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[ Περιεχόμενα ]
Ημερίδα Επιμόρφωσης στις 13 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη (9 Workshops)

 „Ich lerne Deutsch! Und du?“ - Ημέρα Γερμανικής Γλώσσας  

στο 100ό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου στη Ρόδο και το Ηράκλειο

Γερμανικά με παιδικά ποιήματα και τραγούδια στο Δημοτικό Σχολείο

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και ρίσκα του εγχειριδίου  
„Deutsch – ein Hit! 1“ – μια ανάλυση SWOT για την αξιολόγηση του λεξιλογίου

Το χρονικό της επίσχεσης εργασίας των Αμω στη Ρόδο 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Διαβαθμισμένο τεστ και για το Επίπεδο Β – 

Πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών και στο ΕΚΠΑ

Προσλήψεις Αναπληρωτών 2010-11, Ένσταση συναδέλφου και απάντηση του ΥΠΔΒΜΘ – 

Teamteaching in interaktiver Lernumgebung – Das neue Goethe-Zertifikat C2

Apropos: I.) Πανελλήνια Ένωση: Στηρίζουμε την υγιή λειτουργία των Κέντρων Ξένων 

Γλωσσών, II.) Εκλογές αιρετών 2010, III.) Was muss für die Bildung getan werden?

Γιατί Γερμανικά; Διαφημιστικό υλικό για την εκμάθηση των Γερμανικών πριν την ηλικία των 12

Πανελλήνια Ένωση: Εγγραφή μέλους – οδηγία για τις ανανεώσεις συνδρομών

Εξώφυλλο: Νάντια Αουάμλε

[ editorial ] 
Πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν και τον κλάδο μας (συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολείων, 
νέο Λύκειο, αλλαγές στα Πανεπιστήμια, νέο μισθολόγιο κλπ.) βρίσκονται αυτό το διάστημα στην 
επικαιρότητα. Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης θα σταθεί, όπως έπραξε και στις περιπτώσεις των 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των Αμω, στο πλευρό των μαχόμενων δυνάμεων της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Στο μικρό αυτό σημείωμα θα αναφερθούμε σε τρία θέματα που καλύπτει η ύλη αυ-
τού του τεύχους:
Αλλαγές έχουμε στην πιστοποίηση της γνώσης των Γερμανικών τόσο στο Κρατικό Πιστοποιητι-
κό Γλωσσομάθειας όσο και στα Goethe-Zertifikate. Το ΚΠγ προχωρά από το Μάιο του 2011 στις 
πρώτες εξετάσεις του ενιαίου διαβαθμισμένου τεστ για το επίπεδο Β (αναλυτική παρουσίαση στις 
σελ. 12-13), και το Goethe-Institut καταργεί τα τρία πιστοποιητικά του επιπέδου Γ2 (ZOP, Kleines- 
und Großes Deutsches Sprachdiplom) προσφέροντας από 1ης Ιανουαρίου 2012 ένα εντελώς νέο 
πιστοποιητικό για το επίπεδο Γ2 με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Με την αλλαγή αυτή από την πλευρά του Goethe-Institut και οι δύο βασικοί φορείς 
πιστοποίησης της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα θα προσφέρουν πλέον πιστοποιητικά γλωσ-
σομάθειας πλήρως εναρμονισμένα με το GER (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen).
Στη σελίδα 17 θα βρείτε υλικό προβολής των Γερμανικών, που σχεδιάστηκε έτσι ώστε με απλό και 
συνοπτικό τρόπο να συμπυκνώνει τα επιχειρήματά μας για τη θετική επίδραση που έχει τόσο η 
εκμάθηση ξένων γλωσσών πριν την ηλικία των 12 ετών, όσο και για την επιλογή της Γερμανικής 
Γλώσσας. Το υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο (www.deutsch.gr>Η Γερμανική Γλώσσα 
σήμερα) και μπορεί να αναπαραχθεί και να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα στην ενημέρωση των γονέων 
της Δ΄ Δημοτικού, που καλούνται το Μάιο - Ιούνιο να επιλέξουν ποια ξένη γλώσσα θα διδαχθούν 
τα παιδιά τους στην Ε΄ Δημοτικού. Αξίζει όμως τον κόπο όλοι μας, είτε εργαζόμαστε στη δημόσια 
είτε στην ιδιωτική εκπαίδευση, να μελετήσουμε σε βάθος τα επιχειρήματά μας, ώστε να μπορέ-
σουμε να τα διαδώσουμε όσο περισσότερο γίνεται.
Μια νέα μορφή επιμόρφωσης και ανατροφοδότησης της διδακτικής πράξης (Workshop) ξεκινάει 
η Πανελλήνια Ένωση από τη Θεσσαλονίκη. Η εμπειρία από αυτή τη διαδικασία πιστεύουμε πως 
θα βοηθήσει, ώστε να ανοίξουμε μαζί νέους δρόμους στη συνεχή ανάγκη για επιμόρφωση. Δη-
λώστε έγκαιρα συμμετοχή!

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8.00-9.00: Εγγραφές

9.00-11.45: 1ος  Κύκλος workshop

*W1. Johanna Chardaloupa, Dozent Perperidis Georg: „Pro-
jektarbeit mit Neuen Medien“

W2. Assist. Prof. Andromachi Sapiridou: „DaF im Primarbe-
reich: Wie lassen sich die Prinzipien des frühen Fremd-
sprachenlernens in DaF-Lehrwerken realisieren?“

W3. Hans-Martin Wickert: „Übungen zur Entfaltung der ak-
tiven Sprechtätigkeiten im Fremdsprachenunterricht“
[09.00-10.30]

*W4. Karoulis Agis: „Computer-adaptives Testen zum Lehr-
werk „Deutsch - ein Hit! 1“

12.00-14.45: 2ος Κύκλος workshop

*W5. Chatzopoulou Elli; Zikou Ioannis: „Moodeln Sie mit!“

W6. Αλεξανδρή Σ. Εκπαιδευτικός – Μουρελή Ε. Ψυχίατρος, 
Ομαδική αναλύτρια, Μπουτουλούση Ε. Γλωσσολόγος, Αναπλ. 
Καθηγήτρια Α.Π.Θ. – Σπανοπούλου Ε. Εκπαιδευτικός: «Ανα-
στοχαστική Πράξη: Ο αποκλεισμός στο σχολείο»

W7. Assist. Prof. Papadopoulou Charis-Olga: „Integration 
von Fertigkeiten im Primarbereich“

W8. Karin Vavatzanidis: „Lieder im Unterricht“

W9. Assist. Prof. Zachu Ekaterini; Makri Vassoula: „Play 
Deutsch!“

*  Για την καλύτερη διεξαγωγή των σεμιναρίων με υπολογιστές εί-
ναι επιθυμητό – απαραίτητο να φέρετε laptop και να δηλώσετε 
τη mac address.

 

[ „DER ANFANG IST DIE HÄLFTE DES GANZEN“ ]
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Κα-
θηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. προκειμένου να βοηθήσει 
όλους τους συναδέλφους καθηγητές Γερμανικής Φιλολογίας, 
αλλά και όλων των ειδικοτήτων γενικότερα, να εμπλουτίσουν 
τις διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές τους διοργανώνει 
στις 13 Μαρτίου 2011, ημέρα Κυριακή, στο 3ο Γυμνάσιο 
Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, (Μητροπολίτου Γενναδίου 
3), ημερίδα επιμόρφωσης, με βιωματικά σεμινάρια που στο-
χεύουν στη βελτιστοποίηση των διδακτικών και παιδαγωγι-
κών πρακτικών μέσα στην τάξη. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καθηγητές Γερμανικής 
Φιλολογίας, αλλά και όλοι οι δάσκαλοι και καθηγητές που το 
επιθυμούν. 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να επιλέξουν από κάθε κύκλο 
σεμιναρίων το σεμινάριο που επιθυμούν να παρακολουθή-
σουν. 
Στη λήξη της ημερίδας θα διανεμηθούν σε όλους βεβαιώ-
σεις συμμετοχής καθώς και τα νέα Plakate για τις αίθου-
σες διδασκαλίας.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια θα είναι δωρεάν. Η εγγραφή 
γίνεται με τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης εγγρα-
φής με e-mail  στο chatzopoulou@deutsch.gr ή και τηλεφω-
νικά [2310-843167 και ώρες 20.00-22.00] για να κρατήσετε 
θέση.
Οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται στα εργαστήρια με τη σει-
ρά που θα φτάνει η αίτηση εγγραφής τους. 
Παρακαλούμε θερμά να μην καθυστερήσετε την εγγρα-
φή σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. 
Η αίτηση εγγραφής καθώς και οι περιλήψεις των εισηγήσεων 
διατίθενται στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης (www.
deutsch.gr), όπου θα αναρτηθούν και τυχόν αλλαγές που εν-
δέχεται να προκύψουν στο πρόγραμμα.

Συντονισμός διοργάνωσης:  
Χατζοπούλου Έλλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Παραρτήματος  
Βόρειας Ελλάδας της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.
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της Μαρίας Φεστίδου, καθηγήτριας 
Γερμανικών του 100ού Δ. Σ. Θεσ/νίκης, 
mariafestidou@hotmail.com

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 το απόγευμα 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 
εκδήλωση των μαθητών της ΣΤ’ τάξης του 
100ού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 
„ Ich lerne Deutsch! Und du? ”, στα πλαίσια 
της ολοκλήρωσης της διετούς πορείας τους 
στον κόσμο της Γερμανικής Γλώσσας.

Η εκδήλωση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε 
ομαδοσυνεργατικά από τους ίδιους τους 
μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 100ού Δημοτικού 
Σχολείου, σε συνεργασία με τους μαθητές 
της ΣΤ’ τάξης του 25ου, 28ου Δημoτικού Σχο-
λείου Θεσσαλονίκης και του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Τριανδρίας, που αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια και ήταν ανοικτή σε όλους, 
όσοι ήθελαν να διασκεδάσουν παίζοντας και 
μαθαίνοντας για τις γερμανόφωνες χώρες. 
Στο χώρο του σχολείου λειτούργησαν έκθε-
ση και εργαστήρι κατασκευών, αίθουσα δι-
αδραστικού πίνακα και επιτραπέζιων παιχνι-
διών, καθώς και αίθουσες με Video Games 

και Καραόκε. Παράλληλα οι επισκέπτες 
απολάμβαναν τον καφέ τους δοκιμάζοντας 
γερμανικές λιχουδιές. Μετά το τέλος της εκ-
δήλωσης τους περίμενε όλους ένα μεγάλο 
Grillfest με  Bratwurst.
Η οργάνωση της εκδήλωσης περιελάμβανε 
τα εξής βήματα:
ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ:
 Ανακοίνωση στο Διευθυντή, στους μαθητές 
και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Αναζήτηση χορηγών και εθελοντών γονέων 
και συναδέλφων
Δημιουργία αφίσας και προσκλήσεων
Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες (αναζή-
τηση υλικού)

[ Ημέρα Γερμανικής Γλώσσας στο 100ό Δ.Σ. Θεσ/νίκης ] [ Ich lerne Deutsch! Und du? ]

Grillfest στην αυλή του σχολείου

Αίθουσα ποδοσφαίρου (Video Games) και μπάσκετ

Αίθουσα Καραόκε
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Οργάνωση και διεκπεραίω-
ση ιδεών των μαθητών
Προσκλήσεις στους μαθη-
τές των τεσσάρων σχολείων, 
ανάρτηση της είδησης στο 
www.deutsch.gr, ώστε να 
ενημερωθούν όλοι οι συνά-
δελφοι της δημόσιας και της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης που 
διαμένουν στην περιοχή και 
με τη σειρά τους να ενημε-
ρώσουν το συγγενικό και 
φιλικό τους κύκλο, γνωστο-
ποίηση στους επίσημους 
φορείς των γερμανόφωνων 
χωρών (Προξενεία, Goethe - 
Institut κλπ.) καθώς και στις 
δύο Σχολικές Συμβούλους 
Γερμανικής Γλώσσας στη 
Βόρεια Ελλάδα.
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ:
Διαμόρφωση και διακόσμηση 
των αιθουσών από τις αντίστοιχες ομάδες
Τοποθέτηση-έλεγχος του τεχνολογικού εξο-
πλισμού (βιντεοπροβολέας, υπολογιστής, 
διαδραστικός πίνακας, μικροφωνική)
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:
Οι μαθητές υποδέχονται τους επισκέπτες μι-
κρούς και μεγάλους, τους ξεναγούν στις αί-
θουσες, παίζουν και τραγουδούν μαζί τους, 
μοιράζονται, δηλαδή, τις εμπειρίες τους από 
τη Γερμανική Γλώσσα.
Στην επιτυχία της δράσης αυτής συνέβαλλαν 
εκτός των μαθητών και των μαθητριών ο δι-
ευθυντής κος Απόστολος Λάτσιος, ο Σύλλο-
γος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Δι-
δασκόντων του 100ού Δημοτικού Σχολείου 
και ιδιαίτερα οι Δάσκαλοι της ΣΤ’ τάξης κος 

Νίκος Ορφανουδάκης και κος Κώστας 
Χρυσοστομίδης.
Με την παρουσία τους τίμησαν τη δρά-
ση μας οι Σχολικές Σύμβουλοι Γερμανι-
κής κα Σαμαρά και κα Κερκινοπούλου, 

η Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Βόρειας 
Ελλάδας της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. κα Χατζοπούλου 
καθώς και η κα Vavatsanidis, εκπρόσωπος 
του Goethe - Insitut.

aktuell
[ Ημέρα Γερμανικής Γλώσσας στο 100ό Δ.Σ. Θεσ/νίκης ] [ Ich lerne Deutsch! Und du? ]

Αίθουσα υποδοχής Γονέων

 Έκθεση – Εργαστήρι κατασκευών και ζωγραφικής

Αίθουσα διαδραστικού πίνακα και επιτραπέζιων παιχνιδιών
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Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στη Ρόδο
12-13 και 19-20 Μαρτίου 2011  στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου

βραδινές προβολές για το κοινό
18-24 Μαρτίου 2011 πρωινές προβολές για Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. - Τοπική Επιτροπή Ρόδου
rhodos@deutsch.gr

υπό την αιγίδα της ΔΔΕ Δωδεκανήσου και τη στήριξη του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων καθώς και της Κινηματογραφικής Λέσχης ΘΕΑΣΙΣ
Χορηγός επικοινωνίας: Ραδιόφωνο Λυχνάρι

[ Φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου 
στη Ρόδο και το Ηράκλειο ]

για μαθητές

για μαθητές
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Τα παιδικά ποιήματα και παιδικά τραγούδια μπορούν να αντιμετωπιστούν 
ως λογοτεχνικά κείμενα, προσφέρουν τις προσβάσεις σε έναν ξένο πολιτι-
σμό και σε διαφορετικές οπτικές μέσα στον πολιτισμό (Bischof/ Kessling/ 
Krechel 1999: 16). Περαιτέρω τα λογοτεχνικά κείμενα δεν παίζουν ρόλο 
μόνο στο επίπεδο πληροφόρησης, αλλά επηρεάζουν επίσης τα συναισθή-
ματα και τις εσωτερικές θέσεις του αναγνώστη (Kast 1999:98). 
Που οφείλεται η ύπαρξη των λογοτεχνικών κειμένων στο δημοτικό σχολείο; 
Και γιατί υφίσταται εν γένει η λογοτεχνία στη διδασκαλία της γερμανικής 
Γλώσσας; O Jenkins (2004:41f) αναφέρει τους ακόλουθους λόγους:

•  Τα λογοτεχνικά κείμενα μιλούν στα συναισθήματα, καλούν για ταύτιση ή 
για αποστασιοποίηση.

•  Στα λογοτεχνικά κείμενα εμπεριέχεται πλούσια «πολιτισμική ταυτότητα 
του τόπου».

•  Τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν πρόσφορη αφορμή για συζήτηση, για 
προσωπική εξέταση και στάση απέναντι στα περιεχόμενα, τις πλοκές, τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα των εμπλεκόμενων στην εκάστοτε υπόθε-
ση πρωταγωνιστών.

•  Τα λογοτεχνικά κείμενα παρέχουν ελευθερία στη φαντασία και τη δημι-
ουργικότητα των μαθητών επειδή αφήνουν χώρο, τις περίφημες άδειες 
θέσεις (Leerstellen), τις οποίες μπορούν να γεμίσουν οι μαθητές με τις 
προσωπικές τους σκέψεις και απόψεις.

Που εξυπηρετεί η χρήση παιδικών τραγουδιών και ποιημάτων στo δημοτικό 
σχολείο; Έχοντας σαν πρότυπο τον Hollenstein (2003: online) αιτιολογώ ως 
ακολούθως:

•  Παιδικά τραγούδια και παιδικά ποιήματα
•  είναι φορείς εκφράσεως του εσωτερικού κόσμου και των συναισθημάτων.
•  δίνουν στη γλώσσα το αίσθημα του παιχνιδιάρικου χαρακτήρα.
•  ενθαρρύνουν το παιχνίδι με την γλώσσα
•  μπορούν να προσαρμοστούν γλωσσικά σε όλα τα επίπεδα μαθήσεως, 

επειδή οι λυρικές τεχνικές είναι πολυποίκιλες.
•  μπορούν να δώσουν το έναυσμα και το ερέθισμα για προσωπικό δείγμα 

γραφής στην ξένη γλώσσα.
•  είναι κατανοητές, ολοκληρωμένες στιγμιαίες λήψεις.

Εκτός αυτού τα τραγούδια βοηθούν τους μαθητές στην εξάσκηση της προ-
φοράς και του επιτονισμού μέσω της ομοιοκαταληξίας και του ρυθμού. Τα 
παιδικά τραγούδια συνήθως ενδείκνυται για να τα τραγουδήσει κανείς, με-
ρικές φορές ακόμα και για το ρυθμικό χτύπημα των χεριών, για τη ρυθμική 
κίνηση, το χορό και για το περαιτέρω γράψιμο στίχων.

Η ακρόαση και η απαγγελία ποιημάτων, η ακρόαση τραγουδιών και το ίδιο 
το τραγούδι αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες, προκειμένου να ανα-
πτυχθούν φωνολογικές δεξιότητες. Η ενασχόληση των μαθητών με τα ποι-
ήματα και τα τραγούδια τους βοηθάει επίσης να ανακαλύψουν την αισθη-
τική πλευρά της γλώσσας και να αναπτύξουν δημιουργική σχέση μαζί της.

Μάθημα γερμανικών με ποιήματα και τραγούδια είναι κατά τη γνώμη μου 
πάντα ένα μάθημα λογοτεχνίας προσανατολισμένο στη δράση/σε ενέργει-
ες (handlungsorientiert) και προσαρμοσμένο στους μαθητές (schüler-
orientiert). Σε ένα τέτοιο μάθημα σημαντικό ρόλο παίζουν η διαδικασία 
και οι μέθοδοι, με τις οποίες οι μαθητές εργάζονται με το κείμενο. Δε θα 
μιλήσουν ψυχρά μόνο για το κείμενο, αλλά με αφορμή τις εμπειρίες τους, 
τις σκέψεις τους, τις γνώσεις τους θα ασχοληθούν και θα δουλέψουν με το 
κείμενο. Σύμφωνα με τον Kast (1994:8) δράση και ενέργειες σημαίνει:

•  να ασχολείσαι παραγωγικά με το κείμενο, να το αλλάξεις, να επεμβαίνεις 
ενεργά.

•  να έρχεσαι δημιουργικά σε επαφή με το κείμενο, να αντιπαρατίθεσαι στο 
κείμενο με τη δική σου φαντασία και να διεγείρεις τη φαντασία σου μέσω 
αυτού.

•  να προσπαθήσεις - αυτόνομα, αυτόβουλα και χωρίς την εξουσία του δα-
σκάλου - να δώσεις ζωή και νόημα στο κείμενο.

Το πώς μπορεί κανείς να αντιληφθεί την λέξη «handlungsorientierter 
Unterricht», πώς λοιπόν να δουλέψει κανείς με παιδικά ποιήματα και τρα-
γούδια, φαίνεται από τα ακόλουθα παραδείγματα. Μπορούν να θεωρη-
θούν σαν εναλλακτικές δραστηριότητες:

•  Ακρόαση τραγουδιού και σιγομουρμούρισμα της μελωδίας
•  Ακρόαση τραγουδιού και ταυτόχρονα ρυθμικό χτύπημα χεριών
•  Τραγούδισμα του τραγουδιού σε όρθια στάση και με ταυτόχρονη κίνηση 

του σώματος
•  Με αφορμή τον τίτλο ή τις λέξεις κλειδιά ενός ποιήματος/τραγουδιού να 

δοθεί η δυνατότητα γραφής προσωπικού κειμένου.
•  Ορθογραφία «Klopfdiktat»: η πρώτη στροφή υπαγορεύεται, ενώ όμως πα-

ραλείπονται μεμονωμένες λέξεις και αντικαθίστανται από ένα χτύπημα. 
Τα κενά αποκαθίστανται από τους μαθητές.

•  Το ποίημα σαν κείμενο κενών. Σβήνουμε με διορθωτικό λέξεις και το ποίη-
μα μοιράζεται στα παιδιά σαν κείμενο με κενά και γίνεται ανάγνωση ολό-
κληρου του ποιήματος. Κατά την ακρόαση του συμπληρώνουν τα παιδιά 
τις λέξεις που λείπουν. 

•  Να δοθεί τίτλος στο ποίημα. Επίσης κάθε στροφή τιτλοφορείται. 
•  Στον τίτλο του ποιήματος λείπει μία λέξη. Καθένας λαμβάνει μια λίστα 

από λέξεις, διαβάζει το ποίημα και αναζητά τις λέξεις.
•  Δίνονται για διάβασμα στους μαθητές οι τρεις πρώτες στροφές και πρέπει 

να επιλέξουν από πέντε εναλλακτικές μια στροφή για τελευταία. 
•  Να ζωγραφιστεί μια εικόνα για το ποίημα.
•  Δραματοποιημένη ανάγνωση ποιημάτων (π.χ. φοβισμένα, χαρούμενα, 

κουρασμένα).
•  Να διαβαστεί δυνατά το κείμενο χωρίς σύμφωνα.
•  Αναζήτηση της κατάλληλης συνοδευτικής μουσικής ή μουσικής επένδυ-

σης για το κείμενο του ποιήματος.
•  Παράφραση στο ποίημα. Μπορεί για παράδειγμα να παραφράσει ο δά-

σκαλος μαζί με τους μαθητές ένα ποίημα του χειμώνα σ’ ένα ποίημα για 
την άνοιξη. Με αυτό συμπληρώνεται μία ήδη υπάρχουσα φόρμα με άλλο 
περιεχόμενο. Ωστόσο μία συζήτηση πάνω στο τι μπορεί να περιληφθεί 
στο ποίημα της άνοιξης είναι αναγκαία.

Με αυτό το άρθρο προσπάθησα να δώσω ερεθίσματα για την επιλογή/
προτίμηση λογοτεχνικών κειμένων στο μάθημα των γερμανικών. Ελπίζω 
να κέρδισα τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες για την εργασία με 
παιδικά ποιήματα και τραγούδια στο μάθημα των γερμανικών.
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[ „Deutsch – ein Hit! 1“ –  
αξιολόγηση του λεξιλογίου ]

του Παναγιώτη Λυμπερακάκη* - p.lymperakakis@hotmail.de

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αποτελεί μια δια βίου διαδικασία μελέ-
της και προσπάθειας. Κάθε Υπουργείο Παιδείας πρέπει να θέτει τα απα-
ραίτητα και κατάλληλα μέσα διδασκαλίας στην διάθεση των μαθητών, 
για να μπορεί ο μαθητής μεταξύ άλλων να αναπτύξει την γλωσσική ικα-
νότητά του. Το ΥΠΔΒΜΘ έχει ορίσει για την διδασκαλία της Γερμανικής 
ως ξένης Γλώσσας την σειρά εγχειριδίων „Deutsch – ein Hit!“, η οποία 
εκδίδεται από τον ΟΕΔΒ. 
Το πρώτο εγχειρίδιο εκδόθηκε το 2006 ως μέσο διδασκαλίας και απευθύ-
νεται στους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Γυμνασίου παρά το γεγονός 
ότι πάνω στο βιβλίο αναγράφεται Α’ Γυμνασίου. Από τότε έως σήμερα 
έχει υποστεί μεγάλη κριτική εκ μέρους των διδασκόντων για την καταλ-
ληλότητα και λειτουργικότητά του. Με αφορμή αυτή την αντιπαράθεση, 
προέκυψε η ιδέα της αξιολόγησης του εγχειριδίου αυτού. Η εξέταση 
επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στην αξιολόγηση του λεξιλογίου. 
Στόχος ήταν να εξεταστεί, κατά πόσο ανταποκρίνεται το διδακτικό εγχει-
ρίδιο „Deutsch – ein Hit! 1“ στους σύγχρονους τρόπους εκμάθησης λεξι-
λογίου. Συνοπτικά τα πιο σημαντικά συμπεράσματα (SWOT – Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats) είναι τα εξής:

Stärken Schwächen
Rubrik zum WS im Inhaltsverzeich-
nis
kontextuelle Präsentation des 
Wortschatzes, aber auch in Form 
von Redemitteln und Wort-Bild-
Kombinationen
WS-Zusammenfassung nach jeder 
Lektion
alphabetische Wortliste im Anhang 
mit Seitenangaben auf die Beleg-
stellen
aktiver WS graphisch hervorge-
hoben
Einsatz von Chunks
Förderung der Lernerautonomie 
und der Binnendifferenzierung
Umsetzung curricularer Richtlinien
zahlreiche/variierende Übungen 
zum WS zur Systematisierung, Fes-
tigung und Anwendung: kreative, 
paradigmatische, syntagmatische 
Übungen sowie zur Wortbildung, 
Sprachmittlung und Aussprache
Übungen, die unterschiedliche 
Lerntypen ansprechen und zur 
Binnendifferenzierung
interkulturelle Wortschatzarbeit
Farbliche Kennzeichnung der 
Nomen

Wortschatzzusammenfassung am 
Ende jeder Lektion und die alphabe-
tische Wortliste im Anhang wider-
sprechen sich
keine konsequente Differenzierung 
zwischen aktivem und passivem 
Wortschatz
viele Einträge im KB, werden in 
der alphabetischen Wortliste nicht 
aufgelistet
Plateaulektionen 4 und 8; trotzdem 
wird im AB neuer Wortschatz ein-
geführt
viele Wörter im KB, die für die A1-
Stufe nicht geeignet bzw. relevant 
sind
für die entsprechende mutter-
sprachliche Übersetzung im AB sind 
die Lernenden auf den Kursleiter 
angewiesen
kaum Einsatz von Mnemotechniken 
oder modernen Übungsformen
fehlende Wort-/Silbenakzentuierung
farbliche Kennzeichnung der No-
men auch in der alphabetischen 
Wortschatzliste
Rechtschreibfehler

Το διδακτικό εγχειρίδιο „Deutsch – ein Hit! 1“ επιτυγχάνει με ποικίλους 
τρόπους τον στόχο του στην εκμάθηση λεξιλογίου και συμφωνεί με τις 
σύγχρονες τάσεις στη διδακτική του λεξιλογίου. Δυνατά σημεία αποτε-
λούν ο διαχωρισμός του λεξιλογίου σε ενεργητικό και παθητικό λεξιλό-
γιο, η ξεχωριστή στήλη στον πίνακα περιεχομένων και για το λεξιλόγιο 
και για τις στρατηγικές, η συγκέντρωση του ενεργητικού λεξιλογίου 
μετά από κάθε ενότητα, η συγκέντρωση του λεξιλογίου σε αλφαβητική 
σειρά στο παράρτημα, χρήση των chunks, η παρουσίαση νέου λεξιλο-
γίου μέσα από τεχνητά και αυθεντικά κείμενα, μέσα από συνδυασμό 
εικόνων και λέξεων, αλλά και σε μορφή πρόθεσης ομιλίας. Για την μά-
θηση, συστηματοποίηση και αφομοίωση του λεξιλογίου υπάρχουν ποι-
κίλλεις ασκήσεις λεξικού μεταξύ άλλων ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, 

ασκήσεις ανάκλησης, σταυρόλεξα, ασκήσεις παραδειγματικών και συ-
νταγματικών σχέσεων, λεξιλογικά παιχνίδια, ανάπτυξη της προφορικής 
και γραπτής παραγωγής του λεξιλογίου, φωνητικές ασκήσεις κλπ. Οι 
ασκήσεις προωθούν επίσης διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους και 
υπάρχουν επιπλέον ασκήσεις για την εξατομικευμένη διδασκαλία. 
Το εγχειρίδιο πληρεί σε μεγάλο βαθμό τις προδιαγραφές του ΑΠΣ (Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γερμανικής Γλώσσας). Επίσης επιτυγ-
χάνει την εκμάθηση και ανάπτυξη λεξιλογίου μέσο στρατηγικών όπως 
π.χ. αναγνώριση συγγενών, ζευγών και ψευδόφιλων λέξεων, μάθηση 
λεξιλογίου μέσω του συστήματος καρτών, η χρήση λεξικών, συμβου-
λές εκμάθησης λεξιλογίου μέσο ομαδοποίησης λέξεων και η αυτοαξιο-
λόγηση στο τέλος κάθε ενότητας του βιβλίου ασκήσεων. Με αυτόν τον 
τρόπο γίνεται προσπάθεια για προώθηση της αυτόνομης μάθησης. 
Όσον αφορά τα αδύνατα σημεία του διδακτικού εγχειριδίου, τα οποία 
αποτελούν ταυτόχρονα και σημεία βελτίωσης, είναι τα εξής: 

Chancen Risiken
mehr explizite Übungen zur Orthographie
konsequente Kennzeichnung des aktiven und 
passiven Wortschatzes (Zusammenfassung 
nach jeder Lektion vs. alphabetische Wort-
schatzliste)
Überarbeitung der alphabetischen Liste
Akzentuierung durch (.) für kurz und (_) für 
lang oder (‘) für betonte Silben
Überprüfung, welche Wörter in die alphabeti-
sche Liste mit aufgenommen werden sollten
Überprüfung der Progression des Wortschatzes 
(Anzahl des Wortschatzes pro Lektion)
Phagotechnik in Kombination mit Zungen-
brecher

keine CD mit dem ent-
sprechendem Hörmate-
rial (Texte und Lieder) zu 
den HV-Übungen
Internetadressen sind 
nicht aktuell; der „Sprach-
dschungel“ Internet 
könnte demotivieren
viele Chunks mit dem 
gleichen Grammatikphä-
nomen bergen das Risi-
ko, falsche Hypothesen 
anzustellen

Η συγκέντρωση ενεργητικού λεξιλογίου στο τέλος κάθε ενότητας αντι-
τίθεται με την αλφαβητική λίστα στο παράρτημα, δεν γίνεται συνεπής 
διαχωρισμός μεταξύ ενεργητικού και παθητικού λεξιλογίου, πολλές 
σημαντικές λέξεις δεν αναφέρονται στην αλφαβητική λίστα. Δεν υπάρ-
χουν αρκετές ασκήσεις ορθογραφίας, όπως και επίσης δεν μεταδίδεται 
το λεξιλόγιο ούτε με σύμβολα φωνητικής μεταγραφής ούτε με επισή-
μανση του μακρού / βραχέως τονισμού των φωνηέντων ή των συλ-
λαβών. Επίσης υπάρχει μια σειρά δύσκολων και μη-χρήσιμων λέξεων 
για το συγκεκριμένο επίπεδο Α1. Άλλα αδύνατα σημεία είναι η έλλειψη 
σύγχρονων ασκήσεων όπως το mind mapping και το brainstorming. 
Επίσης γίνεται ελάχιστη χρήση μνημονικών τεχνικών με εξαίρεση την 
ομαδοποίηση των λέξεων με βάση το χρώμα για την εκμάθηση του 
άρθρου ή την οπτικοποίηση λέξεων μέσο εικόνων που βοηθούν στην 
οπτικοποίηση της έννοιας και στην διατήρηση των λέξεων στη μνήμη. 
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα που προέκυψε από την αξιολόγηση, το 
οποίο αποτελεί ρίσκο, είναι η έλλειψη ακουστικού υλικού. Τα αποτελέ-
σματα αυτά επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στην αξιολόγηση 
του λεξιλογίου. Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση χρειάζεται όμως 
και μελέτες σε όλες τις δεξιότητες. 
Ολοκληρώνοντας, παρά την μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ συγγραφέ-
ων και διδασκόντων του „Deutsch – ein Hit! 1“, η απόσυρση του εγχει-
ριδίου αυτού δεν θα αποτελούσε θετική εξέλιξη. Αντίθετα, χρειάζεται 
χρόνο για ζυμώσεις και βελτιώσεις, έτσι ώστε η άποψη του συγγραφέα 
για την εκμάθηση της γλώσσας να συμφωνεί με την άποψη του δασκά-
λου. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί όμως η θετική κριτική και ανάλυση 
και όχι η στείρα αντιπαράθεση και άρνηση σε κάθε τι καινούριο.

* Για περισσότερες πληροφορίες (παραδείγματα και βιβλιογραφία) συνιστάται η 
πτυχιακή εργασία που θα διατίθεται στη βιβλιοθήκη του ΤΓΓΦ του ΑΠΘ.     
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[ Το χρονικό της επίσχεσης εργασίας 
στη Ρόδο ]

Για πρώτη φορά φέτος κλήθηκαν χιλιάδες αναπληρωτές για να στελε-
χώσουν 800 πιλοτικά ολοήμερα δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλά-
δα και να καλύψουν τις ειδικότητες που τα πλαισιώνουν (εικαστικών, 
μουσικής, θεατρικής αγωγής, ξένων γλωσσών, παράλληλης στήριξης 
και ενισχυτικής διδασκαλίας). Τα σχολεία «ενιαίου αναμορφωμένου 
εκπαιδευτικού προγράμματος» εισάγονται ταυτόχρονα με το θε-
σμό του Αναπληρωτή Κανονικού και Μειωμένου Ωραρίου μέσω 
ΕΣΠΑ. Η ατομική σύμβαση εργασίας που καλούνται να υπογράψουν 
οι αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ΕΣΠΑ είναι η μέγιστη 
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο σχολείο. 
Από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου δεν 
είχε γνωστοποιηθεί πως και πότε θα λαμβάνει χώρα η πληρωμή, 
γιατί οι προσλήψεις δεν έγιναν μέσω του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αλλά μέσω ευρωπαϊκών επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
και μάλιστα εν αγνοία των ήδη προσληφθέντων εκπαιδευτικών. Τρεις 
μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και αφού μετά από έντο-
νες αντιδράσεις αποσύρθηκαν οι «λευκές» συμβάσεις που κλήθηκαν 
οι αναπληρωτές να υπογράψουν αρχικά, εργάζονταν οι μισοί χωρίς να 
έχουν υπογράψει σύμβαση και οι υπόλοιποι έχοντας υπογράψει συμ-
βάσεις χωρίς σαφή αναφορά σε μισθό, εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα, δηλαδή δουλεύοντας απλήρωτοι και ανασφάλιστοι!!!
Στα πλαίσια της γενικότερης άγνοιας που επικρατούσε, πήραμε ορι-
σμένοι από εμάς στη Ρόδο την πρωτοβουλία να συναντηθούμε και 
να οργανώσουμε τη δράση μας, ενώ παράλληλα ανάλογες κινήσεις 
γίνονταν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μέσα από τις τακτικές συνα-
ντήσεις μας διαμορφώθηκαν αιτήματα και αποφασίστηκε ο τρόπος 
που θα τα διεκδικήσουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων - ένταξη της μισθοδοσίας 
μας στον κρατικό προϋπολογισμό
Ενιαία εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ζη-
τούμε η προϋπηρεσία μας να ισχύει σε ενιαία βάση
Σύμβαση με ακριβή μισθολογική αναφορά, με πλήρη κάλυψη 
των επιδομάτων και σαφή ημέρα πληρωμής κάθε μήνα. ΟΧΙ στις 
συμβάσεις ημερομισθίου!!!
Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους
Πρόσληψη αναπληρωτών κανονικού ωραρίου. Τέρμα σε εκπαι-
δευτικούς πολλών ταχυτήτων (αμω, ακω, αμω μέσω ΕΣΠΑ, ακω 
μέσω ΕΣΠΑ, ωρομίσθιους). Μετατροπή των αναπληρωτών μειω-
μένου σε πλήρους ωραρίου 

Αρχικά στραφήκαμε στον σύλλογο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ρό-
δου και με τη συνδικαλιστική του κάλυψη ξεκινήσαμε να ασκούμε πι-
έσεις τόσο στον αρμόδιο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο 
και σε επίπεδο περιφέρειας. Σημαντική ήταν επίσης η συμπαράσταση 
του προέδρου των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης Ρόδου. Συμμετείχαμε στην απεργία που προκή-
ρυξε η ΔΟΕ για τους ΕΣΠΑ και στη γενική απεργία της 15ης Δεκεμβρί-
ου, οργανώσαμε συνέντευξη τύπου και ήμασταν συνέχεια σε άμεση 
επαφή με το ΔΣ της ΔΟΕ. Ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες 
που κάναμε για να εισακουστούμε χωρίς αντίκρισμα ορισμένοι από 
εμάς αντιμετώπισαν οικονομική δυσχέρεια, δεδομένου ότι η πλειοψη-
φία αναπληρωτών δε δουλεύει στον τόπο καταγωγής τους. Έτσι λοι-
πόν αποφασίσαμε σχεδόν ομόφωνα να συμμετέχουμε στο κάλεσμα 
της ΔΟΕ για επίσχεση εργασίας που ξεκίνησε στις 16 Δεκεμβρίου.

Τι σημαίνει όμως η επίσχεση εργασίας; Στην περίπτωση κατά την 
οποία ο εργοδότης δεν καταβάλλει στον εργαζόμενο τον μισθό, κατά 
τον χρόνο κατά τον οποίο έχει συμφωνηθεί στην μεταξύ τους σύμ-
βαση εργασίας η καταβολή του ή σε περίπτωση έλλειψης ιδιαίτερης 
συμφωνίας κατά το τέλος κάθε μήνα, ο εργαζόμενος δικαιούται να αρ-
νηθεί την εκπλήρωση της δικής του παροχής απέχοντας από την 
εργασία του, μέχρι ο εργοδότης να εκπληρώσει την δική του υπο-
χρέωση, ασκώντας το απορρέον από τον Αστικό Κώδικα δικαίω-
μα επισχέσεως της εργασίας. Σ` αυτή την περίπτωση αναστέλλεται 
στην πράξη η εργασιακή σχέση, γεγονός το οποίο αποτελεί ευθύνη 
του εργοδότη, ο οποίος και καθίσταται υπερήμερος, οπότε ο εργαζό-
μενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση του για παροχή εργασίας, 
δικαιούμενος παράλληλα τις αποδοχές του για το χρονικό διάστημα 
αποχής του από την εργασία του μέχρι την καθολική εκπλήρωση από 
τον εργοδότη των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών αξιώσεων που δια-
τηρεί εναντίον του ο εργαζόμενος. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η 
επίσχεση, δηλαδή είναι υπερήμερος ο εργοδότης (στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας) δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πη-
γαίνουμε στο σχολείο, χωρίς να χάνουμε για αυτό το χρονικό διάστη-
μα τα δεδουλευμένα. Επιστρέφουμε στο σχολείο αν και όταν κατα-
βληθούν τα δεδουλευμένα μέχρι και του προηγούμενου μήνα.
Σε αυτή μας την προσπάθεια δεν ήμασταν μόνοι μας. Με τη βοήθεια 
του συντονιστικού Ωρομισθίων, της ΠΕΑΕ και με την υποστήριξη της 
Ένωσής μας (ιδιαίτερα μέσω της συνεχούς ενημέρωσης από το www.
deutsch.gr) αποτελέσαμε ένα μικρό αλλά δυναμικό κομμάτι της συ-
νολικότερης συμμετοχής στην επίσχεση εργασίας πανελλαδικά. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε ότι στα Δωδεκάνησα η συμμετοχή των συνα-
δέλφων όλων των ειδικοτήτων ανήλθε στα 35 άτομα, αν και υπήρχε 
η παραπληροφόρηση σχετικά με τις συνέπειες, εξαιτίας της οποίας 
αρκετοί συνάδελφοι δίστασαν να προβούν σε επίσχεση. 
Παρατηρήσαμε ότι στο διάστημα της μίας εβδομάδας που μεσολά-
βησε από την αρχή της επίσχεσης εργασίας μέχρι και τις διακοπές 
των Χριστουγέννων οι εντολές πληρωμών δίδονταν με ταχύτατους 
ρυθμούς ξεκινώντας από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. 
Τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος του Ιανουαρίου 2011 εμείς εδώ 
στα Δωδεκάνησα έχουμε πληρωθεί μέχρι και το Δεκέμβρη του 2010 
καθώς επίσης και το δώρο Χριστουγέννων. Ενημερωθήκαμε επίσημα 
ότι οι πληρωμές μας θα λαμβάνουν χώρα περίπου την 20η ημέρα του 
επόμενου μήνα με την προϋπόθεση ότι τα παρουσιολόγια έχουν στα-
λεί στις αντίστοιχες διευθύνσεις το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα του 
επόμενου μήνα. 
Κατά την άποψή μας η επίσχεση αποτέλεσε σημαντική μορφή αγώνα 
και βοήθησε στην επίσπευση των καθυστερούμενων πληρωμών κα-
θώς το Υπουργείο ήθελε να αποφύγει την αναστάτωση στα σχολεία. 
Όσοι από εμάς δουλέψαμε στο παρελθόν ως ωρομίσθιοι γνωρίζαμε 
τις μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών και αυτό ακριβώς θελήσαμε 
να αποτρέψουμε και να αλλάξουμε. Σαφέστατα η φετινή σχολική 
χρονιά είναι μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στα χρονικά της εκ-
παίδευσης με πλήθος αλλαγών (συγχωνεύσεις σχολείων-τμημάτων, 
εργασιακό-ασφαλιστικό, περικοπές μισθών, αναπληρωτές ΕΣΠΑ κλπ), 
η προσωπική μας εμπειρία όμως μας δίδαξε ότι μπορούμε να αποτε-
λέσουμε ενεργό κομμάτι των εξελίξεων. 
* Αναπληρώτριες μειωμένου ωραρίου (Αμω) Γερμανικής Φιλολογίας 
στη Ρόδο από τις 13 Σεπτεμβρίου 2010 - Το κείμενο συντάχθηκε στις 
29.01.2011.

Μαργαρώνη Ηρώ (deilephila@hotmail.co.uk), Πασσά Δέσποινα (despoina.passa@gmail.com)*
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[ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ]
Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2011

ΕΠΙΠΕΔΟ Α (Α1+Α2)
Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική

ΕΝΟΤΗΤΑ
Τύπος  

ερωτημάτων/  
δοκιμασιών I

Αριθμός
ερωτημάτων/
δοκιμασιών

Συντελε-
στής

Βαθμολογία Χρόνος
(λεπτά 

της 
ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων

Μέγιστη ΕλάχιστηΙΙ

παρεχό-
μενου III

παραγό-
μενου IV

1
Επιλογή 20+20=40

50
1,0 40

50
Α1: 8

65 450-750 Δεν ορίζεται
Συμπλήρωση 5+5=10 1,0 10 Α2: 15

2
Καθοδηγούμενη

παραγωγή
2-4 --V 60

A1: 9
40 Δεν ορίζεται 140-180

Α2: 18

3
      Επιλογή 5+5=10

20
2,0 20

50
Α1: 8

15-25 Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται
Συμπλήρωση 5+5=10 2,0 30 Α2: 15

4
Καθοδηγούμενη

    παραγωγή 3 -- 40 --VI 15-20VII Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται

I     

Στην περίπτωση των ενοτήτων 1 και 3 η ελάχιστη μονάδα στην οποία αναλύεται το τεστ είναι το ερώτημα (item), ενώ στις ενότητες 2 και 4 η ελάχιστη μονάδα είναι 
η δοκιμασία ή δραστηριότητα (activity). 

II    
Ελάχιστη βαθμολογία χαρακτηρίζεται εδώ η μικρότερη βαθμολογία που επιτρέπει την άθροιση των μερών για εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας όλων των ενο-
τήτων του τεστ. 

III    

Το «παρεχόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να διαβάσει ή να ακούσει. 
IV    

Το «παραγόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να γράψει ή να πει. 
V    

Στις ενότητες 2 και 4, που υποδιαιρούνται σε δραστηριότητες, δεν υπάρχει συντελεστής βαρύτητας. Η βαθμολογία προκύπτει από την εκτίμηση του βαθμού αντα-
πόκρισης σε συγκεκριμένα κριτήρια, που καλούνται να εφαρμόσουν δύο εξεταστές/βαθμολογητές για κάθε εξεταζόμενο. 

VI    

Για την ενότητα 4 δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία. Αυτό σημαίνει πως η άθροιση των βαθμών που εξασφάλισε ο εξεταζόμενος γίνεται ακόμη κι αν στην ενότητα 
4 ο βαθμός είναι μικρότερος του 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας αυτής της ενότητας. 

VII   

Ο προσδιοριζόμενος εδώ χρόνος διατίθεται για την εξέταση κάθε ζεύγους εξεταζομένων. 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β (Β1+Β2)
Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική

ΕΝΟΤΗΤΑ
Τύπος  

ερωτημάτων/ 
δοκιμασιών

Αριθμός
ερωτημάτων/
δοκιμασιών

Συντελε-
στής

Βαθμολογία Χρόνος
(λεπτά 

της 
ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων

Μέγιστη Ελάχιστη
παρεχό-
μενου

παραγό-
μενου

1
Επιλογή 25+25=50

60
0,8 40

50
Β1: 8

85 1.500-2.500 Δεν ορίζεται
Συμπλήρωση 5+5=10 1,0 10 Β2: 15

2
Ημιελεύθερη

παραγωγή
2-4 -- 60

Β1: 9
70 150-200 350-400

Β2: 18

3
      Επιλογή 7+8=15

25
2,0 30

50
 Β1: 8

20-30 Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται
Συμπλήρωση 5+5=10 2,0 20  Β2: 15

4
Ημιελεύθερη
    παραγωγή 3 -- 40 -- 20-25 Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται
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[ Διαβαθμισμένο τεστ και για το Επίπεδο Β ]

Πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών και στο ΕΚΠΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1: Στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

ΕΝΟΤΗΤΑ
Τύπος  

ερωτημάτων/ 
δοκιμασιών

Αριθμός
ερωτημάτων/
δοκιμασιών

Συντελε-
στής

Βαθμολογία

Χρόνος Έκταση

Μέγιστη Ελάχιστη

1
Επιλογή 50

10
0,4 20

8 80 1.500-2.500
Συμπλήρωση 0,5 5

2
Ελεύθερη 
παραγωγή

2-3 -- 30 9 90 330-400

3
Επιλογή 20 1 20

8 25 Δεν ορίζεται
Συμπλήρωση 5 1 5

4
Ελεύθερη
παραγωγή

2 -- 20 -- 25    Δεν ορίζεται

ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι 100 προέρχονται από 
ερωτήµατα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Α1 ή  Β1) και οι υπόλοιπες 100 από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Α2 ή  Β2). 
Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων λαµβάνονται υπόψη τα όρια βαθµολογίας του παρακάτω πίνακα, ο οποίος προκύπτει από την εξής ρύθμιση: 
επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας, υπό την απαραίτητη προ-
ϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά, με εξαίρεση την τέταρτη: 

Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3
Εξασφάλιση

πιστοπ. Α1/Β1
(60%  του 100)

Εξασφάλιση
πιστοπ. Α2/Β2
(60%  του 200)

Α1/Β1
(30% του 

25)

Α2/Β2
(30% του 

50)

Α1/Β1
(30% του 

30)

Α1/Β1
(30% του 

25)

Α1/Β1
(30% του 

25)

Α2/Β2
(30% του 

50)
Ελάχιστη 

απαιτούμενη 
βαθμολογία 

8 15 9 18 8 15 60 120

•  Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόµενους, µήπως σε κάποια ενότητα της εξέτασης συγκεντρώνουν βαθµολογία µι-
κρότερη από αυτήν: Πρώτη ενότητα 8 µονάδες, δεύτερη ενότητα 9 µονάδες και τρίτη ενότητα 8 µονάδες. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται απορρι-
πτέοι. Τα όρια αυτά είναι το 30% της µέγιστης βαθµολογίας κάθε ενότητας, βάσει των ερωτηµάτων επιπέδου δυσκολίας Α1 ή Β1, που εξασφαλίζουν 
συνολικά 100 µονάδες. 

•  Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν συνολική βαθµολογία (δηλ. από όλες τις ενότητες) κάτω από 60 (δηλ. 1-59) δε χορηγείται πιστοποιητικό. 
•  Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 100 χορηγείται πιστοποιητικό Α1 ή Β1. 
•  Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 101 έως και 119 (που θα ήταν αποτυχόντες του Α2 ή του Β2) χορηγείται, επίσης, πιστοποι-

ητικό Α1 ή Β1. 
•  Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Α2 ή Β2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 

εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες. 
•  Συνεπώς ο έλεγχος εξασφάλισης του 30% κάθε ενότητας γίνεται σε δύο φάσεις: µία στην αρχή, για όλους, και µία µετά την άθροιση των µερών, µόνο 

για όσους έχουν εξασφαλίσει συνολική βαθµολογία 120 ή περισσότερων µονάδων. 

Επεκτείνεται και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ύστερα από την πολυ-
ετή επιτυχημένη πορεία του στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φι-
λολογίας ΑΠΘ, ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των τεταρτοετών 
φοιτητών/φοιτητριών της Γερμανικής Φιλολογίας. Από το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος εγκρίθηκε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοι-
τητών και φοιτητριών στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκη-
ση Φοιτητών ΕΚΠΑ». Έτσι μπορεί πλέον και το Τμήμα Γερμανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας του ΕΚΠΑ να ανταποκριθεί στην ανάγκη 
σύνδεσης των φοιτητών και φοιτητριών με την αγορά εργασίας. 
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, φορείς ή/
και οργανισμούς να απασχολήσουν για διάστημα 2 μηνών τεταρ-

τοετείς φοιτητές. Η πληρωμή και η ασφαλιστική κάλυψη των φοι-
τητών/φοιτητριών θα γίνει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών από πόρους του προγράμ-
ματος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση».
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης καλεί όλους τους συναδέλφους 
της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης να στηρίξουν αυτή την 
προσπάθεια δεχόμενοι για πρακτική άσκηση τους μελλοντικούς 
συναδέλφους μας. Οδηγίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήμα-
τος www.gs.uoa.gr/Πρακτική Άσκηση.
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[  Προσλήψεις Αναπληρωτών 2010 – 11 ]
Δημοσιεύουμε παρακάτω την ένσταση της συναδέλφου Στυ-
λιανής Παγώνη (υπηρετεί ως Αμω στη Σάμο) καθώς και την 
απάντηση του Τμ. Διορισμών της Δ/νσης Προσωπικού Β/θμιας 
Εκ/σης του ΥΠΔΒΜΘ. Η διεξοδική απάντηση του Υπουργείου 
παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον, αν και δεν απαντά πει-
στικά στο αίτημα που έθεσε στην Υπουργό Παιδείας το ΔΣ της 
Πανελλήνιας Ένωσης (έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 180/2010 της 
11-09-2010, βλ. aktuell 26, σελ.14) αμέσως μετά την ανακοί-
νωση της α΄ φάσης προσλήψεων Αμω Γερμανικής για το φε-
τινό σχολικό έτος.

ΕΝΣΤΑΣΗ
της
Παγώνη Στυλιανής του Δημητρίου

Παγώνδας
83103 Σάμος
Τηλ.: 6970329919  E-Mail: sternpa@gmail.com

Σάμος, 7/12/2010

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

ονομάζομαι Στυλιανή Παγώνη και εργάζομαι ως αναπληρώτρια 

μειωμένου ωραρίου (Α.Μ.Ω) στην Α/βάθμια Εκπαίδευση Σάμου 

(Γερμανικών – ΠΕ07). Βρίσκομαι στη θέση 151 στον πίνακα ανα-

πληρωτών και στη θέση 2 στον πίνακα τριτέκνων (με το 20%). Ζω 

και εργάζομαι στην Α΄ Σάμου (με διάθεση 14 ωρών), παρ΄ όλο 

που από την αρχή της χρονιάς υπήρχαν 48 επιπλέον διαθέσιμες 

ώρες στα σχολεία της περιοχής και με βάση την εγκύκλιο με Αρ. 

Πρωτ. 73493/Δ2/23-06-2010 το οικείο ΠΥΣΠΕ όφειλε να μου έχει 

διαθέσει τις επιπλέον ώρες, ώστε να μπορέσω να προσληφθώ ως 

αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου.

Ωστόσο -παρά την επίκληση της συγκεκριμένης εγκυκλίου- μου 

αρνήθηκαν αυτό μου το δικαίωμα και μου διέθεσαν μόνο τις 14 

ώρες, επικαλούμενοι ότι έχουν αυτές τις εντολές και ότι δεν πρό-

κειται να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Στις 4/12/2010, 

πληροφορήθηκα ότι στη περιοχή Δ΄ Ηλείας προσελήφθη συνά-

δελφος (τρίτεκνη) με εργασιακή σχέση αναπληρωτή πλήρους 

ωραρίου, που βρίσκεται στη θέση 625 του πίνακα αναπληρωτών. 

Να σημειώσω ότι στην αρχική μου αίτηση είχα δηλώσει «ναι σε 

όλα», χωρίς όμως να εμφανίζεται τότε το κενό.

Εύλογα γεννώνται τα παρακάτω ερωτήματα:

Γιατί δεν εμφανίστηκε εξ αρχής το κενό, για το οποίο υπάρχουν 

βάσιμες πληροφορίες ότι προϋπήρχε από την αρχή της χρονιάς;

Πώς πάρθηκε η απόφαση να μη μετατραπεί η δική μου σύμβα-

ση σε πλήρους ωραρίου από τη Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Σάμου;
Ποιος είναι υπεύθυνος για τις δεκάδες χαμένες ώρες του μαθή-

ματος ενώπιον των γονέων και μαθητών στην περιοχή της Δ΄ 

Ηλείας;
Πώς μπορώ να διεκδικήσω το νόμιμο δικαίωμά μου να μετατρα-

πεί η σύμβασή μου σε πλήρους ωραρίου, ώστε να παραμείνω 

στη θέση μου στους πίνακες κι όχι να βρεθώ ξαφνικά πολύ χαμη-

λότερα ενώ η συνάδελφος που προσλήφθηκε τώρα ως ΑΚΩ θα 

έχει με τη λήξη του σχολικού έτος περισσότερα μόρια από μένα 

με κίνδυνο να μη διοριστώ ούτε του χρόνου και μάλιστα όχι από 

δική μου υπαιτιότητα;

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες για τη θεραπεία της συγκε-

κριμένης αδικίας.

Με τιμή
Στυλιανή Παγώνη - Εκπαιδευτικός ΠΕ 07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Μαρούσι, 23-12-2010
Αρ. Πρωτ.   Βαθμός Προτερ.  163131/Δ2
 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ένσταση
Απαντώντας στην από 7-12-2010 ένστασή σας δια της ΔΔΕ Σά-
μου (αριθμ. πρωτ. 6445/7-12-2010) κατά της πρόσληψης τρίτε-
κνης εκπαιδευτικού ως αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου στη 
Β/θμια Εκπ/ση (Υ.Α. 153711/Δ2/03-12-3010), σας γνωρίζουμε 
τα ακόλουθα:
Α) Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 
τ.Α΄) ορίζεται ότι: «1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από 
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά 
τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή 
τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες 
διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή πε-
ριοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες 
από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευ-
τικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας […]». 
Β) Η πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών είναι συνάρ-
τηση των έκτακτων λειτουργικών κενών που προκύπτουν 
(κατά την ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3848/10), αλλά 
και των πιστώσεων που χορηγούνται. Τα λειτουργικά κενά κα-
λύπτονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε βαθμίδας εκπαί-
δευσης και δεν είναι δυνατό να συμπίπτουν ή να προκύπτουν 
ταυτόχρονα για κάθε βαθμίδα. Στην ένστασή σας αναφέρε-
στε σε διαφορετική περιοχή από την περιοχή πρόσληψής σας 
(Α-Α΄ Σάμου μειωμένου ωραρίου), και μάλιστα της Β/θμιας 
Εκπ/σης (Β΄ - Δ΄ Ηλείας).
Γ) Στο πλαίσιο της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, κατά 
τις πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια 
Γενική Εκπαίδευση, δόθηκε προτεραιότητα στους κλάδους 
εκπαιδευτικών όπου διαπιστώθηκαν οι περισσότερες ελλεί-
ψεις σε διδακτικό προσωπικό, καθώς και στους κλάδους και 
ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα. Για τον κλάδο ΠΕ07-Γερμανικής 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 
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[ Ένσταση συναδέλφου και απάντηση του ΥΠΔΒΜΘ ]
παρούσας προσλήψεις 27 αναπληρωτών μει-
ωμένου ωραρίου (Υ.Α. 136745/Δ2/1-11-2010) 
και 7 αναπληρωτών πλήρους ωραρίου (Υ.Α. 
153711/Δ2/03-12-2010), στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.
Δ) Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών σε πε-
ριοχές πρόσληψης γίνονται αυτόματα από το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δι-
αχείρισης Προσωπικού, με βάση: α) τη σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο πίνα-
κα, β) τις δηλώσεις των περιοχών στην αίτηση-
δήλωσή τους και γ) τις δηλώσεις προτιμήσεων 
των άλλων υποψηφίων. Εξυπακούεται ότι οι 
τοποθετήσεις των αναπληρωτών γίνονται σε 
περιοχές διαθέσιμες κατά τη συγκεκριμένη 
φάση πρόσληψης, για την εκάστοτε βαθμίδα 
εκπαίδευσης.
Ε) Αναφορικά με τη δυνατότητα συμπλήρω-
σης ωραρίου των αναπληρωτών που έχουν 
προσληφθεί με μειωμένο ωράριο ή μετατροπή 
της σύμβασής τους σε σύμβαση αναπληρωτή 
πλήρους ωραρίου, σε σχετική επισήμανση της 
73493/Δ2/23-06-2010 εγκυκλίου αναπληρω-
τών ωρομισθίων του ΥΠΔΒΜΘ (ανακοινοποί-
ηση στο ορθό στις 28-06-2010), όπως αναδι-
ατυπώθηκε με τη συμπληρωματική εγκύκλιο 
79009/Δ2/6-7-2010, ορίζονται τα ακόλουθα:
«Όσοι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 
μειωμένου ωραρίου θα μπορούν να συμπλη-
ρώνουν το ωράριό τους (μέχρι και 15 ώρες) 
στο κανονικό πρόγραμμα, την Π.Δ.Σ. και το 
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (για τις ειδικό-
τητες που απασχολούνται σε αυτό) στο ίδιο ή 
άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής. Παράλληλα, 
εφόσον προκύψει κενή θέση για πρόσληψη 
αναπληρωτή με πλήρες ωράριο στην ίδια 
περιοχή και την έχουν δηλώσει στην αίτησή 
τους, θα μπορούν να καταλαμβάνουν τη θέση 
αυτή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδι-
αφέρον από άλλον υποψήφιο που προηγείται 
στη σειρά κατάταξης».
Διευκρινίζεται επίσης ότι απαραίτητη προϋπό-
θεση για την πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους 
ωραρίου στην ίδια περιοχή, με μετατροπή της 

σύμβασής του, είναι η έγκαιρη διαβίβαση του 
λειτουργικού κενού πλήρους ωραρίου από 
την αρμόδια Διεύθυνση Εκπ/σης στη Υπηρε-
σία μας, καθώς και η εξασφάλιση της ανάλο-
γης πίστωσης.
Επιπρόσθετα, εφόσον σύμφωνα με την ανω-
τέρω επισήμανση η Υπηρεσία μας οφείλει να 
εξετάσει την ενδεχόμενη εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος για την ίδια περιοχή πλήρους ωραρί-
ου στον υποψήφιο που προηγείται στη σειρά 
κατάταξης, δεν είναι δεδομένη η κάλυψη ενός 
συγκεκριμένου λειτουργικού κενού από τον 
ίδιο αναπληρωτή που απασχολείται ήδη στην 
περιοχή με μειωμένο ωράριο.
Στ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 
(ΦΕΚ 75/τ.Α΄/7-4-2006), που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εγκύκλιο αναπληρωτών-ωρομισθίων, 
«από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και 
εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών από τον πίνακα της παρ. 5 περιπτ. 
α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004, ήτοι από τον 
ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαμβάνονται 
από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αυτό 
εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε πο-
σοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και 
ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανο-
μένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που 
θέτουν οι διατάξεις αυτές […] η πρόσληψη των 
εκπαιδευτικών με τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% 
γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέ-
ρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση 
για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποι-
ούνται οι προσλήψεις».
Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής:
1ον: Κατά την Α΄ φάση πρόσληψης αναπληρω-
τών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής μειωμένου ωρα-
ρίου στην Α/θμια Εκπ/ση, προσληφθήκατε 
ως προσωρινή αναπληρώτρια στην περιοχή 
«Α-Α΄ Σάμου μειωμένου ωραρίου», την οποία 
είχατε δηλώσει στην 27η σειρά προτίμησης 
της αριθμ. πρωτ. 12213/7430/24-06-2010 αί-
τησης-δήλωσής σας, σύμφωνα με τη διαδικα-
σία που προαναφέραμε στην παράγραφο (Δ) 
και τις κείμενες διατάξεις για τους τρίτεκνους 

εκπαιδευτικούς (παρ. Ε).
2ον: Η εκπαιδευτικός Χαλκίδου Κυριακή του 
Σπυρίδωνος, προσελήφθη ως αναπληρώτρια 
πλήρους ωραρίου από τη σειρά 625 του ενι-
αίου πίνακα αναπληρωτών του κλάδου ΠΕΟ7-
Γερμανικής σε μεταγενέστερη φάση πρόσλη-
ψης (Υ.Α.153711/Δ2/3-12-2010) στη Β/θμια 
Εκπ/ση, διότι βρισκόταν σε δυσμενέστερη 
από εσάς σειρά κατάταξης στον πίνακα και 
σύμφωνα επίσης με το ποσοστό 20% που προ-
βλέπεται για τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς, 
κατά τις κείμενες διατάξεις. Εφόσον δεν είχε 
προσληφθεί σε προηγούμενη φάση, η εν λόγω 
υποψήφια ήταν διαθέσιμη κατά τη ροή του 
προγράμματος πρόσληψης αναπληρωτών της 
συγκεκριμένης φάσης και τοποθετήθηκε σε 
κενή περιοχή που είχε δηλώσει στην αίτηση-
δήλωσή της (Β-Δ΄ Ηλείας), ως τρίτεκνη.
Κατά συνέπεια, η πρόσληψη της κας Χαλκίδου 
Κυριακής κατά τη συγκεκριμένη φάση πρόσλη-
ψης αναπληρωτών Β/θμιας Εκπ/σης είναι ορθή 
και αιτιολογημένη. Επίσης, για τους λόγους που 
προαναφέραμε,  το αίτημά σας για μετατροπή 
της σύμβασης σε σύμβαση αναπληρώτριας 
πλήρους ωραρίου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 9, παρ. 2 του προαναφερ-
θέντος Ν.3848/2010, «οι ενιαίοι πίνακες ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται 
με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιου-
λίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των 
πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3», δηλα-
δή των πινάκων που θα συνταχθούν κατόπιν 
του διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.
Η προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί από το τρέ-
χον σχολικό έτος και εφεξής προσμετράται 
στους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού 
του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του 
Ν.3848/10 και κατά τον τρόπο που ορίζεται 
στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ν. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ

Teamteaching in interaktiver 
Lernumgebung
Enriko Karanikolas (NAVS Interactive) und Karin Vavatz-
anidis (Goethe-Institut Thessaloniki) begleiten Sie mit 
Ihrer Schülergruppe in der praktischen Anwendung der 
Lernprogramme „Anne-Maries Welt“ und „Sprechende 
Comics“. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir individuell 
für Ihre Lerngruppe die ersten Stunden mit einem der 
Lernprogramme. Der Unterricht kann entweder bei Ih-
nen vor Ort oder für kleine Gruppen auch am Goethe-
Institut stattfinden. Die Termine können individuell ab-
gestimmt und festgelegt werden. Wenden Sie sich dies-
bezüglich bitte an Frau Katerina De Vitis (2310-889620 & 
pv@thessaloniki.goethe.org)

Das neue Goethe-Zertifikat C2
Zum 01.01.2012 wird das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 
eingeführt. Es ersetzt auf dem Niveau C2 die drei bisherigen Prüfungen Goethe-
Zertifikat C2: ZOP, Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) und Großes Deutsches 
Sprachdiplom (GDS). Das Goethe-Zertifikat C2: ZOP wird bis Ende Dezember 
2011 durchgeführt. Das Kleine Deutsche Sprachdiplom wird zum letzten Mal im 
November 2011 durchgeführt. Im Mai 2012 gibt es noch einmal, also nur mehr 
innerhalb eines halben Jahres, die Möglichkeit zur Teilwiederholung einzelner 
nicht bestandener Prüfungsteile. Das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) wird 
zum letzten Mal im November 2011 durchgeführt. Im Mai 2012 gibt es noch 
einmal, also nur mehr innerhalb eines halben Jahres, die Möglichkeit zur Teil-
wiederholung einzelner nicht bestandener Prüfungsteile. Die Zeugnisse der 
Prüfungen ZOP, KDS und GDS behalten ihre Gültigkeit und dienen wie das neue 
Goethe-Zertifikat C2: GDS als sprachlicher Nachweis für den Hochschulzugang. 
Einen Modellsatz und die Testbeschreibung finden Sie unter: http://www.goe-
the.de/lrn/prj/pba/deindex.htm
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[ Apropos]
Πανελλήνια Ένωση: 
Στηρίζουμε την υγιή 
λειτουργία των Κ.Ξ.Γ
Σε ανακοίνωση του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένω-
σης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε 
(10.01.2011) τονίζεται πως η Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. 
«στηρίζει τις προσπάθειες των υγιών δυνάμε-
ων της ιδιωτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης 
να απομονώσουν πρακτικές που βιώνουμε 
ακόμα στη χώρα μας (προσφορά δωρεάν 
μαθημάτων ή ακριβών δώρων για απόσπα-
ση μαθητών από άλλα Κ.Ξ.Γ, παρότρυνση των 
μαθητών των Κ.Ξ.Γ. από τους ιδιοκτήτες να 
συμμετέχουν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας 
οργανισμών που επιστρέφουν μέρος των εξέ-
ταστρων στους ιδιοκτήτες των Κ.Ξ.Γ. εν αγνοία 
του μαθητή, μετατροπή ορισμένων Κ.Ξ.Γ σε 
«μεταπανεπιστημιακά» φροντιστήρια κ.α.).
Ανάλογες προσπάθειες γίνονται οργανωμένα 
από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς 
και από τη μεγαλύτερη ομοσπονδία ιδιοκτη-
τών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, την Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών (PALSO). Σε ανοικτή επιστολή στους 
γονείς αναφέρεται μεταξύ άλλων:
« Οι καταστατικές υποχρεώσεις μας, επιτάσ-
σουν την προστασία του κοινωνικού συνόλου 
και του Δημοσίου Συμφέροντος. Στα πλαίσια 
αυτά τηρούμε ορισμένες αρχές και αξίες που 
θεωρούμε απαραίτητες για μια έντιμη σχέση 
μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου μας 
και των πελατών τους:
Η παρότρυνση των μαθητών των Κ.Ξ.Γ. από 
τους ιδιοκτήτες να συμμετέχουν σε εξετάσεις 
γλωσσομάθειας οργανισμών που επιστρέ-
φουν μέρος των εξέταστρων, με την όποια αι-
τιολογία, στους ιδιοκτήτες των Κ.Ξ.Γ. εν αγνοία 
του μαθητή, που είναι ο πραγματικός πελάτης 
του εξεταστικού φορέα, είναι πρακτικά κατα-
κριτέα. Τις τυχόν επιστροφές ή εκπτώσεις εξέ-
ταστρων τις δικαιούται ο μαθητή.
Πιστεύουμε ότι τα πιστοποιητικά γλωσσο-
μάθειας έχουν ουσιαστική αξία και αποτελούν 
αληθινό μέτρο αξιολόγησης των γνώσεων του 
μαθητή αλλά και της ποιότητας της παρεχό-
μενης από το Κ.Ξ.Γ. υπηρεσίας αν πληρούν τις 
προϋποθέσεις διαφάνειας και αδιάβλητου 
που είναι γενικά αποδεκτές. Μπορεί η κοινή 
λογική να δεχτεί ότι είναι αδιάβλητες εξετά-
σεις όπου επιτηρητές, εξεταστές προφορικών 
ή διορθωτές είναι οι ιδιοκτήτες ή οι καθηγητές 
των Κ.Ξ.Γ. όπου φοιτούν οι εξεταζόμενοι, δη-
λαδή αυτοί που έχουν κάθε λόγο να θέλουν να 
δείξουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας;
Η παροχή αγωγής στα νήπια όπως και το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λέει, πρέπει να γίνε-
ται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς (νηπι-
αγωγούς) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. 
Κάποια Κ.Ξ.Γ. που δέχονται νήπια (για να εξα-

σφαλίσουν τους μελλοντικούς πελάτες) δεν 
διαθέτουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα εμπι-
στευθείτε εκεί τα νήπια;
Η εμφάνιση ορισμένων Κ.Ξ.Γ. ως εξουσιοδο-
τημένων εξεταστικών κέντρων αποσκοπεί 
στο να παρουσιαστούν στον καταναλωτή ως 
κάτι περισσότερο από Κ.Ξ.Γ και ως υπερέχοντα 
των άλλων Κ.Ξ.Γ. για λόγους εντυπωσιασμού και 
προσέλκυσης πελατών. Το Υπουργείο Παιδείας 
σαφώς ορίζει ότι η μόνη δραστηριότητα για την 
οποία αδειοδοτούνται όλα τα Κ.Ξ.Γ. είναι η διδα-
σκαλία της ξένης γλώσσας και καμία άλλη»

Εκλογές αιρετών 2010
Κάθε δύο χρόνια διεξάγονται εκλογές για 
την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΔΕ, 
των ΑΠΥΣΔΕ και του ΚΥΣΔΕ καθώς και των 
αντίστοιχων οργάνων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 
2010 δεκάδες συνάδελφοι Γερμανικής Φιλο-
λογίας ήταν υποψήφιοι – με διάφορους συν-
δυασμούς – για τα ΠΥΣΔΕ (συγκροτούνται σε 
επίπεδο νομού ή περιοχής νομού, π.χ. ΠΥΣΔΕ 
Κέρκυρας, ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας κλπ.), τα ΑΠΥΣΔΕ 
(σε επίπεδο περιφέρειας, π.χ. ΑΠΥΣΔΕ Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου 
κλπ.) και για το ΚΥΣΔΕ (πανελλαδικό όργανο, 
στις αρμοδιότητες του οποίου εντάσσονται 
και οι υπηρεσιακές μεταβολές, π.χ. μεταθέ-
σεις, αποσπάσεις κλπ.). Η Επιτροπή Ερευνών 
της Πανελλήνιας Ένωσης, κατόπιν πρότα-
σης μερικών εκ των υποψηφίων, παρουσιάζει 
παρακάτω όλα τα ονόματα και τους σταυρούς 
που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής 
Φιλολογίας για το Κεντρικό Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΚΥΣΔΕ) κατά σειρά σταυρών (σε παρένθεση 
το όνομα του συνδυασμού): 
 
Ξανθού Αικατερίνη, Χαλκιδική, 155 σταυροί, 
(ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΩΝ) 
Τυριακίδου Σοφία, Εύβοια, 44 σταυροί, 
(ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΩΝ) 
Εμμανουήλ Αγγελική, Αργολίδα, 41 σταυροί, 
(ΕΣΑΚ - ΔΕΕ) 
Χουτουρίδου Κλαούντια, Δυτική Θεσ/νίκη, 
33 σταυροί, (ΕΣΑΚ - ΔΕΕ) 
Καπεζάνου Ολυμπία, Πειραιάς, 27 σταυροί, 
(ΑΓΩΝΙΣΤΙΚEΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ) 
Αθανασίου Ρίζος, Ημαθία, 27 σταυροί, 
(ΑΓΩΝΙΣΤΙΚEΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ)
Γρηγοριάδου Σοφία, Δράμα, 25σταυροί, 
(ΑΓΩΝΙΣΤΙΚEΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ) 
Τσιτίνη Ευδοξία, Εύβοια, 21 σταυροί, (ΕΣΑΚ 
- ΔΕΕ)  

Τσιρωνά Ειρήνη, Ανατολική Θεσ/νίκη, 20 
σταυροί, (ΕΣΑΚ - ΔΕΕ) 
Κοτέντσης Πάρις, Καστοριά, 20 σταυροί, 
(ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΩΝ)
Παντή Στυλιανή, Θεσπρωτία, 19 σταυροί, 
(ΕΣΑΚ - ΔΕΕ) 
Παρασκευόπουλος Γεώργιος, Χαλκιδική, 15 
σταυροί, (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚEΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣ-
ΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ) 

Στο ΚΥΣΔΕ εξελέγησαν ως εκπρόσωποι 
των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης ο Μαθηματικός Θεόφιλος Σακαλίδης 
(κιν. 6977209097) και ο Φυσικός Δημήτρης 
Καρλαύτης (κιν. 6944653607) και στο αντί-
στοιχο όργανο της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης (ΚΥΣΠΕ) οι δάσκαλοι Δημήτρης 
Μπράτης (κιν. 6974750402) και Βασίλης 
Παλληγιάννης (κιν. 6974750409), στους οποί-
ους μπορείτε να απευθύνεστε για όλα τα 
ζητήματα που άπτονται του ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ.  

Was muss für die  
Bildung getan werden?
Was ist die wichtigste Maßnahme, die wir 
heute für die Bildung ergreifen müssen? 
Menschen aus aller Welt haben vom 15. Sep-
tember bis 15. Oktober 2010 an „Raise Your 
Hand“ teilgenommen - einem globalen Markt 
der Möglichkeiten, der von der OECD (Orga-
nisation for Economic Co-operation and De-
velopment) veranstaltet wurde. In nur dreißig 
Tagen wurden 325 Ideen hochgeladen und 
online mehr als 27.000 Stimmen abgegeben. 
Die TeilnehmerInnen sagten: 
1. Das Denken lehren, nicht das Wiederkäuen
2. Sich engagieren für Bildung als ein öffentli-
ches Gut und eine öffentliche Verantwortung
3. Sich stärker darauf konzentrieren, eine lang-
fristige Liebe zum Lernen und die Fähigkeit 
zu kritischem Denken zu schaffen, anstatt auf 
standardisierte Tests vorzubereiten
4. Gewährleisten, dass alle Kinder die Mög-
lichkeit haben, ihre natürlichen Fähigkeiten zu 
entdecken und zu entwickeln
5. Sicherstellen, dass Kinder mit einem be-
nachteiligten Hintergrund und aus Migran-
tenfamilien die gleichen Möglichkeiten zu 
einer qualifizierten Bildung haben wie andere. 
Die fünf am stärksten unterstützten For-
derungen kristallisierten sich während der 
transparenten und weltweit in Echtzeit statt-
findenden Abstimmung heraus. Vier der fünf 
ausgewählten Ideen stammten nicht von der 
OECD, sondern wurden von den internatio-
nalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Online-Umfrage eingebracht.
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