierung 
und künstlerische Gestaltung.

Die besten Einsendungen wurden am 24.3.2010 prämiert und die Gewinner zu einer Feier 
nach Thessaloniki eingeladen. Zur Preisverleihung kamen Gäste aus Xanthi, Drama, Athen 
und natürlich aus Thessaloniki. Alle Gewinner bekamen kleine Geschenke wie Bücher, 
Taschen, Ringbücher, Mousepads, Handyablagen, Schlüsselanhänger usw. überreicht. 
In der Galerie waren die 40 besten Einsendungen ausgestellt und die jungen Künstler 
präsentierten den Eltern voller Stolz ihre Werke. Man konnte im Vorbeigehen immer wieder 
Kommentare hören, die Schüler begeistert von sich gaben: 
„Μαμά, μαμά, έλα να δεις το δικό μου!“ 
„Αχ, κοίτα, αυτό εδώ δεν είναι πολύ ωραίο; Με μπισκότα το κάνανε!“
„Αυτό είναι του συμμαθητή μου, που σου έλεγα, θυμάσαι;“ 
„Πω πω, τι πολύ δουλειά που κάνανε αυτά τα παιδιά!“ 
„Τέλειο έγινε! Φοβερή ιδέα!“ 
„Αχ, κοίτα, κι άλλοι ζωγραφίσανε το ίδιο θέμα, αλλά πολύ διαφορετικά από μας.“
„Είναι όλα τόσο ωραία! Δύσκολα να διαλέξεις τα καλύτερα!“
Der Erfolg dieser Veranstaltung ließ sich nicht zuletzt an den leuchtenden Augen der Kinder 
ablesen: Zweifellos hatte sich der Aufwand und die weite Anreise gelohnt. An dieser Stelle 
sei deshalb allen beteiligten Lehrern und Lehrerinnen herzlich gedankt, die weder Zeit noch 
Mühe gescheut haben, ihre Schüler dazu anzuregen, diese wunderschönen Bilder zu malen 
bzw. zu basteln. Es ist ganz offensichtlich, welche Rolle der Lehrer bzw. die Lehrerin bei solch 
einem Wettbewerb spielt. Nur wenn Lehrer sich engagieren und ihre Schüler motivieren und 
begeistern, können Wettbewerbe dieser Art mit Erfolg durchgeführt werden. 
Einen herzlichen Dank auch an unsere Sponsoren, die die Preise gestellt und uns somit die 
Preisverleihung sehr erleichtert haben: Aegean Airlines, Klett-Verlag, Langenscheidt-Verlag.
Geplant ist auch diesmal wieder die Herstellung eines Kalenders. 

Christina Antoniadou - Goethe-Institut Thessaloniki

Die Gewinner des Kreativ-Wettbewerbs 2009/2010:
1. Preis: Ein Sommerkurs vom Goethe-Institut in Bad Sachsa (Nähe 

Hannover) und ein Flugticket der Fluggesellschaft Aegean Airlines von 

Thessaloniki nach Hannover. 

„Frau Holle“ 
Schülerin: Efthymia-Ioanna Triantoglou

Schule: Frontistirio Eleni Theocharidou, Thessaloniki  

Lehrer: Georg Masouras       

2. Preis: Ein Jahreskurs am Goethe-Institut Athen     

„Momo“    
Schülerin: Lyda Karailia

Schule: Tositsio Grundschule Ekali, Athen

Lehrerin: Paraskevi Fanarioti

                                                            

3. Preis: Ein Jahreskurs am Goethe-Institut Thessaloniki

„Der Hase und der Igel“
Schülerin: Vagia Pitaskou

Schule: Arsakio Grundschule, Thessaloniki

Lehrerin: Despina Siganidou
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Das Projekt wurde im Rahmen des Lehrstoffes des 2. Kapitels von „Deutsch-ein Hit 
2“ mit den Schülern der 3. Klasse des Gymnasiums realisiert. Da sich dieses Kapitel 
mit der Stadt München beschäftigt, habe ich mich entschieden, zusammen mit meinen 
Schülern eine Arbeit über diese Stadt zu machen.  Die Schüler haben in kleinen 
Gruppen Informationen über die verschiedenen Sehenswürdigkeiten Münchens 
(Frauenkirche, Marienplatz, BMW-Welt, Deutsches Museum, KZ Dachau, Residenz, 
Schloss Neuschwanstein usw.) gesucht und gesammelt. Danach haben wir mit diesen 
Informationen eine große Collage gebastelt. Fast alle Schüler haben sofort Interesse da-
ran gezeigt und sehr gut zusammengearbeitet. Sie haben durch diese Weise München 
besser kennen gelernt, an dem Unterricht aktiv teilgenommen und diese Stadt aus der 
Nähe betrachtet und erlebt. Als Letztes haben wir den deutschen Film „Sophie Scholl 
- die letzten Tage“ gesehen, weil dieser Film mit der Organisation „Weiße Rose“ zu tun 
hat, die an der Münchner Universität gewirkt hat.
Fani Lambrou ist Deutschlehrerin am 2. Gymnasium in Sparta

[ München-Projekt am 2. Gymnasium Sparta -
Εκδηλώσεις για τα 50χρονα του Γερμανικού Τμήματος ΑΠΘ ]

Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2010 στο αμφιθέατρο Α΄ του Ν.Κ. της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Α.Π.Θ το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Τ.Γ.Γ.Φ) στο πλαίσιο της επετείου 
των 50 χρόνων από την ίδρυσή του διοργάνωσε την πρώτη του εκδήλωση. Πλήθος φοιτη-
τριών και φοιτητών παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την τρίωρη εκδήλωση, που 
τους έδωσε την ευκαιρία να ενημερωθούν πολύπλευρα γύρω από τις επαγγελματικές και 
ερευνητικές δυνατότητες που ανοίγονται για τους/τις αποφοίτους του Τμήματος. 
Η εκδήλωση άρχισε με τους χαιρετισμούς του Πρύτανη του Α.Π.Θ. κ. Α. Μάνθου, του 
Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής κ. Φ. Γκικόπουλου, της Προέδρου του Τ.Γ.Γ.Φ κ. Ε. Μπου-
τουλούση και του Εκπροσώπου των Φοιτητών κ. Χρόνη Ψηφίδη.

Στη συνέχεια έγινε μια σύντομη παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τ.Γ.Γ.Φ. από την Καθηγήτρια του Τμήματος Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού. Η Αθηνά 
Σιούπη, Επίκουρη Καθηγήτρια της Γλωσσολογίας, αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Δια 
Βίου Μάθησης» Erasmus και η DAAD-Lektorin Gesa Singer ενημέρωσε για τις σπουδές στη 
Γερμανία.
Στην ενότητα «Νέες τεχνολογίες και γλώσσα» ενδιαφέρουσες εισηγήσεις παρουσίασαν ο Δι-
δάκτορας της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας Αλέξανδρος Τάντος και ο υποψήφιος Διδάκτορας 
του Τ.Γ.Γ.Φ Στράτος Νικολακάκης.
Ακολούθησε η Ανθή Βηδενμάιερ, Λέκτορας του Τ.Γ.Γ.Φ., που παρουσίασε τις επαγγελμα-
τικές προοπτικές για μεταφραστές και διερμηνείς και η κ. Susan Bindermann, Literaturagentin 
που αναφέρθηκε στο χώρο των εκδόσεων. Κατόπιν διαβάστηκε κείμενο της κ. Τατιάνας 
Λιάνη, υπεύθυνης γερμανόφωνης λογοτεχνίας στις εκδόσεις «Ροές», με πρακτικές συμβουλές 
για νέους μεταφραστές.
Στις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κ. Οδυσσέας Αθανασιάδης, από το 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.
Στην ενότητα «Διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας» το θέμα φώτισαν από διάφο-
ρες πλευρές ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης 
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. Σλίμπας Πάκης και οι Σχολικές Σύμβουλοι 
Ευαγγελία-Μαργαρίτα Σαμαρά και Γιάννα Κερκινοπούλου.
Για τις επαγγελματικές προοπτικές στο χώρο του τουρισμού μίλησαν ο Ευάγγελος Γεωργίου, 
από την TUI Hellas και ο Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος της  Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής.
Τέλος, ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος» και απόφοιτος του Τ.Γ.Γ.Φ, 
Νίκος Οικονόμου παρουσίασε τη σύγχρονη πραγματικότητα στο χώρο των media.

Στο εξώφυλλο του προηγούμενου τεύχους του aktuell είχε φιλοξενηθεί ο νέος λογότυπος του 
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, δημιουργία του γραφίστα κ. Με-
ταλληνού. Από τα σχέδια που πρότεινε ο κ. Μεταλληνός επελέγη ο άνθρωπος που στέκεται 
και διαβάζει. Αναφερόμενη στην επιλογή αυτή η κ. Ελένη Μπουτουλούση, Πρόεδρος του 
Τ.Γ.Γ.Φ., δήλωσε στο aktuell: 
«Το Τμήμα ανήκει στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών που σημαίνει ότι στο προσκήνιο 
των ερευνών του βρίσκεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος του λογότυπου στέκεται και διαβάζει, 
επειδή θέλουμε να βάλουμε το στίγμα μας στον άνθρωπο που, παρόλη την ταχύτητα που 
χαρακτηρίζει την εποχή μας, σταματάει για να μελετήσει όλα αυτά τα ρεύματα της σκέψης 
που έρχονται από παλιά μέσα από τα βιβλία και για να αναστοχαστεί σχετικά με τη δική του 
θέση στο σύγχρονο πολιτισμό δημιουργώντας έτσι νέες συνθέσεις.»
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[ 50 χρόνια Γερμανικό Τμήμα ΑΠΘ: επίσκεψη μαθητών ]

Επίσκεψη μαθητών Λυκείου
σε εκδήλωση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Μαθητές και μαθήτριες Λυκείου επισκέφτηκαν το  Τμήμα Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2010 στο πλαίσιο των 
εορτασμών των 50 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος και με στόχο τη 
σύνδεση της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Τα Λύκεια που προσκλήθηκαν ήταν:
- Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
- Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
- Το 1ο Λύκειο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα αντικείμενα που θεραπεύονται στο 
Τμήμα και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές του Τμήματος 
στη διάρκεια των σπουδών τους, επισκέφτηκαν τη Βιβλιοθήκη και πήραν 
μέρος σε workshop υποτιτλισμού γερμανικών ταινιών, μικροδιδασκαλίας 
και θεάτρου.
Ακολουθούν στιγμιότυπα από την εκδήλωση, καθώς και δηλώσεις των 
μαθητών:

«Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και αξίζουν συγχαρητήρια στους διορ-
γανωτές που για πρώτη φορά δοκίμασαν κάτι τέτοιο. Ήρθαμε σε επαφή με 
καινούργια αντικείμενα, όπως ο υποτιτλισμός, κάτι που δεν είναι εύκολο 
να το συναντήσεις κάπου αλλού. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για το 
μικρό αυτό ταξίδι στον κόσμο των γερμανικών!» [Λυδία]

«Η επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας 
ήταν μία καταπληκτική εκδήλωση με πολύπλευρα και πολλαπλά οφέλη. 
Αρχικά θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ήρθαμε οι συμμετέχοντες σε επαφή 
με το τι λέμε και τι εννοούμε στην Ελλάδα πανεπιστήμιο, πώς λειτουρ-
γεί, ποιοι είναι οι βασικοί χώροι του κ.ά. Επιπλέον αξίζει να ειπωθεί ότι 
προσωπικά δεν ήξερα τίποτα για το γερμανικό τμήμα (μόνο το όνομα 
του)και γι’ αυτό ποτέ δε σκέφτηκα μία τέτοια επαγγελματική κατεύθυνση. 
Η επίσκεψη όμως αυτή δεν με ενημέρωσε αποκλειστικά για θέματα της 
Γερμανικής φιλολογίας αλλά πληροφορήθηκα και για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές, για τις εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη σχολή (θέατρο) 
καθώς και για την επαγγελματική πορεία των πτυχιούχων (υποτιτλισμός). 
Τέλος πολύ όμορφη ήταν η ξενάγησή μας στους χώρους των φιλολογικών 
σχολών (βιβλιοθήκες). Άλλωστε πώς θα μπορούσε μία τέτοια επίσκεψη να 
μην είναι ωραία αφού απόπνεε σεβασμό στη γνώση, αγάπη για μάθηση 
και προσπάθεια για ευ αριστεύειν.» [Ευανθία Τζιτζή]

«Η επίσκεψή μας στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας μόνο 
κερδοφόρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Αυτό που μου άρεσε κυρίως 
ήταν η διάθεση των καθηγητών που μας υποδέχτηκαν, όπως επίσης και το 
γεγονός ότι στη διάρκεια της παραμονής μας δεν καθίσαμε σε μία αίθου-
σα αλλά επισκεφτήκαμε διάφορα μέρη. Κάτι αρνητικό δεν υπήρξε αφού 
όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα. Τέλος, αυτό που μου έκανε εντύπωση 
ήταν η παράσταση που «ανέβαζαν» φοιτητές και καθηγητές μαζί καθώς 
και η αίθουσα υποτιτλισμού που λειτουργεί.» [Κατσέας Αλκαίος]

 «Η επίσκεψή μας στο τμήμα γερμανικής φιλολογίας μας φάνηκε ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Γνωρίσαμε από πρώτο χέρι τα μαθήματα 
του τμήματος καθώς μας μίλησαν οι ίδιοι οι καθηγητές. Επίσης μας έγινε 
μια ολοκληρωμένη ενημέρωση. Τέλος γνωρίσαμε και τους χώρους του 
Πανεπιστημίου, κάτι πολύ ενδιαφέρον και πρωτόγνωρο για μας.» [Μαρία 
και Χρύσα Πετσάνη]

«Ήταν μια ωραία εμπειρία και μου άρεσε πολύ το πρόγραμμα, επειδή 
υπήρχε και ποικιλία δραστηριοτήτων. Όλοι οι καθηγητές ήταν κατανοητοί 
και μας μίλησαν με πάθος για την δουλειά τους. Μάθαμε πολλά ενδια-
φέροντα πράγματα και ελπίζω να βοηθήσαμε τους φοιτητές να κάνουν 
καλύτερα τη δουλειά τους αφού τους μιλήσαμε από τα μάτια τα δικά μας, 
των μαθητών.» [Ανώνυμος]

Παρακολούθηση πρόβας της θεατρικής 
ομάδας (του θεατρικού έργου) για το 
θεατρικό έργο του Curt Goetz “Dr. Med. 
Hiob Prätorius” 

Παρουσίαση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από 
την Πρόεδρο του Τμήματος, Αν. Καθ. Ελ. Μπουτουλούση.

Workshop Υποτιτλισμού

Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Παρουσίαση video μικροδιδασκαλίας
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Μακροχρόνιες έρευνες κατέδειξαν ότι τα συμπτώ-
ματα των παιδιών με Ειδικές Δυσκολίες Μάθησης, 
γίνονται εμφανή κατά την προσχολική ηλικία.
Τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα της περιόδου 
αυτής, όπως και της μετέπειτα σχολικής περιόδου 
ενός παιδιού, είναι:
-η συναισθηματική αστάθεια 
-η έντονη υπερκινητικότητα
-οι διαταραχές στο συντονισμό κινήσεων
-ο χωροταξικός αποπροσανατολισμός
-προβλήματα κοινωνικοποίησης
-προβλήματα συνυφασμένα με τη γλωσσική 
εξέλιξη του παιδιού 
-η διάσπαση προσοχής ή η ελλειμματική προσοχή
-η παρορμητικότητα
-η δυσκολία στην ανάκληση πληροφοριών
-προβλήματα αλληλουχίας και οργάνωσης μιας 
εργασίας.

Πολλά παιδιά εμφανίζουν κάποια από τα παρα-
πάνω συμπτώματα. Όταν όμως τα συμπτώματα 
αυτά είναι μεγαλύτερης διάρκειας, καλό θα ήταν το 
παιδί να ελεγχθεί για Μαθησιακές Δυσκολίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε, πως κάθε παιδί 
είναι μοναδικό στον τρόπο που μαθαίνει. Ένα 
εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, ώστε 
να καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες του, σε ένα 
σταθερό δομημένο περιβάλλον στο σπίτι και 
στο σχολείο, με ξεκάθαρους κανόνες, είναι πολύ 
αναγκαία και υποστηρικτικά για τα παιδιά αυτά.

Όσον αφορά κάποιες στρατηγικές παιδαγωγικής 
προσέγγισης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες 
και με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερ-
κινητικότητας (Σ.Ε.Π.Υ.), αυτές θα μπορούσαν να 
υιοθετηθούν από τους εκπαιδευτικούς, βοηθώντας 
τα παιδιά αυτά, όπως όμως και την υπόλοιπη 
τάξη. Κάποιες από αυτές είναι οι ακόλουθες:

-καλό είναι τα παιδιά αυτά να κάθονται σε 
μπροστινά θρανία, ώστε να μην αποσπώνται από 
οποιεσδήποτε ενδοταξικές ενοχλήσεις
-προτιμητέο επίσης είναι τα παιδιά αυτά να κά-
θονται με «καλούς» μαθητές, ώστε να βοηθούνται 
από αυτούς
-ο εκπαιδευτικός να έχει οπτική επαφή με το παιδί
-το μάθημα οφείλει να προετοιμαστεί με όσο γίνε-
ται πιο ενδιαφέρον και πιο κοντινό στις εμπειρίες 
των μαθητών τρόπο, να υπάρχει μία σύντομη 
αναδρομή στα προηγούμενα (σπειροειδής μάθη-
ση), να υπάρχει δραματοποιημένη παράδοση του 
παρακάτω, χρησιμοποιώντας επίσης με εναλλαγή 
πολύ- αισθητηριακές μεθόδους παρουσίασης, 
εποπτικό υλικό και οτιδήποτε διαφοροποιεί και 
καθιστά τη μάθηση ενδιαφέρουσα. Επίσης, ο 
εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί χιούμορ και να 
κινείται κατά την παράδοση. Η στατικότητα μέσα 
στην τάξη δημιουργεί μικροενοχλήσεις
-οι ομαδοσυνεργατικές, πρακτικές ασκήσεις 
ευνοούν το σχολικό κλίμα
-ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει πάντα απλές, κα-
τανοητές και ξεκάθαρες οδηγίες και να βεβαιώνεται 
ότι είναι από όλους αντιληπτές
-να διατυπώνει ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, ώστε 
να ακούγονται όλες οι απόψεις
-να ενισχύει τον πλουραλισμό και να μην κατακρί-
νει τη διαφορετικότητα.

Όσον αφορά τις κατ΄οίκον εργασίες:
-το μέγεθος των εργασιών για το σπίτι να είναι 
ελεγχόμενο
-να χωρίζεται σε μικρότερα μέρη και να παρα-
δίδεται από το μαθητή μετά το πέρας του κάθε 

κομματιού, ώστε να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της 
εργασίας του
-σε περιπτώσεις γραπτών τεστ και εργασιών να 
δίνεται περισσότερος χρόνος στα παιδιά που 
έχουν κάποια ιδιαιτερότητα
-τα παιδιά να κρατάνε ένα ημερήσιο ημερολόγιο 
με τις σχολικές τους υποχρεώσεις, τις οποίες ο 
εκπαιδευτικός θα ελέγχει τακτικά
-ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει στη σωστή οργά-
νωση των τετραδίων και φύλλων εργασιών (π.χ. 
portfolio) των μαθητών
-να βεβαιώνεται ο εκπαιδευτικός πως ο μαθητής 
έχει κατανοήσει πού έκανε λάθος και γιατί κάτι 
άλλο είναι σωστό, να μην υποδεικνύεται δηλαδή 
μόνο το λάθος
-σε περίπτωση που η γραπτή ικανότητα των 
παιδιών είναι περιορισμένη, ο εκπαιδευτικός να 
προτιμήσει έναν εναλλακτικό τρόπο εργασιών, 
όπως η μαγνητοφώνηση, η προφορική παρουσία-
ση, η χρήση του Η/Υ, η οποία είναι καταλυτική για 
παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες
-η χρήση χαρτιού με τετραγωνάκια (μιλιμετρέ) 
βοηθά στις μαθηματικές πράξεις, η αριθμομηχανή 
επίσης, γενικά οτιδήποτε εξυπηρετεί και λειτουργεί 
υποστηρικτικά για τα παιδιά με δυσκολίες στη 
μάθηση πρέπει να μην κατακρίνεται, αλλά να 
υιοθετείται.

Ο εκπαιδευτικός στην τάξη, καλό είναι, για να μπο-
ρεί να ελέγχει τις συμπεριφορές μέσα στην τάξη:
- να τοιχοκολλήσει τους κανόνες της τάξης, τους 
οποίους θα διαμορφώσει σε συνεργασία με τους 
ίδιους τους μαθητές
- να είναι δίκαιος απέναντι σε όλους στην τάξη, 
όσον αφορά την τήρηση των κανόνων
- να παρατηρεί τους μαθητές και στο διάλειμμα, 
ώστε να διαμορφώνει σφαιρικότερη  
εικόνα της συμπεριφοράς τους
- να μη δίνει και τόσο μεγάλη σημασία σε μικρά 
παραπτώματα
- να μην επιπλήττει, όσο αυτό είναι δυνατό και 
εφικτό, το μαθητή μπροστά σε όλη  
την τάξη, αλλά προσωπικά, ή με ένα άγγιγμα στον 
ώμο
- να προβλέπει το πρόβλημα και να το επιλύνει, 
πριν αυτό προκύψει
- να παραμένει ήρεμος και να επιδεικνύει ψυχραι-
μία, άλλωστε αποτελεί παράδειγμα  
προς μίμηση, είτε το θέλει, είτε όχι, για τους 
μαθητές
- να είναι θετικός, να μην ισχύει δηλαδή η ‘‘αυτο-
εκπληρούμενη προφητεία’’ και να προσπαθεί τα 
βέλτιστα για ένα καλό, συνεργατικό και ευχάριστο 
κλίμα στην τάξη και, κατ’ επέκταση, στο σχολείο
- να επιβραβεύει την προσπάθεια και το αποτέ-
λεσμα, τονίζοντας παράλληλα τα ταλέντα και τις 
ικανότητες του παιδιού
-να χρησιμοποιεί εποικοδομητική κριτική και όχι 
επίκριση
-να επαινεί την αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά
-να έχει συχνή και ουσιαστική επαφή με τους 
γονείς, κάτι το οποίο λειτουργεί καταλυτικά σε 
περιπτώσεις παιδιών με όποια δυσκολία. Ο 
συντονισμός κοινού τρόπου προσέγγισης του 
προβλήματος στο σχολείο και στο σπίτι αποφέρει  
σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα και προσφέρει 
στο παιδί μία αίσθηση συνέχειας,  προγράμματος 
και σιγουριάς.

Ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην 
εκπαίδευση

Είναι σε όλους γνωστό, πόσο απαραίτητος είναι 
πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Προσφέρει 

γνώση, δύναμη και καθιστά τον καθένα από εμάς 
ενεργό μέλος της κοινωνίας. Μπορεί μάλιστα να 
γίνει ένας τρόπος να επιτευχθεί, σε σημαντικό 
βαθμό, η κοινωνική ισότητα. 

Η τεχνολογία απελευθερώνει τον μαθητή, τον κάνει 
πιο ανεξάρτητο και πιο αυτόνομο, προσφέροντάς 
του τον έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας. Η 
μάθηση γίνεται ενεργητική και προσαρμόσιμη 
στις ικανότητες και δυνατότητες του καθενός. Η 
ερευνητική και ευέλικτη φύση του υπολογιστή, 
μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες και 
τρόπους μάθησης.

Αυτό που είναι όμως σημαντικό να γνωρίζουν όσοι 
εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, είναι πως 
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί μεθοδο-
λογικό εργαλείο που μπορεί να εμπλουτίσει και 
να διευκολύνει τη μάθηση, όχι όμως μονομερώς, 
αλλά με σωστή χρήση και καθοδήγηση από 
εκπαιδευτικούς επαγγελματικά και παιδαγωγικά 
συγκροτημένους. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η χρήση του υπολογιστή 
κρύβει παιδαγωγικούς κινδύνους, σε σχέση με την 
αμεσότητα της επικοινωνίας εκπαιδευτικού- μα-
θητών και μαθητών μεταξύ τους, προωθώντας τον 
ατομικισμό, την απομόνωση, υποβαθμίζοντας την 
ομαδοσυνεργατικότητα και τη σημασία του σχολι-
κού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και καλλιεργώ-
ντας μηχανιστικές αντιλήψεις και πρακτικές.

Τα παιδιά μαθαίνουν ότι αγαπούν και η πλειοψη-
φία αυτών αγαπά τους υπολογιστές. Συνεπώς, 
κάλλιστα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με τη σωστή 
χρήση του, συμβάλλει στην εξομάλυνση διαφόρων 
μαθησιακών δυσκολιών. Με την:
-αύξηση της προσοχής και προσήλωσης στην 
εργασία του, λόγω της ενασχόλησης με κάτι που 
αγαπά (κίνητρο μάθησης)
-άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με 
συμμαθητές και άλλους πάνω σε ένα θέμα,
-δυνατότητα επιπλέον εξάσκησης που δίνει ο 
υπολογιστής
-δυνατότητα επίσης της αυτοβελτίωσης και 
αυτοδιόρθωσης
-άμεση δυνατότητα επαίνου και επιβράβευσης που 
ακολουθεί μετά από κάθε εργασία
-διαφοροποίηση που προσφέρει, έτσι ώστε ο κάθε 
μαθητής να δουλεύει στο δικό του ρυθμό και χρόνο
-μείωση της έκθεσης του μαθητή σε επικριτικά 
σχόλια ενώπιον άλλων
-κατάτμηση της εργασίας του μαθητή σε μικρά 
διαδοχικά βήματα, όπου εκεί καταφέρνει και έχει 
τον έλεγχο της εργασίας του
ανοίγεται ένα καινούργιο κεφάλαιο δυνατοτήτων 
για την εκπαίδευση. 

Επίσης, πολλά προγράμματα, όπως διορθωτές 
κειμένου, λεξικά (π.χ.Thesaurus) και άλλα κειμενο-
γραφικά εργαλεία, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
εικόνας του γραπτού του μαθητή με δυσκολίες, με 
συνέπεια να τον ενθαρρύνουν στη διαδικασία της 
μάθησης και της αυτοβελτίωσης. 

Βέβαια, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα οργα-
νώσει όλη τη μαθησιακή διαδικασία, θα βοηθήσει 
το μαθητή να την κατανοήσει, να τη συμπληρώσει 
με άλλες παράλληλες εργασίες, άσχετες με τον 
υπολογιστή, θα επαινέσει λεκτικά και με μία χειρο-
νομία το μαθητή στην προσπάθειά του αυτή.

Φαίη Καουνά,
Εκπαιδευτικός ΠΕ07

[ Οδηγός για Μαθησιακές Δυσκολίες ]
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠE 07)

Αθήνα, 31.05.2010
Κυρία Υπουργέ,

με έκπληξη διαβάσαμε στις 27 Μαΐου το ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα της 
Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 800 Δημοτικά Σχολεία. Μας 
βρίσκουν σύμφωνους οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα σας καθώς και οι 
στόχοι σας για το Νέο Σχολείο σχετικά με το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 
τον κοινωνικό της στόχο, τη συμβολή στη μείωση των ανισοτήτων και την πάταξη 
της παραπαιδείας.

Διαπιστώνουμε όμως μια μεγάλη αντίφαση στην σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση και 
οφείλομαι να σας την επισημάνουμε:

Ενώ αυξάνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων σε 35 ώρες/εβδο-
μάδα, δηλ. 7ωρο πρόγραμμα από την Α έως την ΣΤ τάξη, παραλείψατε χωρίς 
καμία δικαιολογία την αύξηση των ωρών του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη 
Γλώσσα», ενώ αυξήσατε τις ώρες όλων των άλλων μαθημάτων.

Θεωρούμε πως έτσι υποβαθμίζεται το μάθημα που διδάσκουμε διότι οι 100 μόλις 
διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στην Ε και στην ΣΤ τάξη δεν κατοχυρώνουν 
ούτε καν το επίπεδο Α. Εκπροσωπώντας χιλιάδες πτυχιούχους Γερμανικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας σας καλούμε να αναθεωρήσετε την πρόταση σας διότι:

-έτσι υποβαθμίζεται η μεγάλη προσπάθεια που έγινε από εκατοντάδες ωρομισθί-
ους συναδέλφους Γερμανικής και Γαλλικής οι οποίοι, πολλές φορές κάτω από 
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, από το σχολικό έτος 2005-06 διδάσκουν σε όλα τα 
6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία Γερμανικά και Γαλλικά αντίστοιχα. Πρόκειται 
για έναν επιτυχημένο θεσμό που ξεκίνησε πιλοτικά και σύντομα επεκτάθηκε σε 
όλα τα σχολεία,
- η παρεχόμενη διδασκαλία των ξένων γλωσσών παραμένει καθηλωμένη σε χα-
μηλά επίπεδα σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα όπου οι ξένες γλώσ-
σες κατέχουν σαφώς καλύτερη θέση στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της πρώτης 
εκπαιδευτικής βαθμίδας (4-5 ώρες/εβδομάδα),
- ακυρώνεται όλη η προσπάθεια που καταβάλει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας για 
την ουσιαστική σύνδεση του σχολείου με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθει-
ας και την επίσημη πιστοποίηση των γλωσσών μέσω του σχολείου,
- τέλος, μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός πως δεν προτείνετε αύξηση των 
ωρών του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα», από τη στιγμή που χιλιάδες μαθη-
τές καταφεύγουν στα απογευματινά φροντιστήρια προκαλώντας μεγάλο οικονομι-
κό βάρος στις οικογένειες των μαθητών. Αντίθετα, περιοριστήκατε σε αύξηση των 
ωρών σε μαθήματα για το αντικείμενο των οποίων δεν απαιτείται φροντιστήριο!

Οι προτάσεις μας για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα»
- Αύξηση των διδασκόμενων ωρών με στόχο την αποτελεσματική διδασκαλία και 
την ολοκληρωμένη εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας. Γι’ αυτό προτείνουμε:
α) την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» με 2 
ώρες/εβδομάδα από την Δ’ τάξη προκειμένου να αρθούν οι ανισότητες που παρου-
σιάζονται ανάμεσα σε μαθητές που λαμβάνουν εξωτερική βοήθεια και σε άλλους 
που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για φροντιστήρια, κ.α.. Κατά τη φάση 
γνωριμίας στην Δ’ τάξη ο μαθητής θα έρχεται σε πρώτη επαφή με τη γλώσσα μέσω 
παιχνιδιού, χειροτεχνίας, τραγουδιού και ηχομιμητικών πράξεων.
β) τη συνέχιση της διδασκαλίας του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» με 3 
ώρες/ εβδομάδα στην Ε’ και στην Στ’ τάξη γεγονός που θα οδηγήσει στην εμπέδω-
ση της ύλης και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων πιο αποτελεσματικά.
Με την επιτυχή πραγμάτωση του παραπάνω προγράμματος οι μαθητές τελειώνο-
ντας το Δημοτικό Σχολείο θα βρίσκονται σε θέση να πιστοποιήσουν τις γνώσεις 
τους στη διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδων Α1-Α2.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για δημιουργία οργανικών θέσεων 
ΠΕ07 και ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έτσι ώστε να λαμβάνουν χώρα 
ξεχωριστοί διορισμοί και μετατάξεις και να αποφεύγονται τα προβλήματα έλλειψης 
προσωπικού σε πολλές περιοχές.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Διευκρινήσεις εξέδωσε  και δημοσίευσε στις 3 Ιουνίου 2010 στη νέα 
του ιστοσελίδα το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τον εφαρμογή του 
Αναμορφωμένου Προγράμματος της Α/θμιας Εκπ/σης. Παραθέτουμε τρία 
ενδιαφέροντα σημεία με σχολιασμό δικό μας:

Βασικός στόχος του Αναμορφωμένου Προγράμματος είναι ο περιορισμός 
και στη συνέχεια, η μείωση στο ελάχιστο των περισσότερων απογευματινών 
δραστηριοτήτων των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείου, περιορίζοντας την 
ταλαιπωρία των παιδιών και τα έξοδα των γονέων, αφού η διδασκαλία της 
Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.) και των Ξένων Γλωσσών θα οδηγεί σε πιστοποίηση 
μέσα στο δημόσιο σχολείο.
[Σχόλιο: Το Υπουργείο Παιδείας επαναλαμβάνει το στόχο του για 
«πιστοποίηση των ξένων γλωσσών μέσα στο δημόσιο σχολείο» χωρίς 
όμως να μας εξηγεί τον τρόπο. Πως θα περιοριστεί η παραπαιδεία με 2 
ώρες/εβδομάδα Γερμανικά-Γαλλικά στις δύο τελευταίες τάξεις;]

1. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία έγινε η επιλογή των 800 σχολείων, που 
θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, είναι τα εξής:
• Να είναι «ορισμένα» ως ολοήμερα και να έχουν υποχρεωτικά οργανικότητα 
12/θεσίου.
• Να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητικού πληθυσμού (αναλογικά με τη 
Σχολική Περιφέρεια όπου ανήκουν).
• Να μη λειτουργούν με εναλλασσόμενο ωράριο.
• Να διδάσκεται η Β΄ Ξένη Γλώσσα.
• Να μην συστεγάζονται με άλλα σχολεία της ίδιας βαθμίδας και μικρότερης 
οργανικότητας, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας. Αντίθετα, μπορούν να συμ-
μετέχουν Δημοτικά Σχολεία που συστεγάζονται με Νηπιαγωγεία ή Δημοτικά 
ίδιας οργανικότητας (12/θέσια).
[Σχόλιο: Εφόσον η επιλογή των 800 12/θέσιων Δημοτικών Σχολείων 
έγινε και με κριτήριο τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας, τότε γιατί το 
Υπουργείο Παιδείας δεν προχωρά στην αναβάθμιση του μαθήματος με 
την αύξηση των ωρών Γερμανικής-Γαλλικής στο Δημοτικό Σχολείο;]

4. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αποκλειστικά για τη διδασκαλία 
όλων των γνωστικών αντικειμένων , συστήνονται κλάδοι των αντίστοιχων ει-
δικοτήτων (Π.Ε.05, Π.Ε.07, Π.Ε.08, Π.Ε.19, Π.Ε.20 και ΠΕ 32) και αντίστοιχος 
αριθμός οργανικών θέσεων, με κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται. 
Το σύνολο των θέσεων ειδικοτήτων θα καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό 
στα σχολεία αυτά και για τις περιπτώσεις των επιπλέον κενών από το πλεο-
νάζον προσωπικό ειδικοτήτων στη Β/θμια Εκπ/ση, το οποίο ήδη έχει κληθεί 
να εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόσπαση, είτε από προσλήψεις αναπληρωτών 
έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης των κλάδων, ώστε να μετατα-
γούν ή να διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ήδη, έχει γίνει κάθε προεργασία 
και προγραμματισμός για την πλήρη λειτουργία των σχολείων αυτών από την 
1η Σεπτεμβρίου. Προς τούτο έχει ορισθεί ο αριθμός των 800 συγκεκριμένων 
σχολείων για τη βέβαιη και ασφαλή επίτευξη του στόχου.
[Σχόλιο: Εδώ το Υπουργείο Παιδείας ομολογεί -και δεσμεύεται- για πρώ-
τη φορά για τη σύσταση κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Α/θμια Εκπ/ση. Θα 
υλοποιηθεί άραγε η εξαγγελία;]

5. Όσον αφορά τα ερωτήματα που αναφέρονται στη διδασκαλία της Β΄ Ξένης 
Γλώσσας, διευκρινίζουμε ότι η ρύθμιση δεν ισχύει μόνο για τα σχολεία που 
θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, αλλά για 
όλα τα σχολεία από 6/θέσια και άνω, τα οποία εφαρμόζουν το Πρόγραμμα 
Διδασκαλίας της Β΄ Ξένης Γλώσσας.
[Σχόλιο: Μένει να δούμε κατά πόσο θα καλυφθούν οι χιλιάδες διδακτικές 
ώρες Γερμανικής της Ε και ΣΤ τάξης καθώς πολλές περιοχές της πε-
ριφέρειας δεν αντιμετωπίζουν μόνο ανεπάρκεια ωρομισθίων αλλά και έλ-
λειψη μονίμων εκπαιδευτικών, συνεπώς η «ρύθμιση» που το Υπουργείο 
επικαλείται δεν θα λύσει το πρόβλημα.]

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.
---------------------------

Ο Κατάλογος των 800 Πιλοτ ικών Δημοτ ικών Σχολε ίων
www.deutsch.gr  >  Δημοτ ικό >  Επικαιρότητα 

[ Α/θμια: Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης και διευκρινήσεις ]
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Στα τέλη Ιουλίου 2010 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr ο Πίνακας 
Αναπληρωτών Γερμανικής για το σχολικό έτος 2010-11, που περιλαμβάνει τους 
εκπαιδευτικούς Γερμανικής Φιλολογίας, οι οποίοι είτε είναι επιτυχόντες των 
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ 2008 και ΑΣΕΠ 2006, είτε έχουν διδακτική προϋπηρεσία και 
επιθυμούν να εργαστούν ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση.
Από την ανάλυση των στοιχείων του Πίνακα Αναπληρωτών προκύπτει πως κατά το 
προηγούμενο σχολικό έτος 2009-10 εργάστηκαν ως συμβασιούχοι (αναπληρωτές 
ή ωρομίσθιοι) 1052 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας σε σχολεία της δημόσιας 
εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ). Πάνω από το 80% 
αυτών των εκπαιδευτικών εργάστηκαν αποκλειστικά σε Δημοτικά Σχολεία, όπου 
η Γερμανική Γλώσσα διδάσκεται στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού εδώ και πέντε χρόνια, 
χωρίς η Πολιτεία - παρά τις πολύχρονες έντονες πιέσεις της Ένωσής μας σε 
συνεργασία με τις Ενώσεις των καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας - να προχωρήσει 
στην σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμων καθηγητών Γερμανικής και Γαλλικής 
Φιλολογίας.
Η ολιγωρία αυτή της Πολιτείας οδήγησε στο πρωτοφανές για την ευρωπαϊκή 
εκπαίδευση φαινόμενο, αντί να διδάσκεται η Γερμανική Γλώσσα από μόνιμους 
εκπαιδευτικούς και σε περιπτώσεις ανάγκης (ασθένειες, άδειες κύησης, ανατροφής 
τέκνου, εκπαιδευτικές άδειες, αποσπάσεις στο εξωτερικό ή σε άλλους φορείς 
της εκπαίδευσης κλπ.) να προσλαμβάνονται συμβασιούχοι, στην Ελλάδα του 
2010 η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας κατά το σχολικό έτος 2009-10 να 
πραγματοποιηθεί από 1800 μόνιμους και 1052 συμβασιούχους.
Φυσιολογικά θα έπρεπε – εάν το σύστημα λειτουργούσε ορθολογικά – οι 
συμβασιούχοι να είναι στη χειρότερη περίπτωση το 10% του προσωπικού, δηλαδή 
εάν θεωρήσουμε ότι δύο ωρομίσθιοι καλύπτουν το διδακτικό ωράριο ενός μονίμου 
ο αριθμός των συμβασιούχων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας θα έπρεπε να 
ανέρχεται κατά το σχολικό έτος 2009-10 το πολύ στους 360 και όχι να υπερβαίνει 
τους χίλιους!
Για να καλυφθούν οι αυξημένες διδακτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2009-10, 
όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, που επεξεργάστηκε η Επιτροπή Ερευνών 
της Πανελλήνιας Ένωσης, εργάστηκαν ως ωρομίσθιοι ακόμα και συνάδελφοι, 
πτυχιούχοι του 2009. 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗ
ΝΤΕΛΒΑ
ΠΑΛΛΙΔΟΥ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ
ΞΕΝΟΦΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΗ

ΟΝΟΜΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΒΑΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΟΡΙΑ

0.66
3.08
4
3.29
3.33
2.58
2.96
3.829
3.66
1.59

ΣΧ. ΕΤΟΣ 
2009-10
0.66 *
3.08
4
3.29
3.33
2.58
2.96
3.829
3.66
1.59

ΠΤΥΧΙΟ

11/06/09
12/05/09
04/05/09
04/05/09
04/05/09
04/05/09
13/03/09
13/03/09
13/03/09
13/03/09

ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

[ Επιτροπή Ερευνών Πανελλήνιας Ένωσης:
Συμβασιούχοι το 37% των εκπαιδευτικών Γερμανικής στα σχολεία ]

Στροφή στη δημόσια εκπαίδευση
Απτές άρχισαν ήδη να γίνονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης 
και στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
της ΟΙΕΛΕ η μείωση των μαθητών αυτή την χρονιά στα ιδιωτικά 
σχολεία θα υπερβεί το 20%. Στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών της 
Πανελλήνιας Ένωσης που συγκεντρώθηκαν από συναδέλφους που 
διδάσκουν τη Γερμανική Γλώσσα σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών οδη-
γούν στο συμπέρασμα πως στις εισαγωγικές τάξεις παρουσιάστηκε 
κατά το τρέχον σχολικό έτος μείωση αυτών που μαθαίνουν Γερμα-
νικά της τάξης του 25%. Η διαρροή αυτή δε στράφηκε προς κάποια 
άλλη γλώσσα, αλλά π.χ. στην περίπτωση των μαθητών η οικονομι-
κή στενότητα περιορίζει την εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας όλο 
και περισσότερο στα πλαίσια του δημόσιου σχολείου. 
Από την άλλη διάφοροι πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας, που 
απασχολούνταν εκτός εκπαίδευσης και είτε είναι άνεργοι είτε 
υποαπασχολούνται ζητούν επαγγελματική διέξοδο στη δημόσια 
εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τάσης είναι η αύξηση 
του αριθμού των εγγεγραμμένων στον Πίνακα Μηδενικής Προϋπη-
ρεσίας 2010 κατά 30% σε σχέση με το 2009.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 2007-2009
ΠΟΥ ΠΡΟΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 2009-10 ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2010-11

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΚΙΔΟΥ
ΛΑΛΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ
ΛΑΔΟΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ
ΤΑΜΠΡΑ
ΤΣΙΚΡΙΚΑ
ΝΙΤΣΑ
ΔΗΜΑΡΑ
ΞΑΝΘΗ
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΡΜΑΡΗ
ΥΦΑΝΤΗ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΠΕΤΡΗ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΟΡΙΑ

2.64
0.87
3.82
4.03
6.64
3.81
1.95
5.084
4.08
2.18
1.2
1.94
4.04
3.9
3.85
3.02
2.38
1.84
3.94
3.7
4.477

ΣΧ. ΕΤΟΣ 
2009-10
2.64
0.87
3.82
4.03
6.64
3.81
1.95
5.084
4.08
2.18
1.2
1.94
4.04
3.9
3.85
3.02
2.38
1.84
3.94
3.7
4.477

ΠΤΥΧΙΟ

23/10/08
06/10/08
30/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
19/09/08
17/07/08
17/07/08
17/07/08
17/07/08
11/07/08
11/07/08
11/07/08
11/07/08
04/03/08
04/03/08
04/03/08

ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΜΑΓΟΣ
KUYUMDZHIEVA
ΔΕΛΛΗ
ΛΥΜΠΙΩΤΑΚΟΥ
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ
ΜΑΚΡΗΣ
ΖΑΧΑΡΓΙΑ

ΟΝΟΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
INA
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ

3.87
1.35
3.76
2.37
4.07
1.97
4.14
2.56

ΣΧ. ΕΤΟΣ 
2009-10
3.87
1.35
3.76
2.37
4.07
1.97
4.14
2.56

ΠΤΥΧΙΟ

19/12/07
12/11/07
12/11/07
19/10/07
24/09/07
24/09/07
17/07/07
13/07/07

ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ

0
0
0
0
0
0
0
0

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2009

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2008

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2007

* Κάθε εκατό ώρες διδασκαλίας σε δημοτικά σχολεία αντιστοιχούν σε ένα μόριο - 0,66 μόρια 
αντιστοιχούν σε 66 διδακτικές ώρες.



aktuell

17ΤΕΥΧΟΣ 25 | ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

Έκπληξη και ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός πως ο Οργανισμός 
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων συμπεριλαμβάνει στα βιβλία που θα 
παραγγείλουν οι σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2010-11 και τον 
τρίτο τόμο της σειράς „Deutsch – ein Hit!“.

Σύμφωνα με έγγραφο του ΟΕΔΒ με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2010 τα 
Γυμνάσια καλούνται να παραγγείλουν το „Deutsch – ein Hit! 3“ για την Γ 
Γυμνασίου, ενώ είναι ευρύτερα γνωστό σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα 
πως η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Γερμανικής και της Γαλλικής 
Γλώσσας από τρεις σε δύο ώρες την εβδομάδα καθιστά αδύνατη την 
ολοκλήρωση στη Γ Γυμνασίου ακόμα και του δεύτερου τόμου της σειράς 
„Deutsch – ein Hit! 2“.
Υπενθυμίζουμε πως ακόμα και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην απάντησή 
του (Αρ. Πρωτ. 81410/Γ2/9-07-2009) στα ερωτήματα που έθεσε η 
Πανελλήνια Ένωση με το Αρ.Πρωτ. 24/09.04.2009 έγγραφο παραδεχόταν 
πως «ο τρίτος τόμος δεν έχει μαθητικό κοινό στα δημόσια σχολεία».
Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης θεωρεί πως η δαπάνη για την έκδοση 
ενός βιβλίου «χωρίς μαθητικό κοινό» θα πρέπει να αποφευχθεί και το 
κονδύλι να μεταφερθεί στην κάλυψη άλλων επειγουσών αναγκών της 
εκπαίδευσης, π.χ. στην πληρωμή των δεδουλευμένων των ωρομίσθιων 
συναδέλφων.

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ 3ο ΤΟΜΟ, ΔΙΟΤΙ:

Οι μαθητές μας δεν είναι έτοιμοι!

δεν επαρκεί το 2ωρο!

τα παιδιά θα χάσουν τον ενθουσιασμό τους!

σε κάθε σελίδα νέο γραμματικό φαινόμενο;;;

ρήματα με εμπρόθετο αντικείμενο;;;

παθητική φωνή με Modalverb;;;

[ Deutsch - ein Hit!: ΟΧΙ στον 3ο τόμο! ]

Aktion! Μελετήστε τον πίνακα περιεχομένων του 3ου τόμου και πείτε 
την άποψή σας: fortbildung@deutsch.gr
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α1. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να δώσει απάντηση (15 περίπου λέξεων) 
με σκοπό τον έλεγχο της ικανότητάς του να κατανοεί το γενικό ή τα επιμέρους νοήματα 
του κειμένου. Οι απαντήσεις των υποψηφίων, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ 
τους, βαθμολογούνται με άριστα τις 4 μονάδες η καθεμία (3 x 4 μονάδες = 12 μονάδες) 
με κριτήρια την πληρότητα, τη σαφήνεια, τη λογική διατύπωση και τη γραμματικότητά 
τους. Δε λαμβάνονται υπόψη ορθογραφικά και γραμματικά λάθη που δεν δημιουργούν 
σοβαρό πρόβλημα κατανόησης.
Α2. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει την καταλληλότερη ανάμεσα 
σε τρεις απαντήσεις και να γράψει το αντίστοιχο γράμμα A, B, ή C στο τετράδιο. Αντίθετα 
με την παραπάνω δοκιμασία, στην περίπτωση της δοκιμασίας αυτής, δεν υπεισέρχεται ο 
υποκειμενικός παράγοντας. Η σωστή απάντηση είναι μία και μοναδική. Εάν ο υποψήφιος 
βρει τη σωστή απάντηση, βαθμολογείται με 3 μονάδες (6 x 3 μονάδες = 18 μονάδες). Αν 
όχι, βαθμολογείται με 0.
Β1. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τη λέξη που 
συμπληρώνει τις προτάσεις 10-14 με στόχο τον έλεγχο της γλωσσικής του επίγνωσης 
σε λεξιλογικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η δοκιμασία ελέγχει αν ο υποψήφιος μπορεί να 
επιλέξει 5 λέξεις από τις 7 που του δίνονται και να τις χρησιμοποιήσει για συμπλήρωση. 
Εάν ο υποψήφιος επιλέξει τη σωστή λέξη βαθμολογείται με 2 μονάδες (5 x 2 μονάδες = 
10 μονάδες), ενώ εάν όχι βαθμολογείται με 0.
Β2. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει 5 προτάσεις (15-19) 
με την κατάλληλη λέξη, την οποία θα πρέπει να βρει μόνος του, αφού η λύση δεν δίνεται 
ανάμεσα σε επιλογές. Εάν ο υποψήφιος δώσει την απάντηση, με την οποία η πρόταση 
είναι εννοιολογικά και γραμματικά ορθή, βαθμολογείται με 2 μονάδες (5 x 2 μονάδες = 
10 μονάδες), ενώ εάν δεν βρει την κατάλληλη και γραμματικά ορθή λύση, βαθμολογείται 
με 0.
Β3. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να αποκαταστήσει την εννοιολογική 
συνοχή και τη συνεκτικότητα των προτάσεων, αντιστοιχίζοντας το πρώτο μέρος της κάθε 
πρότασης που είναι στη Στήλη Α (20-24), με το δεύτερο μέρος, που είναι στη Στήλη Β (Α 
– Ε). Το σύνολο των μονάδων διαμορφώνεται ως εξής: 5 x 2 μονάδες = 10 μονάδες, ενώ 
εάν δε βρει την κατάλληλη και γραμματικά ορθή λύση βαθμολογείται με 0.

Κριτήρια Αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και σχάρα αξιολόγησης
Το καθένα από τα παρακάτω οκτώ (8) κριτήρια βαθμολογείται σε κλίμακα 0-5 (η οποία 
διευκρινίζεται παρακάτω). Ο τελικός βαθμός του θέματος είναι το άθροισμα των βαθμών 
των επιμέρους κριτηρίων με μέγιστη βαθμολογία το 40: 

1. ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ο υποψήφιος απαντά στα τρία σημεία του θέματος; Το θέμα έχει αναπτυχθεί σύμφωνα 
με την οδηγία-εκφώνηση; Έχει παραχθεί το σωστό κειμενικό είδος (email);
2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Επιτυγχάνεται ο επικοινωνιακός στόχος όπως ορίζεται στην οδηγία-εκφώνηση, δηλαδή, 
ο υποψήφιος αναφέρεται στο λόγο αποστολής του email, εκφράζει και αιτιολογεί την 
προτίμησή του;
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ανταποκρίνεται η οργάνωση του γραπτού στο κειμενικό είδος email; Για παράδειγμα το 
email έχει «θέμα», προσφώνηση, εισαγωγική παράγραφο, κύριο μέρος διαρθρωμένο 
στα τρία σημεία που πρέπει να καλύψει, επίλογο και χαιρετισμό;
4. ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ
Παρουσιάζονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο γραπτό του υποψηφίου με 
μία λογική σειρά; Χρησιμοποιούνται σωστά οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις στο γραπτό;
5. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Χρησιμοποιείται το λεξιλόγιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του θέματος που ορίζει η 
οδηγία-εκφώνηση; Οι λέξεις και εκφράσεις που επιλέγονται αποδίδουν το σωστό νόημα; 
Χρησιμοποιείται ποικιλία λεξιλογίου σύμφωνα με το θέμα;
6. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
Είναι γραμματικά και συντακτικά ορθή η γλώσσα που χρησιμοποιείται; Παραβιάζουν τα 
τυχόν γραμματικά και συντακτικά λάθη τους βασικούς κανόνες της γλώσσας, έτσι ώστε 
να παρεμποδίζουν την επικοινωνία;
7. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Γίνονται οι κατάλληλες λεκτικές, φραστικές και γραμματικές επιλογές, δηλαδή 

[ Πανελλήνιες εξετάσεις 2010 ]

Σχόλιο  σχετ ικά με  τα  θέματα του Ειδ ικού Μαθήματος

Ρίχνοντας μία εμπεριστατωμένη ματιά στα θέματα του Ειδικού Μαθήματος Γερμανικών, 
μπορούμε να πούμε σύμφωνα και με τις αρχικές μας προβλέψεις πως το γλωσσικό και 
λεξιλογικό επίπεδο του αυθεντικού κειμένου από τον Τύπο που χρησιμοποιήθηκε, είναι επιπέδου 
Β2, χωρίς να σημαίνει πως υποψήφιοι με ολοκληρωμένες γνώσεις επιπέδου Β1 δεν μπόρεσαν 
να το κατανοήσουν. Μία σύντομη ανάγνωση μας φέρνει στον νου τα λόγια του Κ.Ε.Π.Α. για 
τις Γλώσσες, το οποίο στην σελίδα 43 ορίζει πως για το επίπεδο Β2 ο υποψήφιος αναφορικά 
με την κατανόηση γραπτού λόγου πρέπει να βρίσκεται σε θέση να «μπορεί να διαβάσει άρθρα 
και αναφορές που σχετίζονται με σύγχρονα προβλήματα στα οποία οι συγγραφείς υιοθετούν 
συγκεκριμένες στάσεις ή απόψεις…». 
Τα παραπάνω επαληθεύουν τις εκτιμήσεις μου, έπειτα από εκτενή συζήτηση που είχα κατά τη 
διάρκεια της περυσινής μου προετοιμασίας-συλλογής πληροφοριών με την κα. Κιγιτσιόγλου-
Βλάχου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, οι οποίες 
οδήγησαν σε 2 ενημερωτικές εισηγήσεις σε αντίστοιχες ημερίδες της Πανελλήνιας Ένωσης στις 
6/9/2009 στη Θεσ/νίκη και στις 6/12/2009 στην Αθήνα. Ήδη από τότε και αντίθετα με τα δείγματα 
θεμάτων που δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και με διάφορες κινδυνολογικές 
εικασίες, είχαμε καταλήξει σύμφωνα με τις οδηγίες της συγκεκριμένης αρμόδιας Καθηγήτριας, 
πως το γλωσσικό επίπεδο του προς εξέταση κειμένου θα κυμαινόταν μεταξύ Β1 και Β2 το πολύ, 
σύμφωνα με το ΚΕΠΑ. Αυτό αποτέλεσε μία νέα αρχή του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία 
το επίπεδο της γραπτής δοκιμασίας στο ειδικό μάθημα ταυτίζεται με το θεωρητικά ανώτατο 
προσφερόμενο γνωστικό επίπεδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία, που σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξει το Β2.
Οι αρχικές αυτές, ακριβείς προβλέψεις συνοδεύτηκαν όμως και από ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά 
με την διακύμανση των βάσεων στις συγκεκριμένες σχολές, οι οποίες μέχρι αυτή τη στιγμή 
που γράφουμε, αναμένονται υψηλές. Και αυτό επειδή όπως θα διαπιστώσατε και εσείς, το 
επίπεδο Β2 του κειμένου δε συνοδεύτηκε από ερωτήματα και δοκιμασίες με ανάλογη κλίμακα 
δυσκολίας, όπως στο Κ.Π.Γ. Το εξαιρετικά απλό γλωσσικό επίπεδο αυτών μαζί με την τελική 
δοκιμασία παραγωγής γραπτού λόγου μας κάνουν να αναρωτιόμαστε κατά πόσο μπορούν οι 
φετινοί επιτυχόντες να ανταποκριθούν γλωσσικά στις σπουδές τους, ακόμα και αν η βαθμολογία 
τους αγγίξει το «άριστα»! Σας υπενθυμίζω, πως σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου 
προς τους διορθωτές, ακόμα και στις αρχικές απαντήσεις πάνω στο περιεχόμενο του κειμένου 
«δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, που δεν δημιουργούν σοβαρό 
πρόβλημα κατανόησης»…! Σύμφωνα και πάλι με τις οδηγίες προς διορθωτές, το κείμενο 
γραπτής κατανόησης δεν κρίνεται σύμφωνα με ορισμένη γλωσσική και γνωστική αντιστοιχία με 
κάποιο επίπεδο γλωσσομάθειας αλλά οι οδηγίες είναι εξαιρετικά γενικόλογες. Θα μπορούσαν 
κάλλιστα να αφορούν τόσο διορθωτές εκθέσεων επιπέδου Α όσο και αντίστοιχα Γ2! 
Κατά συνέπεια δε μπορώ να κρύψω τις ανησυχίες μου, καθώς με τέτοιου επιπέδου θεματολογία 
στα ειδικά μαθήματα από εδώ και στο εξής θα μπορεί ο κάθε…«περαστικός», αν θέλετε, 
τελειόφοιτος λυκείου με ένα πιστοποιητικό Β1-Β2 κάπου, κάποτε μέσα στην σχολική του ζωή, 
να αποτελέσει…μελλοντικό μας «συνάδελφο»! Δεν παραλείπω βέβαια κατά τη διάρκεια των 
σπουδών να διαχωρίσω το γλωσσικό από το γνωστικό επίπεδο καθώς και την εξειδίκευση σε 
τομείς της παιδαγωγικής και διδακτικής.
Μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να προσπάθησε και να πέτυχε εν μέρει να συμμορφώσει τις 
εξετάσεις αυτές με το Κ.Ε.Π.Α. Από την άλλη μεριά όμως οφείλει το Υπουργείο και οι αρμόδιοι 
φορείς να επανεξετάσουν το βαθμό δυσκολίας και ποικιλίας των δοκιμασιών καθώς και το 
χαμηλό μέτρο προσδοκιών στις οδηγίες προς διορθωτές, ώστε στις επικείμενες σπουδές οι 
Καθηγητές των τμημάτων αλλά και οι συνειδητοί φοιτητές να αντιμετωπίζουν άξιο φοιτητικό 
κοινό και συναγωνισμό επιπέδου αντίστοιχα.

Δαμιανός Νεράντζης
Εξειδικευμένος Καθηγητής ΠΕ07 Δημόσιας Εκπαίδευσης

lehrer_des_daf@yahoo.gr

επιλογές που ταιριάζουν στο ύφος του γραπτού που ορίζεται στην οδηγία-εκφώνηση; 
Χρησιμοποιούνται απλές ή σύνθετες δομές και σύνταξη, έτσι ώστε να ταιριάζουν στο 
γραπτό που ζητά η οδηγία-εκφώνηση; Εφόσον ζητείται email που απευθύνεται στη 
σύνταξη ενός περιοδικού, θα πρέπει να μην χρησιμοποιείται προσωπικό, αλλά τυπικό 
ύφος, ανάλογο λεξιλόγιο και ανάλογες συντακτικές δομές.
8. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΤΙΞΗ
Η ορθογραφία είναι σωστή; Τα τυχόν λάθη εμποδίζουν την αναγνωσιμότητα και 
προκαλούν πρόβλημα επικοινωνίας με το γραπτό του υποψηφίου; Ακολουθούνται οι 
κανόνες στίξης έτσι όπως ορίζονται από τη γραμματική της γερμανικής γλώσσας και με 
τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η επικοινωνία;
0= ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,
2=ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 3=ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,
4= ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 5=ΑΡΙΣΤΟ
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Επιτυχημένη χαρακτηρίστηκε από όλους τους 
εμπλεκόμενους η «πρεμιέρα» των Πανελλαδι-
κών Εξετάσεων στη Γερμανική Γλώσσα, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου 2010 με νέο 
σύστημα (χωρίς μετάφραση κλπ.). Η συμμετο-
χή στη γραπτή δοκιμασία ανέβηκε κατακόρυφα 
(1295 υποψήφιοι, ενώ το 2009 συμμετείχαν 883), 
αναδεικνύοντας για δεύτερη χρονιά τη Γερμανική 
Γλώσσα την επόμενη μετά την Αγγλική επιλογή 
στο χώρο των ξένων γλωσσών. Ιδιαίτερη εντύ-
πωση προκάλεσε το γεγονός της μείωσης κατά 
50% των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη 
βάση (52,89% το 2009 έναντι 26,49% το 2010).

Computerspiele im Unterricht einbauen
Viele Lehrer lehnen PC-Spiele ab, weil sie der 
Meinung sind, dass sie Jugendliche vom Lernen 
abhalten. US-Forscher sehen das anders: Sie 
glauben, dass Computerspiele das Lernen er-
leichtern.
Computerspiele sind ausgezeichnete Lerninst-
rumente, die genau auf die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen zugeschnitten sind. Daher könnten 
sich Schulen und Lehrende ein Beispiel an der Art 
und Weise nehmen, wie Wissen und Fähigkeiten 
in den Spielen vermittelt werden – und damit den 
Erfolg von Lernprozessen steigern. Diese These 
stellte der Wissenschaftler James Gee von der 
Arizona State University auf.
Computerspiele erleichtern das Lernen, indem 
sie Informationen erst dann vermitteln, wenn sie 
auch tatsächlich notwendig werden – schließlich 
lösen die Spieler verschiedene Aufgaben ohne 
eigentliches Vorwissen. Erst wenn eine Aufgabe 
zusätzliche Informationen voraussetzt, werden 
diese auch freigegeben. „In der Lehre und der 
Wissenschaft ist es genau umgekehrt“, erklärte 
Gee. „Die Schüler lernen viele Dinge, die sie erst 
viel später anwenden können.“ Die Aufgaben in 
den Spielen sind zwar komplex, aber auch mach-
bar. Nach Ansicht des Forschers motivieren sol-
che Situationen die Spieler sehr – ein Prinzip, das 
auch in der Schule genutzt werden könnte.
Viele Entwickler von Computerspielen teilen ihre 
Software zudem mit den Anwendern und ermu-
tigen sie, selbst neue Welten und Szenarien zu 
schaffen. Das Mitschreiben an Computerspielen 
führt zu einem vertieften Verständnis über de-
ren Aufbau. Gee würde auch dieses Prinzip auf 
Schulen übertragen: Wenn die Schüler selbst am 
Design eines bestimmten Fachs beteiligt sind und 
dazu eigene Experimente durchführen müssen, 
lernen sie enorm viel über die Regeln in diesem 
Fach.
Ein weiteres Potenzial von Computerspielen se-
hen die Forscher in der engen Verknüpfung zwi-
schen dem Lernen und der Leistungsbewertung. 
In herkömmlichen Prüfungen wird zuvor erlerntes 
Wissen in standardisierter Form abgefragt. In 
Spielen bekommen die Anwender dagegen ein 
fortlaufendes Feedback. Würde dieses Prinzip 
übernommen, könnten die Lehrenden den ge-
samten Lernprozess mitverfolgen, anstatt das 
Gelernte nur einmal in konzentrierter Form zu 
prüfen. „Lehrer müssen nicht mit Computerspie-
len arbeiten, um diese pädagogischen Grundsät-
ze anzuwenden“, erklärt Gee. „Es reicht, wenn sie 
die Schüler eine komplexe Aufgabe selbstständig 
bearbeiten lassen. Gute Lehrer haben dies schon 
immer gemacht.“

Nach: http://www.focus.de/schule

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
A1. Lesen Sie den Text und geben Sie anschließend 
auf die Fragen 1-3 eine kurze Antwort (max. 15 Wörter 
pro Antwort).
1. Wovon handelt dieser Text?
2. Was beabsichtigt der Autor mit diesem Text?
3. Für wen ist dieser Text besonders interessant?

3x4 Punkte=12 Punkte
Α2. Lesen Sie den Text noch einmal und kreuzen Sie 
die richtige Antwort (A, B oder C) an.
4. Computerspiele sind nützlich, weil …
Α. sie das Lernen unterstützen können.
Β. sie bei Jugendlichen sehr beliebt sind.
C. sie an einer Schule in Arizona erfolgreich eingesetzt 
werden.
5. Ein Vorteil von Computerspielen ist, dass …
A. sie immer viele Informationen liefern.
B. die Schüler zuerst Informationen bekommen und sie 
dann anwenden.
C. sie Informationen erst dann liefern, wenn diese 
tatsächlich gebraucht werden.
6. In der Lehre und in der Wissenschaft lernt man 
normalerweise Dinge, die man …
A. nicht gleich verwendet.
B. gleich verwendet.
C. nie verwendet.
7. Die Schüler lernen besser, wenn sie …
A. Computerspiele produzieren.
B. den Unterricht mitplanen und Dinge erproben.
C. viele Regeln auswendig lernen.
8. Computerspiele geben den Lehrern die Möglichkeit, …
A. die Leistung ihrer Schüler wie in traditionellen 
Prüfungen zu bewerten.
B. die Leistung ihrer Schüler besser als in traditionel-
len Prüfungen zu bewerten.
C. am Ende des Schuljahres eine einzige Prüfung zu 
organisieren.
9. Für gute Lehrer ist das pädagogische Konzept von 
Computerspielen …
A. ganz neu.
B. problematisch.
C. nicht neu.

6x3 Punkte=18 Punkte

B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
B1. Ergänzen Sie in den Sätzen 10-14 das richtige 
Wort (A-G). Zwei Wörter bleiben übrig.

A. beantragen - B. erzählen - C. gehen
D. nachdenken - E. zusammenarbeiten

F. erklären - G. ausfüllen
10. In diesem Roman soll es um die Geschichte 
Nordamerikas _____________.
11. Bevor Sie hier arbeiten können, müssen Sie eine 
Aufenthaltserlaubnis _____________.
12. Damit Sie Mitglied werden, sollten Sie dieses 
Formular _____________.
13. Die Ursachen der Gewalt an den Schulen sind 
nicht einfach zu ______________.
14. Ich freue mich sehr, dass wir an diesem Projekt 
_____________ werden.

5x2 Punkte=10 Punkte

B2. Ergänzen Sie in den Sätzen 15-19 die fehlenden 
Konjunktionen.
15. Das Meer war sehr unruhig, __________ es kaum 
windig war.
16. In der Firma soll es zukünftig weniger Arbeitsplätze 
geben, __________ die Produktion im Ausland billiger 
ist.
17. Ich wusste nicht, __________ du kommst oder 
nicht.

18. Das hohe Riesenrad soll zentral stehen, 
__________ die Besucher einen guten Blick auf die 
Sehenswürdigkeiten Berlins haben.
19. Er hat in der Zeitung gelesen, __________ die 
Schule am 20. September anfängt.

5x2 Punkte=10 Punkte

B3. Verbinden Sie die Satzteile der linken Spalte 
(20-24) mit den Satzteilen der rechten Spalte (A-E), so 
dass ein korrekter Satz entsteht.
20. Ich erzählte ihm …

A. wegen seiner Verspätung.
21. Ich kritisierte ihn …

B. von meiner Kindheit.
22. Ich forderte ihn dazu auf, …

C. sein Leben in die Hand zu nehmen.
23. Ich bitte Sie darum, …

D. alles Gute für die Zukunft.
24. Ich wünsche Ihnen …

E. mir zu folgen.
5x2 Punkte=10 Punkte

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Eine deutsche Jugendzeitschrift startet eine europa-
weite Umfrage zu folgendem Thema:

40 Punkte

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
A1. Ενδεικτικές απαντήσεις
1. Der Text handelt von den Vorteilen von Computerspielen 
beim Lernen.
2. Er beabsichtigt, die Leser über den Zusammenhang zwischen 
Computerspielen und Lernen zu informieren.
3. Es ist besonders interessant für Lehrer, Wissenschaftler, 
Schüler, Eltern …
Α2.: 4.A, 5.C, 6.A, 7.B, 8.B, 9.C
B1.: 10.C, 11.A, 12.G, 13.F, 14.E
Β2.: 15.obwohl, 16.weil-da-zumal, 17.ob, 18.damit-sodass, 
19.dass
Β3.: 20.B, 21.A, 22.C, 23.E, 24.D
Γ. Στη δοκιμασία αυτή ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα 
κείμενο έκτασης 180 – 200 λέξεων βάσει οδηγίας (εκφώνησης) 
που προσδιορίζει όχι μόνο το θέμα, αλλά και την περίσταση 
επικοινωνίας, δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκο-
πό. Συγκεκριμένα ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα email 
σε ένα γερμανικό νεανικό περιοδικό. Η περίσταση επικοινω-
νίας είναι η εξής: ένα γερμανικό νεανικό περιοδικό διεξάγει 
πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση με θέμα: «Σινεμά ή DVD; Τι 
προτιμούν οι νέοι της Ευρώπης;». Ο υποψήφιος συμμετέχο-
ντας στη δημοσκόπηση αυτή θα πρέπει να συντάξει ένα email, 
το οποίο θα απευθύνεται στη σύνταξη του περιοδικού και θα 
αναφέρεται στα ακόλουθα σημεία: ποιος είναι ο λόγος αποστο-
λής του email, αν προτιμά να πηγαίνει με τους φίλους του στον 
κινηματογράφο ή να βλέπει ταινίες σε DVD καθώς και να αιτιο-
λογήσει την προτίμησή του αναπτύσσοντας τρία επιχειρήματα. 
Το κείμενο που προκύπτει από τη δοκιμασία αυτή – στην οποία 
οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με 40 μονάδες  – αξιολογείται 
βάσει των οκτώ (8) κριτηρίων που περιλαμβάνονται στη σχάρα 
αξιολόγησης που ακολουθεί.

Περισσότερα: www.deutsch.gr>Εξετάσεις

[ Τα θέματα και οι επίσημες απαντήσεις στα Γερμανικά ]

Kino oder DVD?
Was ziehen die Jugendlichen in Europa vor?

Sie möchten an dieser Umfrage teilnehmen. Schrei-
ben Sie an die Redaktion der Jugendzeitschrift eine 
E-Mail von ca. 180-200 Wörtern, in der Sie sich auf 
folgende Punkte beziehen:
- Nennen Sie den Grund Ihres Schreibens.
- Gehen Sie mit Ihren Freunden lieber ins Kino oder 
sehen Sie sich lieber Filme auf DVD an?
Begründen Sie Ihre Vorliebe, indem Sie drei Argu-
mente nennen. Unterschreiben Sie als A. Angelou.
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Δίνουν μια περιουσία στα μαθήματα 
Περί τα 2,9 δισ. ευρώ ετησίως ξοδεύουν οι Ελλη-
νες γονείς για τα παιδιά τους έως και το λύκειο

Του Απόστολου Λακασά
Συνολικά περί τα 2,9 δισ. ευρώ δίνουν ετησίως οι 
Έλληνες γονείς για την εκπαίδευση των παιδιών 
τους, από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο. Το 
ποσό αυτό, που ακυρώνει στην ουσία τη συνταγ-
ματική επιταγή της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, 
προκύπτει από τις εκτιμήσεις της εταιρείας ερευ-
νών ICAP, οι οποίες βασίστηκαν στην επεξεργασία 
των επίσημων δεδομένων της έρευνας οικογενεια-
κών προϋπολογισμών.
Τα 2,9 δισ. ευρώ πηγαίνουν κατά κύριο λόγο σε 
φροντιστήρια προετοιμασίας και ξένων γλωσσών 
καθώς και σε ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ σε αυτά 
περιλαμβάνονται και τα δίδακτρα των ιδιωτικών 
σχολείων. Βέβαια, το μερίδιο των μαθητών που 
επιλέγουν ιδιωτικά σχολεία παραμένει στα ίδια 
επίπεδα την τελευταία δεκαετία. Το 2008 αποτε-
λούσε το 6,4% του συνόλου. Με βάση τα στοιχεία 
της ΕΣΥΕ, στην ιδιωτική εκπαίδευση το έτος 2007 
- 2008 φοιτούσαν 86.464 μαθητές συνολικά. Ο 
αριθμός αυξήθηκε στους 92.022 μαθητές το έτος 
2008-2009. Ειδικότερα, από την έρευνα προκύπτει 
ότι:
- Το μερίδιο των μαθητών ιδιωτικών σχολείων στο 
σύνολο του μαθητικού πληθυσμού (πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) κυμαίνεται από 
6,1% έως 6,7% την τελευταία δεκαετία.
- Ο βασικός λόγος που ωθεί γονείς και μαθητές 
προς τα ιδιωτικά σχολεία είναι οι αδυναμίες του 
δημόσιου σχολείου, αλλά και η υψηλού επιπέδου 
υλικοτεχνική υποδομή των ιδιωτικών, το επιλεγ-
μένο εκπαιδευτικό προσωπικό τους, η καλύτερη 
οργάνωση του προγράμματος, μη απώλεια 
διδακτικών ωρών, η ασφάλεια, η μεταφορά των 
μαθητών.
- Αντίθετα, σύμφωνα με την έρευνα, η ίδρυση 
δημόσιων ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημο-
τικών μείωσε τη ροή μαθητών προς την ιδιωτική 
εκπαίδευση. «Το ολοήμερο σχολείο αποσκοπεί 
αφενός μεν στον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, αφετέρου δε στην καλύτερη 
εξυπηρέτηση των γονέων. Η καινοτομία αυτή είναι 
πολύ σημαντική για τη δημόσια εκπαίδευση καθώς 
σε παλαιότερες εποχές, τα διευρυμένα ωράρια και 
η μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων ήταν χαρακτη-
ριστικά μόνο του ιδιωτικού τομέα», λέει η έρευνα.
- Από τα 500 ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, τα 
περισσότερα (296) βρίσκονται στην Αττική (59,3% 
επί του συνόλου τη σχολική χρονιά 2006-2007).
- Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες για την εκπαί-
δευση εκτιμώνται για το 2007 στα 2,77 δισ. ευρώ 
σε τρέχουσες τιμές 2007 (ποσοστό 2,9% επί των 
συνολικών ιδιωτικών δαπανών). Το 2008 η αντί-
στοιχη δαπάνη αυξήθηκε σε 2,9 δισ. ευρώ.
- Οι δαπάνες για γενική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια) εκτιμάται ότι έφθασαν σε 
2,047 δισ. ευρώ το 2007 (2,2% επί της συνολικής 
δαπάνης) και καλύπτουν το 73,9% της δαπάνης 
για εκπαίδευση. Το 2008, οι αντίστοιχες δαπάνες 
έφθασαν τα 2,143 δισ. ευρώ.
- Τα περισσότερα (71,9%) δίνουν οι γονείς όταν 
το παιδί φθάσει στο γυμνάσιο και το λύκειο. Τα 
πιο πολλά πηγαίνουν σε φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών, φροντιστήρια προετοιμασίας, ιδιαίτερα 
μαθήματα (1,577 δισ. ευρώ το 2007 και 1,651 δισ. 
ευρώ το 2008) και τα υπόλοιπα σε δίδακτρα σχο-
λείων (470 εκατ. το 2007 και 492 εκατ. το 2008).
- Από τα 1,651 δισ. ευρώ του 2008 το 57,5% 
αφορούσε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα 
και το 42,5% ξένες γλώσσες.
Δημοσιεύτηκε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 16/3/10

Ανακοίνωση της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας
για την απεργία και προϋπηρεσία

των ωρομισθίων
Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας συμπληρωματικά 
με την καταγγελία του ΔΣ της ΟΛΜΕ σχετικά 
με τις απολύσεις συναδέλφων ωρομισθίων 
εκπαιδευτικών και επειδή υπάρχουν ενδείξεις 
ότι σε αρκετές Διευθύνσεις σχολείων καθώς 
και σε αρκετές Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις οι 
ημέρες απεργίας των ωρομισθίων αφαιρούνται 
από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους, 
σας τονίζουμε ότι:
1) Το δικαίωμα της απεργίας αποτελεί συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομέ-
νων και πως η άσκηση αυτού του δικαιώματος 
δεν επηρεάζει ουδόλως τη σχέση εργασίας.
2) Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να ορίζει ότι 
ο χρόνος απεργίας των ωρομισθίων περικό-
πτεται.
3) Ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει το Εργατικό 
Δίκαιο που είναι σαφές για το δικαίωμα της 
απεργίας και ότι αυτό επιφέρει στους εργαζο-
μένους.
4) Ο χρόνος της απεργίας θεωρείται χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 16 του Ν. 
643/1977 & άρθρο 19 και 20 του ν. 1264/1982).

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας καλεί:
1) τις Διευθύνσεις σχολείων και τη Δευτε-
ροβάθμια Διεύθυνση του Ν. Αχαΐας να μην 
προβαίνουν σε πιθανή αυθαίρετη περικοπή 
προϋπηρεσίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά 
τις ημέρες που αυτοί απεργούν.
2) το Υπουργείο να στείλει άμεσα στις Δευτερο-
βάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετική οδη-
γία που να τερματίζει την πιθανή παρατυπία.
Επιπροσθέτως σας τονίζουμε την κάτωθι 
απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
όσο αφορά τις αποδοχές των συναδέλφων 
ωρομισθίων που απεργούν.
2043156/7037/0022/24.6.97 Γ.Λ.Κ.:
δ) Οι ημέρες απεργίας δεν έχουν καμιά δυσμε-
νή για τους εργαζομένους επίπτωση ως προς 
τις αποδοχές αδείας (άρθρο 2 § 6 Α.Ν. 539/45, 
άρθρο 3 § 16 Ν. 4505/66 και άρθρο 2 § 7 του Ν. 
1288/82)
Κατά συνέπεια ο χρόνος απεργίας των 
αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της απο-
ζημίωσης για μη θεμελίωση λήψεως κανονικής 
αδείας, δεν θα ληφθεί όμως υπόψη για το 
επίδομα της άδειας.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Σπίνος Αθανάσιος 

Ο Γραμματέας
Σιάχος Χρήστος

Πρακτικό συνεδρίασης του Συλλόγου 
Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Μεταμόρφωσης Αττικής

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα δημοτικών σχο-
λείων με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα»

Στη Μεταμόρφωση σήμερα 10.6.2010, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13,30 μ.μ. στο γραφείο του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου συνήλθε σε συνεδρίαση 
ο Σύλλογος διδασκόντων με θέμα ημερήσιας 
διάταξης τη «Συμμετοχή του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Μεταμόρφωσης στο ενιαίο αναμορ-
φωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα»

Μετά την ενημέρωση του Διευθυντή ακολούθη-
σε διαλογική συζήτηση στη διάκρεια της οποίας 
διατυπώθηκαν οι παρακάτω απόψεις :

1. Με το πολυνομοσχέδιο για το «νέο σχολείο» 
καταργείται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας 
της εκπαίδευσης
2. Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής οδηγεί τα 
σχολεία σε ανεύρεση πόρων
3. Οι σχολικές μονάδες κατηγοριοποιούνται, 
γεγονός που καταργεί το αναφαίρετο δικαίωμα 
όλων των μαθητών στην ενιαία παροχή γνώσης
4. Η αναγκαιότητα της καθημερινής παραμονής 
των μαθητών των μικρών τάξεων στο σχολείο 
μέχρι τις 14.00 μ.μ. δεν έχει καμμιά επιστημονι-
κή τεκμηρίωση, ούτε παιδαγωγική βάση.
5. Εκ των πραγμάτων τα σχολεία θα εξαναγκα-
στούν σε συμπτύξεις τμημάτων, γεγονός που θα 
οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των μαθητών 
ανά τμήμα.
6. Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει, πως 
η διδασκαλία των Αγγικών από την Α΄ τάξη 
είναι επιζήμια για τους μαθητές, καθώς δεν 
έχουν ακόμα διδαχθεί πλήρως τη μητρική τους 
γλώσσα.
7. Το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
απομονώνει τους μαθητές και δεν προάγει την 
κοινωνικοποίησή τους
8. Η εναλλαγή 5 και 6 εκπαιδευτικών σε μια 
τάξη θα προκαλέσει σύγχυση στον ευαίσθητο 
ψυχισμό των μαθητών, ειδικά στις μικρές τάξεις.
9. Υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις δύο 
παραγράφους της απόφασης που αναφέρο-
νται στο διδακτικό και εργασιακό ωράριο των 
εκπαιδευτικών. Η εμπειρία μας έχει διδάξει πως 
οι επιπλέον ώρες του προγράμματος θα καλυ-
φθούν είτε με υπερωρίες που θα καταργήσουν 
το εργασιακό μας ωράριο, είτε με ωρομίσθιους 
και αναπληρωτές που θα φθάσουν στα σχολεία 
... τα Χριστούγεννα.
Για όλους αυτούς τους λόγους ο Σύλλογος 
Διδασκόντων κατά πλειοψηφία αποφασίζει :
Να μη συμπεριληφθεί η σχολική μονάδα μας 
στο πρόγραμμα συτό.
Το πρακτικό αυτό αναγνώστηκε και υπογράφεται 
(Ακολουθούν οι υπογραφές 18 δασκάλων)αφές 18 δασκάλων)αφές

[ Διάφορα δημοσιεύματα ]



Willkommen in der Welt des Lernens

Prima, dass man so einfach 
Deutsch lernen kann!

Kataloge und nähere Informationen erhalten Sie bei: 

www.patakis.gr www.cornelsen.de

9783060936717 x1AN_4C_Prima DLV GR 0410.indd

Aktuell, Zeitschrift des Panhellenischen DLV

Prima, es gibt ein motivierendes neues Lehrwerk für Jugendliche, die 

Deutsch als zweite Fremdsprache lernen möchten. 

Prima, dass sein offenes Konzept das Lernen und Lehren spürbar erleichtert.

Prima, dass es die neuesten didaktischen Erkenntnisse ebenso berücksichtigt 

wie den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und Profi le Deutsch.

Prima – der Lehrwerksname ist Programm.

Neu:
Arbeitsbücher mit griechischen Arbeitsanweisungen und Erklärungen



Glossare, Tests, zusätzliche Übungen etc. 
zu beiden Lehrwerken finden Sie unter:

www.langenscheidt-unterrichtsportal.de

Mit Berliner Platz Neu wird Deutsch lernen einfacher

  durch das neue visuelle Konzept und Layout 
  durch ansprechende Texte und unkomplizierte 
Übungen 

  durch schnelles Navigieren zwischen Lehr- und 
Arbeitsbuchteil 

  durch motivierende Alltagsszenen auf DVD 
(mit Untertitel)

Berliner Platz Neu 
DVD, Landeskundeheft, Lehrbuch und Arbeitsbuch, 
CDs, Intensivtrainer, Testheft, Lehrerhandreichung

Pädagogische Beratung
Vassilia Efstathiadou
Tel 2106563702
vefstathiadou@ath.forthnet.gr

Logisch! – Deutsch für Jugendliche

  Jugendliche Themen und attraktive Gestaltung
  Mit Prüfungsvorbereitung und Modelltests 
zur Prüfung „Fit in Deutsch“
  Minimale Unterrichtsvorbereitung für Lehrer

Logisch!
Kursbuch, Arbeitsbuch mit Audio-CD, Arbeitsbuch 
mit Audio-CD und Vokabeltrainer auf CD-ROM, 
Audio-CD zum Kursbuch, Lehrerhandbuch, 
Grammatiktrainer, Vokabeltrainer auf CD-ROM auch separat 

Schnelle Lernerfolge

  durch motivierende Alltagsszenen auf DVD 
(mit Untertitel)

  Jugendliche Themen und attraktive Gestaltung

Grammatiktrainer, Vokabeltrainer auf CD-ROM auch separat 

Koithan
Scherling

Schurig
Hila

Koenig

Deutsch für Jugendliche

A1

D h ffü J dli h

Kursbuch

Band 2 jetzt erschienen

Deutsch in der Grundstufe

RLW_1380_Logisch_A4_4cneu.indd   1 16.07.2010   7:23:15 Uhr
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Magnet A1, A2, B1
• Kursbuch + Audio-CD
• Arbeitsbuch + Audio-CD 
• Lehrerheft
• Testheft + Mini-CD
• Griechisches Begleitheft 
• CD-ROM mit Übungen für interaktive Whiteboards 

Magnet Deutschland A2-B1
• Landeskunde + Audio-CD
• DVD, ca. 27 Minuten 

• προετοιμάστε το μάθημά σας εύκολα και γρήγορα
• ασφάλεια στην διδασκαλία και την εκμάθηση 
• Εγγυημένα αποτελέσματα μάθησης 

Η νέα διδακτική σειρά για παιδιά
 από 10 έως 15 ετών

Γερμανικά για όλους εύκολα και 
αποτελεσματικά σε 3 επίπεδα Α1, Α2, Β1

• DVD, ca. 27 Minuten 

Magnet 

δωρεάν

Magnet A1, Whiteboard CD-ROM: 
Με την υιοθέτηση του Magnet θα λάβετε 
εντελώς δωρεάν το λογισμικό πρόγραμμα 
για τον διαδραστικό πίνακα!

…μαγνητίζει ήδη από το πρώτο μάθημα!

Το Magnet έχει εγκριθεί 
από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας Δια βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων ως διδακτική 
σειρά για τη διδασκαλία της 
γερμανικής γλώσσας στις τάξεις 
Ε' και ΣΤ' του Δημοτικού για το 
σχολικό έτος 2010/2011.
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