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[ Περιεχόμενα ]

[ editorial ] 
Μεταξύ ανασφάλειας, φόβου και συντριπτικής φθοράς στον καθημερινό αγώνα για τον 

«επιούσιο» βρίσκει αυτός ο χειμώνας όλες/όλους μας, όπως εξάλλου και ολόκληρη την 
ελληνική κοινωνία.
Ο συλλογικός μας φορέας, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε, έδωσε 
όλο το προηγούμενο διάστημα σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς των εκπαιδευτικών 
Γαλλικής Φιλολογίας μια πρωτοφανή για τα δεδομένα των επιστημονικών ενώσεων των εκπαι-
δευτικών μάχη ενάντια στις Υπουργικές Αποφάσεις εξοστρακισμού των ξένων γλωσσών από 
τη δημόσια εκπαίδευση.
Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από την ιστοσελίδα μας αναμένουμε διορθωτικές κινήσεις από το 
Υπουργείο Παιδείας. Στην τελευταία μας συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας (βλ. σελ. 14) 
διαφάνηκε ξεκάθαρα η διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ύστερα από 
το πανελλαδικό «τσουνάμι» αντιδράσεων και τα τεράστια διδακτικά, παιδαγωγικά και λειτουρ-
γικά προβλήματα στις σχολικές μονάδες, να υπάρξει διόρθωση με βασικότερη αλλαγή την επα-
ναφορά της παράλληλης διδασκαλίας της Γερμανικής και της Γαλλικής Γλώσσας στα δημοτικά 
σχολεία.
Σας καλούμε όλες/όλους να συμμετάσχετε μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Κεντρικής Έδρας και του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας την Κυριακή 
11 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών Γερ-
μανικής Φιλολογίας στην εκλογική διαδικασία και στον προγραμματισμό της δράσης για την 
επόμενη διετία αποτελεί ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση όλων! 

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο

Dezembertagungen in Athen und Thessaloniki – Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. & 
Ε.Ε και Δ.Σ. στο Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης 

Γλωσσομάθεια και διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας

Η θεατρική ομάδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ

Oktoberfest στα Ιωάννινα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στο Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων

Deutsch in Bewegung (Glossomobil): Schulanmeldungen – Wie kann man deutsche  
Lieder im DaF-Unterricht einsetzen?

Προτάσεις του απερχόμενου Δ.Σ. για τη δράση της Πανελλήνιας Ένωσης την προσεχή 
διετία – Hinter den Kulissen (Quelle:„Der Spiegel” )

Η ιστορική απόφαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας – Δελτίο τύπου των επιστημονικών ενώσεων 
Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας ύστερα από συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας 
ΔΒΜΘ κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου

Österreichisches Sprachdiplom

Επιστολές για τους «αδίδακτους» μαθητές 

Τοπικές Επιτροπές της Πανελλήνιας Ένωσης

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ και Ε.Ε – Αίτηση εγγραφής στην Πανελλήνια Ένωση

Διαγωνισμός δημιουργικότητας για μαθητές

Γερμανικά στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.

Dezembertagung in Athen
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 (09:00-16:00)

Titania Hotel Athen (Πανεπιστημίου 52)

09:00-09:45 Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
09:45-10:00 Χαιρετισμοί – Έναρξη ψηφοφορίας
10:00-10:50 Deutsch an griechischen Gymnasien. Anregungen, Vorschläge, Tipps ... und viel mehr! (Workshop)
 Ξυδιάς Χαράλαμπος, Γυμνάσιο Καμαρών
11:00-11:50 Stationenlernen: eine neue Form des offenen Unterrichts (Workshop)
 Χατζοπούλου Έλλη, 3ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς
12:00-12:30 Geschichte im DaF-Unterricht: DDR - Die Verfassung (1949) bis zu dem Jahr der Wende (1989).   
 Didaktisierungsvorschlag
 Karli Elina, DaF-Lehrerin & Praktikantin an der Deutschen Schule Athen
12:30-13:00 Η Διδαχή της Γερμανικής με τη χρήση του PowerPoint
 Τηλαβερίδης Δημήτρης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ07
13:00-13.30 DaF-Unterricht mit L.A.M.S
 Χαρδαλούπα Γιοχάννα, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών
13:30-14:00 Το Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στη Δημόσια Εκπαίδευση. Από τη θεωρία   
 στην πράξη: Οι βασικές θεωρητικές αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ 
 Ζέππος Δημήτρης, Γυμνάσιο Κερατέας
14:00 Λήξη ψηφοφορίας
14:00-16:00 Ανοικτή Συζήτηση: Προγραμματισμός δράσης νέου Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης
 με παράλληλη ανοικτή καταμέτρηση και ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.Ε. 
Dezembertagung in Thessaloniki

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 (09:00-16:00)
Capsis Hotel Thessaloniki (Μοναστηρίου 18)

09:00-09:45 Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
09:45-10:00 Χαιρετισμοί – Έναρξη ψηφοφορίας
10:00-10:30 Πολιτιστικό πρόγραμμα: «Βερολίνο – 20 χρόνια από την πτώση του τείχους»
 Μπαλτουμά Όλγα, καθηγήτρια Γερμανικών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης
 Παπαγιάννη Μαρία, καθηγήτρια Γερμανικών στο 1ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας
10:30-11:00 «Παιχνίδι πολυγλωσσίας»
 Αλεξάνδρου Χρυσάνθη, καθηγήτρια Γερμανικών στο Αρσάκειο Γυμνάσιο 
 Καρασάββα Σοφία, καθηγήτρια Γαλλικών στο Αρσάκειο Γυμνάσιο
11:00-11:30 «Wie ist das bei euch? Bei uns…», E-Twinning στο μάθημα των Γερμανικών
 Χατζηγιώση Μαρία, καθηγήτρια Γερμανικών στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
11:30-12:00 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius: Ein europäisches Schreibprojekt
 Παπαδοπούλου Σοφία, καθηγήτρια Γερμανικών στο 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων
12:10-14:00 Το Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες
 Α΄ μέρος: 12:10 – 12:50              Διάλλειμμα: 12:50 – 13:10                  Β΄ μέρος: 13:10 – 13:50
 Κερκινοπούλου Γιάννα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07
 Περπερίδης Γεώργιος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
14:00 Λήξη ψηφοφορίας
14:00-16:00 Ανοικτή Συζήτηση: Προγραμματισμός δράσης νέου Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης
 με παράλληλη ανοικτή καταμέτρηση και ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος
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Ο όρος «διαμεσολάβηση»
Είναι κοινά αποδεκτό, ότι μπορούμε να δια-
κρίνουμε διάφορα είδη χρήσεων της γλώσ-
σας:
•  πληροφοριακή (πρόσληψη, αξιοποίηση ή/

και μετάδοση πληροφοριών),
•  διαπροσωπική (σύναψη, διατήρηση ή/και 

διακοπή κοινωνικής επαφής, όπως και συμ-
μετοχή σε κοινωνικές περιστάσεις),

•  δημιουργική (παραγωγή λόγου με τρόπο 
πρωτότυπο, ο οποίος αποτυπώνει προσωπι-
κές επιλογές ή/και στάσεις του χρήστη), 

• διαμεσολαβητική, όπου διακρίνουμε:

°  απόδοση σε άλλη γλώσσα ενός νοήματος, 
μιας πληροφορίας ή έννοιας που εκφρά-
στηκε σε μιαν άλλη,

°  μετάδοση νοημάτων που εκφράζονται 
μέσω μιας γλωσσικής ποικιλίας ή υφολογι-
κής εκδοχής με επιλογή άλλης γλωσσικής 
ποικιλίας ή υφολογικής εκδοχής, 

°  προφορική ή γραπτή απόδοση νοήματος ή 
πληροφορίας που αποτυπώθηκε με τη μορ-
φή εικόνας, σχεδιαγράμματος, πίνακα, και 
αντίστροφα, δηλαδή μετατροπή σε εικόνα, 
σχεδιάγραμμα ή πίνακα πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται σε κείμενο, καθώς και

°  μετάδοση νοημάτων που εκφράζονται 
μέσω ενός κώδικα ή καναλιού επικοινωνίας 
με άλλον κώδικα ή άλλο κανάλι (π.χ. απο-
κρυπτογράφηση σημάτων του στρατού ή 
απομαγνητοφώνηση ομιλίας).

Με τον όρο «γλωσσική διαμεσολάβηση» 
(Sprachmittlung) η βιβλιογραφία μέχρι περί-
που το 1980 αναφερόταν αποκλειστικά στη 
μετάφραση και τη διερμηνεία (Prunc 2007, 
15). Σήμερα, όμως, ο όρος αυτός περιλαμβά-
νει πολλές γλωσσικές δραστηριότητες, οπότε 
οφείλουμε να διευκρινίσουμε το σημασιολο-
γικό του πεδίο, ώστε να είναι κατανοητό σε τι 
εστιάζουμε την προσοχή μας. 
Είναι σαφές ότι η μετάφραση και η διερμη-
νεία αφορούν τη διαμεσολαβητική χρήση 
της γλώσσας και ότι κάθε μεταφραστής και 
διερμηνέας είναι γλωσσομαθής. Όμως, ένας 
γλωσσομαθής δεν καθίσταται αυτομάτως και 
μεταφραστής ή διερμηνέας, καθώς αυτές οι 
ιδιότητες απαιτούν πολλές άλλες δεξιότητες 
και ικανότητες, πέρα από τη γλωσσομάθεια 
(Μπατσαλιά & Σελλά-Μάζη 1997).
Ένας γλωσσομαθής, προκειμένου να ανταπο-
κριθεί στις επικοινωνιακές του ανάγκες, πρέ-
πει να είναι σε θέση να κατέχει, ανάλογα με 
το επίπεδο γλωσσομάθειάς του,  όλα τα προ-
αναφερθέντα άλλα είδη χρήσης της γλώσσας: 
την πληροφοριακή, τη διαπροσωπική, τη 

δημιουργική και, βεβαίως, τη διαμεσολαβη-
τική. Όμως, όταν αναφερόμαστε σε ζητήματα 
γλωσσομάθειας, ο όρος «διαμεσολάβηση» 
αφορά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, 
αλλά διαφοροποιείται από τη μετάφραση και 
τη διερμηνεία (Μπατσαλιά 2009). 

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας περιλαμβάνει και 
την ανάπτυξη της γλωσσικής επίγνωσης, δη-
λαδή της γνώσης για το πώς εκφέρεται τι σε 
ποιον, στην ανάπτυξη της οποίας συμβάλλει 
και η διεύρυνση της ικανότητας για διαμεσο-
λαβητική χρήση της ξένης γλώσσας, καθώς 
ο χρήστης μιας ξένης γλώσσας καθίσταται 
ικανός να μεταφέρει νοήματα, έννοιες και 
πληροφορίες από την μια γλώσσα στην άλλη, 
αποβλέποντας στην επίτευξη συγκεκριμένου 
επικοινωνιακού σκοπού, ο οποίος, όμως, δι-
αφοροποιείται από τον σκοπό του πρωτοτύ-
που. Δεν μεταφράζει, δεν διερμηνεύει τα όσα 
ήθελε ο συντάκτης του πρωτοτύπου να μετα-
βιβάσει, αλλά επιλέγει ο ίδιος εκείνες τις πλη-
ροφορίες, που κρίνει ότι σχετίζονται με τον 
δικό του στόχο, π.χ. ένας φίλος του να λάβει 
συγκεκριμένη πληροφορία, και θα εκφραστεί 
με τρόπο που θα συνάδει με την επικοινωνια-
κή περίσταση στην οποία μετέχει ο ίδιος. Αυτή 
η νέα διάσταση χρήσης της γλώσσας συνιστά 
το στοιχείο, στο οποίο οφείλουμε να εστιά-
σουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας, καθώς είναι 
μια διάσταση επικοινωνιακής συμπεριφοράς. 
Οφείλουμε, λοιπόν, να ευαισθητοποιήσουμε 
το γλωσσομαθή, ώστε να καθίσταται ικανός 
να μεταφέρει νοήματα τόσο από τη μητρική 
του γλώσσα στη ξένη. 

Συγκεκριμένα, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη 
μας ότι δε μετέχουμε άνευ λόγου σε μια επι-
κοινωνιακή διαδικασία. Όταν προβαίνουμε 
στην εκφορά ενός εκφωνήματος αποβλέπου-
με στην επίτευξη κάποιου επικοινωνιακού 
σκοπού.1  Κατά συνέπεια, όταν ως καθηγητές 
αποβλέπουμε στην ανάπτυξη της διαμεσο-
λαβητικής ικανότητας των μαθητών μας, θα 
πρέπει να τους ασκήσουμε στην εκφορά λό-

*   Το πλήρες άρθρο δημοσιεύεται στο: Τιμητικός 
Τόμος για την Πόπη Καλλιαμπέτσου, Αθήνα (υπό 
έκδοση), 14 σελ. 

**  Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

1.  Δεν παραβλέπουμε, βεβαίως, τις περιπτώσεις 
όπου προβαίνουμε στην εκφορά ενός επιφωνή-
ματος φόβου ή πόνου. Σε αυτές και σε ανάλογες 
με αυτές περιπτώσεις δεν συγκροτείται επικοινω-
νιακή περίσταση με την έννοια που προσδίδουμε 
στον όρο αυτό, καθώς δεν αναλαμβάνουμε κοινω-
νικό ρόλο, ούτε απευθυνόμαστε σε κάποιον συνο-
μιλητή, τουλάχιστον όχι παρόντα. 

γου2, που να στηρίζει επικοινωνιακούς σκο-
πούς, όπως:
• πληροφόρηση / ενημέρωση
• προτροπή / αποτροπή
• παραίνεση / συμβουλή
• διαμαρτυρία / καταγγελία
• υποβολή αιτήματος / διεκδίκησης
• προειδοποίηση / απειλή.

Επίσης θα πρέπει να ασκήσουμε τους μαθητές 
μας στην εκφορά λόγου, η οποία να συνάδει 
με τον κοινωνικό ρόλο, τον οποίον μπορεί να 
έχουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε κοινωνικούς 
ρόλους, οι οποίοι απαιτούν διαφορετικό τρό-
πο εκφοράς λόγου:
• ισότιμη φιλική / συγγενική σχέση, 
•  ετεροβαρής συγγενική σχέση (π.χ. ανιψιός / 

γηραιός θείος)3,
•  ισότιμη σχέση γνωστών (π.χ. γείτονες ή συ-

νάδελφοι),
•  ιεραρχικά ανώτερος προς ιεραρχικά κατώτε-

ρο (π.χ. προϊστάμενος προς υφιστάμενο),
•  ιεραρχικά κατώτερος προς ιεραρχικά ανώτε-

ρο (π.χ. διδασκόμενος προς διδάσκοντα),
•  ετεροβαρής σχέση γνωστών (νεαρός / αξιο-

σέβαστος οικογενειακός ιατρός)
• απευθυνόμενοι σε άγνωστο πρόσωπο

°  μεγαλύτερης ηλικίας ή

°  μικρότερης ηλικίας.

Με βάση τα ανωτέρω, ως ικανός χρήστης μιας 
γλώσσας μπορεί να θεωρείται εκείνος που εί-
ναι σε θέση να την χειρίζεται αποτελεσματικά, 
δηλαδή εκείνος που επιτυγχάνει τον επικοι-
νωνιακό του σκοπό στις διάφορες επικοινω-
νιακές περιστάσεις στις οποίες μετέχει, εναρ-
μονίζοντας τις λεκτικές του επιλογές με τον 
εκάστοτε κοινωνικό του ρόλο και ανάλογα με 
την κοινωνική σχέση που έχει διαμορφωθεί (ή 
που επιδιώκει να διαμορφώσει) με τον ή τους 
αποδέκτες του λόγου του (Batsalia 1999, 74-
75). Μπορεί, δηλαδή, να χρησιμοποιήσει τη 
γλώσσα για χρήση πληροφοριακή, διαπρο-
σωπική, δημιουργική και διαμεσολαβητική. 
Ως προς την διαμεσολαβητική χρήση της 
γλώσσας, κάθε ικανός χρήστης μια γλώσσας 
είναι σε θέση να μεταφέρει νοήματα που 

2.   Η επίτευξη του επικοινωνιακού σκοπού ενός εκ-
φωνήματος εξαρτάται όμως και από την εναρμό-
νισή του προς συμβάσεις επιλογών σε λεξιλογικό, 
μορφοσυντακτικό και υφολογικό επίπεδο που  δι-
έπουν τους κοινωνικούς ρόλους και τις κοινωνικές 
σχέσεις, καθώς και τις διάφορες επικοινωνιακές 
περιστάσεις.

3.   Όταν πρόκειται περί ετεροβαρούς σχέσεως, οφεί-
λουμε να διευκρινίσουμε την πλευρά που έχει τον 
κυρίαρχο ρόλο, όπως και το εάν αυτό είναι συνει-
δητό και αποδεκτό από τους μετέχοντες.

[ Γλωσσομάθεια και διαμεσολαβητική 
χρήση της γλώσσας* ]

της Φρειδερίκης Μπατσαλιά**  
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εκφράστηκαν μέσω μιας γλωσσικής ποικιλί-
ας ή υφολογικής εκδοχής με επιλογή άλλης 
γλωσσικής ποικιλίας ή υφολογικής εκδοχής, 
να αποδίδει νοήματα ή πληροφορίες που 
αποτυπώθηκαν με τη μορφή εικόνας, ή σχε-
διαγράμματος και αντίστροφα, καθώς και να 
μεταδίδει νοήματα που εκφράστηκαν μέσω 
ενός συγκεκριμένου κώδικα ή καναλιού επι-
κοινωνίας, επιλέγοντας άλλον κώδικα ή άλλο 
κανάλι.
Η σημασία της διαμεσολαβητικής χρήσης της 
γλώσσας διαφαίνεται και στο Κοινό Ευρωπαϊ-
κό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα. Όμως, ο 
ρόλος του διαμεσολαβητή περιορίζεται, κατά 
την άποψή μας, σημαντικά. Συγκεκριμένα 
αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στις δραστηριό-
τητες διαμεσολάβησης, ο χρήστης της γλώσ-
σας δεν ενδιαφέρεται να εκφράσει δικά του νο-
ήματα, αλλά απλώς να δράσει ως ενδιάμεσος4 
ανάμεσα σε συνομιλητές που δεν είναι σε 
θέση να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο απευ-
θείας» (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 
για τη γλώσσα, σελ. 102).

Επίσης, η διατύπωση ότι κατά τη διαμεσο-
λάβηση ενδιαφέρεται κανείς μόνο απλώς να 
δράσει ως ενδιάμεσος δηλώνει ότι αυτή ακρι-
βώς η δράση ως ενδιάμεσος είναι ο γενικός 
επικοινωνιακός σκοπός κάθε διαμεσολαβη-
τικής χρήσης της γλώσσας. Όταν καλούμαι, 
ως γλωσσομαθής, να μεταφέρω κάποια πλη-
ροφορία από τη μια γλώσσα στην άλλη, βε-
βαίως και επιθυμώ να τα κάνω αυτό καλά, να 
μεταβιβάσω όντως πληροφορίες του πρωτο-
τύπου. Από οδηγίες χρήσης ενός πλυντηρίου 
να αντλήσω εκείνα τα στοιχεία, ώστε η φίλη 
μου να καταλάβει πώς να το χειριστεί για τα 
προγράμματα πλύσης που εκείνη συνηθίζει 
να επιλέγει. Ομοίως, σε μια κοινωνική συνα-
ναστροφή, θέλω να μεταφέρω εκείνα τα ση-
μεία της συζήτησης, ώστε να μπορεί ο παρευ-
ρισκόμενος ξένος να αντιληφθεί το θέμα και 
κάποια ουσιαστικά ή σημαντικά σημεία. Αυτή, 
όμως, δεν είναι μια απλή δράση ως ενδιάμε-
σος, αλλά μια ιδιαίτερα σύνθετη και υπεύθυ-
νη, καθώς απαιτεί επιλογή των πληροφοριών 
που θα μεταβιβαστούν, συνειδητοποίηση για 
τους κοινωνικούς ρόλους που έχουν οι μετέ-
χοντες στη διαμεσολαβητική διαδικασία, και 
επίγνωση του ατομικού επικοινωνιακού σκο-
πού, της συγκεκριμένης επικοινωνιακής περί-
στασης και των συγκεκριμένων κοινωνικών 
ρόλων των μετεχόντων. 
Έτσι, με βάση και την προηγουμένως εκτεθεί-
σα επικοινωνιακή μας προσέγγιση, θεωρούμε 
ότι ο γλωσσομαθής αναλαμβάνει τον ρόλο 
του διαμεσολαβητή επιδιώκοντας την επίτευ-
ξη συγκεκριμένου επικοινωνιακού σκοπού, 
ευρίσκεται εντός συγκεκριμένης επικοινωνι-
ακής περίστασης και έχοντας συγκεκριμένο 
κοινωνικό ρόλο συνδέεται με συγκεκριμένη 
κοινωνική σχέση με τον ή τους αποδέκτες 
του λόγου του. Όλα αυτά, όμως, οφείλει να τα 
εναρμονίσει με τις εκάστοτε γλωσσικές συμ-

4.  Υπογράμμιση της συγγραφέως 

βάσεις και να διαφοροποιήσει ανάλογα το 
διαμεσολαβητικό του λόγο. 
Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι και κατά τη διαμεσο-
λάβηση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων της 
επαγγελματικής μετάφρασης και διερμηνείας) 
αποβλέπει κανείς να εκφράσει ένα δικό του 
νόημα, έστω μέσω αξιοποίηση πληροφορίας 
που εξέφρασε κάποιος άλλος για άλλον σκο-
πό. Ο γλωσσομαθής πρέπει να είναι σε θέση 
να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να παραγάγει 
λόγο γραπτό ή προφορικό που συνάδει με τις 
συνθήκες παραγωγής του, όπως η σχέση που 
έχουν τα άτομα που επικοινωνούν – αν δηλα-
δή είναι σχέση τυπική ή σχέση οικειότητας, 
αν πρόκειται για άτομα διαφορετικής ηλικίας, 
φύλου, κοινωνικής τάξης ή θέσης, για άτομα 
που έχουν κοινές ή διαφορετικές γνώσεις και 
πολιτισμικό υπόβαθρο, κλπ. Επίσης, κατά τη 
διαμεσολάβηση πρέπει να εναρμονίσει το 
γραπτό ή προφορικό του κείμενο με τις συμ-
βάσεις εκφοράς λόγου που σχετίζονται με πα-
ράγοντες όπως είναι ο σκοπός της επικοινω-
νίας, το είδος της κοινωνικής δραστηριότητας 
στην οποία εμπλέκονται οι συνδιαλεγόμενοι 
και το κοινωνικό περιβάλλον επικοινωνίας.  
Η ανωτέρω προσέγγιση συμβάλλει όχι μόνο 
στην ανάπτυξη των διαμεσολαβητικών δε-
ξιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει στην 
ενσυνείδητη χρήση των γλωσσικών μέσων 
που διαθέτει το κάθε γλωσσικό σύστημα. Η 
διάσταση αυτή, ιδιαίτερα κατά την εκμάθηση 
ξένης γλώσσας συνιστά σημαντική παράμε-
τρο, στην οποία μέχρι σήμερα δεν έχει απο-
δοθεί η δέουσα σημασία κατά την διδακτική 
πρακτική (Hawkins 1984, Gnutzmann 2003, 
335-339).

Το πρώτο, κατά συνέπεια, βήμα είναι ο ορι-
σμός του επικοινωνιακού πλαισίου εντός του 
οποίου λαμβάνει χώρα η διαμεσολάβηση, 
όπου, όπως προαναφέραμε, οι μετέχοντες 
συνειδητοποιούν το κυρίαρχο στοιχείο της 
μεταξύ τους σχέσης στην συγκεκριμένη επι-
κοινωνιακή περίσταση και να αποφασίσουν 
εάν αποδέχονται τη μορφή αυτή ή εάν επιδι-
ώκουν διαφοροποίηση ή ανατροπή της μορ-
φής αυτής, επιλέγοντας ανάλογα γλωσσικά 
στοιχεία. 
Ένα επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός του 
επικοινωνιακού σκοπού, ο οποίος βεβαίως θα 
διατυπωθεί με διαφορετικό τρόπο σε λεξιλο-
γικό, μορφοσυντακτικό και υφολογικό επίπε-
δο ανάλογα με το εάν η μορφή της σχέσης 
είναι συνειδητή και αποδεκτή και από τις δυο 
πλευρές, ή εάν μια πλευρά επιδιώκει ανατρο-
πή ή έστω διαφοροποίηση της υφιστάμενης 
μορφής σχέσεως. 

Με βάση τα ανωτέρω και συνοψίζοντας ταυ-
τοχρόνως, διαπιστώνουμε:
•  Κατά τη διαμεσολάβηση, το πρωτότυπο κεί-

μενο, είτε αυτό είναι γραπτό είτε είναι προ-
φορικό, αποτελεί ερέθισμα που εξυπηρετεί 
και έναν πρωτογενή επικοινωνιακό σκοπό 
του διαμεσολαβητή. Συγκεκριμένα, ο ανα-
λαμβάνων ρόλο διαμεσολαβητικό, απευ-

θύνεται σε σαφώς προσδιοριζόμενο άτομο 
και αποβλέποντας στην επίτευξη δικού του 
επικοινωνιακού σκοπού, αντλεί σχετικές  
πληροφορίες και επιχειρήματα από το πρω-
τότυπο κείμενο.  

•  Η ανάπτυξη της ικανότητας για διαμεσο-
λαβητική χρήσης της γλώσσας μπορεί και 
πρέπει να ενσωματωθεί και στη διδασκαλία 
ξένων γλωσσών. 

• Με στόχο, συνεπώς, την άσκηση, ανάπτυξη, 
εξάσκηση και την καλλιέργεια της διαμεσο-
λαβητικής ικανότητας μπορεί να ζητηθεί από 
τον διαμεσολαβητή είτε να αναλάβει διαφο-
ρετικούς κοινωνικούς ρόλους είτε να αντα-
ποκριθεί σε διαφορετική επικοινωνιακή περί-
σταση, είτε να αντεπεξέλθει σε διαφορετικές 
μορφές σχέσεων και ταυτόχρονα να επιδιώξει 
την επίτευξη συγκεκριμένου επικοινωνια-
κού σκοπού, προβαίνοντας στις αντίστοιχες 
γλωσσικές πράξεις (πληροφόρηση, προτρο-
πή, καταγγελία κ.λπ.).

Η ανάπτυξη της διαμεσολαβητικής ικανό-
τητας ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές 
ανάγκες ενός γλωσσομαθούς, καθώς είναι 
αποδεδειγμένο ότι θα βρεθεί σε επικοινωνια-
κές περιστάσεις, όπου απαιτείται η δεξιότητα 
αυτή. Διευρύνοντας την διαμεσολαβητική 
ικανότητα, αναπτύσσεται παράλληλα και η 
επίγνωση της λειτουργίας των κοινωνικών και 
γλωσσικών συμβάσεων. Η δε επίγνωση αυτή 
συμβάλλει στην ενσυνείδητη χρήση όλων 
των εκφραστικών μέσων που διαθέτει μια 
κάθε γλώσσα. Κατά συνέπεια, διδάσκοντες και 
διδασκόμενοι οφείλουμε να ανταποκριθούμε 
στον σημαίνοντα ρόλο της διαμεσολαβητικής 
ικανότητας και να αναπτύξουμε τις σχετικές 
δεξιότητες των διδασκομένων. 
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Η θεατρική ομάδα του Τμήμα-
τος Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχοντας 
σαν υλικό θεατρικά έργα γερ-
μανών ή γερμανόφωνων συγ-
γραφέων, προσπαθεί να φέρει 
τους φοιτητές/φοιτήτριες του 
Τμήματος και το κοινό της Θεσ-
σαλονίκης σε επαφή με τα γερ-
μανικά γράμματα και το γερμα-
νικό πολιτισμό. 

Χρ η σ ι μ ο π ο ι -
ούνται γερ-
μ α ν ό φ ω ν α 

λογοτεχνικά κείμενα: 
θεατρικά έργα, ποιή-
ματα αλλά ακόμη και 
κείμενα των συγγρα-
φέων σε πεζό λόγο, 
τα οποία μεταποιού-
νται για τις ανάγκες 
της εκάστοτε παρά-
στασης. 
Η θεατρική ομά-
δα εντάσσεται στο 
πλαίσιο του οδηγού 

σπουδών του Τμήματος ως μάθημα επιλο-
γής, η λειτουργία της όμως υπερβαίνει κατά 
πολύ τις εβδομαδιαίες ώρες μαθημάτων και 
όπως είναι φυσικό απαιτεί την άμεση και 
αδιάλειπτη συνεργασία όλων των μελών της 
ομάδας, τα οποία συν-
διαμορφώνουν όχι 
μόνο το τελικό κείμε-
νο αλλά και την ίδια 
την παράσταση. 
Εκτός από τον προ-
φανή στόχο μιας 
πετυχημένης θεατρι-
κής παράστασης σε 
γερμανική γλώσσα, 
οι συμμετέχοντες 

φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται στη 
λογοτεχνική ανάλυση των κειμένων. Συγ-
χρόνως εισάγονται στον κόσμο του θεάτρου 
και όσον αφορά την ιστορία του αλλά και, 
πρακτικά, μέσω διαφόρων θεατρικών ασκή-
σεων (ασκήσεις εμπιστοσύνης, χαλάρωσης, 
παρατηρητικότητας, συγχρονισμού, παιχνί-
δι ρόλων, αυτοσχεδιασμοί). Επίσης γίνονται 
ξεναγήσεις στο Κ.Θ.Β.Ε. 
Μία από τις ιδιαιτερότητες του όλου εγχειρή-
ματος έγκειται στην απόδοση λόγου σε μια 
γλώσσα που δεν αποτελεί τη μητρική τους 
γλώσσα και ως εκ τούτου δίνεται μεγάλη ση-
μασία σε ασκήσεις γλωσσικές (φωνητικής, 
προφοράς, παύσεων κ.ο.κ.) Οι απόφοιτοι και 
οι απόφοιτες του Τμήματος κατά ένα μεγά-
λο μέρος απασχολούνται στην εκπαίδευση, 
όπου και θα μπορούσαν είτε να αναλάβουν 
την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας θεατρι-
κής ομάδας στα σχολεία είτε να εντάξουν 

[ Η θεατρική ομάδα του Τμήματος Γερμανικής          Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ]
της Κατερίνας Ζάχου* 

Από την παράσταση Dr. med. Hiob Praetorius

Από την παράσταση του Brecht το 2008

Στιγμιότυπο από πρόβα
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θεατρικές ασκήσεις στο μάθημα εκμάθησης 
της Γερμανικής γλώσσας.  
Η γνωριμία και η πρακτική ενασχόληση με 
το θέατρο καθώς και  η λογοτεχνική ανά-
λυση γίνονται μέσα από ομαδικό πνεύμα 
και συνεργασία της ομάδας. Το ζητούμενο 
βέβαια είναι πάντα εκτός από το ωφέλιμο 
και το τερπνόν, πράγμα που αποτελεί επίσης 
στόχο της ομάδας, μια και η ευχαρίστηση 
αποτελεί και το καλύτερο κίνητρο για τη 
διεκπεραίωση μιας εργασίας. Ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια που στην Ελλάδα παρα-
τηρείται μια ιδιαίτερα απαξιωτική στάση 
απέναντι στην εκπαίδευση –εν μέσω κρίσης 
αξιών- αυτό θα έπρεπε να είναι το ζητούμε-
νο: η ευχαρίστηση της μάθησης. Διότι εάν ο 
εκπαιδευτικός δεν αγαπήσει τη δουλειά του 
τότε δεν θα μπορέσει και να προσφέρει και 
να εμπνεύσει με τη σειρά του τους μαθητές 
και τις μαθήτριές του. 
Από τη θεατρική ομάδα του Τμήματος έχουν 
ανέβει τα ακόλουθα έργα: 1990-1994: “Ly-
sistrate nach Aristophanes”, “Franz Kafka trifft 
Dario Fo”, “Der Katzelmacher” του Reiner-Wer-
ner Fassbinder, “Herkules und der Stall des Av-
gias” του Friedrich Dürrenmatt, το οποίο και 
μεταφράστηκε από τους φοιτητές και ανέ-
βηκε και στα ελληνικά με τίτλο «Ο Ηρακλής 
και η κόπρος του Αυγεία», το κολάζ “Auslän-
derfeindlichkeit. Eine Textcollage”, το έργο του 

Frank Wedekind “Frühlingserwachen” καθώς 
και τρία μονόπρακτα των Πιραντέλλο, Μπό-
ουλς και Ταρντιέ. 
Το 1998/1999 η θεατρική ομάδα ανεβάζει 
μια παράσταση βασισμένη σε κείμενα του 
Erich Kästner και από το 1999-2000 παρου-
σιάζονται συστηματικά κείμενα γερμανό-
φωνων συγγραφέων (2000: Friedrich Dür-
renmatt “Frank V.” 2001: Max Frisch “Don 

Juan oder die Liebe zur Geometrie”, 2002: 
Tankred Dorst “Heinrich oder die Schmerzen 
der Phantasie”, το οποίο και μεταφράστηκε 
στα ελληνικά, 2006: Elfriede Müller “Goldener 
Oktober”, 2007: Gotthold Ephraim Lessing 
“Minna von Barnhelm”, 2008: „Der Hässliche“ 
του Marius von Mayenburg). Το 2009 ανε-
βαίνει ένα κολάζ από κείμενα του Bertolt 
Brecht “Glotzt nicht so romantisch! Brecht in-
tensiv.“  Την επόμενη χρονιά η ομάδα (εκτός 
πλαισίου μαθημάτων) ανεβάζει την κωμω-
δία „Dr.med. Hiob Prätorius oder Die Mikrobe 
der menschlichen Dummheit“  και το 2011 
στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων 
του Τμήματος το κολάζ από έργα του Fried-
rich Dürrenmatt „Play Dürrenmatt. Denkt neu 
sonst kommt Ihr in die Scheisse.“  
Από το 2009 οι παραστάσεις συνοδεύο-
νται από ελληνικούς υπέρτιτλους, οι οποί-
οι γίνονται από φοιτητές/φοιτήτριες και 
αποφοίτους του Τμήματος, πράγμα που 
δείχνει, όπως και η αυξανόμενη εθελοντική 
συμμετοχή πολλών φοιτητών, ότι η θεατρι-
κή ομάδα συνεχίζει, εξελίσσεται και κυρίως 
ανθίσταται σε κάθε είδους τυποποίηση και 
εφησυχασμό.

* Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Υπεύ-
θυνη της θεατρικής ομάδας από το 2000) 

[ Η θεατρική ομάδα του Τμήματος Γερμανικής          Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ]

Αφίσα Brecht intensive

Αφίσα Dürrenmatt

Ξενάγηση στο Βασιλικό Θέατρο
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«H εκδήλωση πήγε πολύ καλά. Παραβρέθηκαν περισσότερα από 200 άτομα, ικανοποιητικός αριθμός αν σκεφτούμε ότι αυτή η εκδήλωση 
απευθυνόταν σε ενήλικες και όχι σε μαθητές! Στην αρχή και μέχρι να αρχίσει η ζωντανή μουσική είχαμε ετοιμάσει μια συλλογή με γερμα-
νικά τραγούδια, το οποίο ακουγόταν στο χώρο. Στη συνέχεια τραγούδησε ο Doppel-U, πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους και αργότερα 
τη σκυτάλη πήρε ένα τοπικό συγκρότημα, το οποίο μας κράτησε συντροφιά με ελληνική και ξένη έντεχνη μουσική. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της βραδιάς παιζόταν ένα βιντεάκι σε οθόνες που διέθετε το μαγαζί με εικόνες από τη Γερμανία και από το Oktoberfest του Μονάχου. Οι 
μπύρες και τα λουκάνικα έφευγαν με πολύ γρήγορους ρυθμούς! Πιστεύω ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε τη βραδιά και ελπίζουμε σαν Τοπι-
κή Επιτροπή Ιωαννίνων να καθιερωθεί κάθε Οκτώβρη η βραδιά αυτή»

Κική Τσάγκα - Ιωάννινα

[ Oktoberfest στα Ιωάννινα ]
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Η 26η Σεπτεμβρίου 
καθιερώθηκε ως η 
Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Γλωσσών το2001, 
με πρωτοβουλία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, 
με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών γιορτάζεται 
με ποικίλες εκδηλώσεις στις περισσότερες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να 
προαχθεί η πλούσια γλωσσική και πολιτισμική 
ποικιλομορφία της Ευρώπης, να ενθαρρυνθεί 
η εκμάθηση γλωσσών, να τονιστεί η σημασία 
της “Δια βίου Μάθησης”, να δοθεί έμφαση 
στην αναγνώριση της μοναδικής αξίας που 
έχει κάθε γλώσσα και να υπενθυμίζει ότι η 
κατανόηση άλλων πολιτισμών συντελεί στη 
δημιουργία μιας κοινωνίας ειρηνικής και δη-
μοκρατικής. 
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Γλωσσών οι μαθήτριες και μαθη-
τές του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου 
Τρικάλων ετοίμασαν με τη βοή-
θεια των καθηγητριών Γερμανικής 
και Αγγλικής Γλώσσας, Ρίτας Ρου-
σιαμάνη και Λουίζας Πουλιάνα μια 
ξεχωριστή γιορτή.

Αρχικά έλαβε χώρα μια μικρή συζήτηση, την 
οποία κατεύθυνε με ερωτήσεις η καθηγήτρια 
των γερμανικών για να εκφράσουν οι ίδιοι οι 
μαθητές την σπουδαιότητα της εκμάθησης 
μιας ξένης γλώσσας. Έπειτα διάβασαν κάποιοι 
μαθητές κείμενα στα οποία αναφερόταν τι 
γιορτάζεται την 26η Σεπτεμβρίου και για ποιό 
λόγο.
Οι μαθήτριες και μαθητές των γερμανικών 
μετά από μικρή προετοιμασία, παρουσίασαν 
στους συμμαθητές τους μια ελληνική λέξη 
της αρεσκείας τους την οποία μετέφρασαν 
σε 5 γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, 
ισπανικά και ιταλικά) και την έγραψαν και στις 
6 γλώσσες με διάφορους τρόπους (κολάζ, ζω-
γραφίζοντας) σε χαρτόνια Α4.
Επίσης διάλεξαν ποιήματα σε 4 γλώσσες τα 
οποία μετάφρασαν στα ελληνικά και τα απήγ-
γειλαν και στις 2 γλώσσες, π.χ. Γερμανικά -Ελ-
ληνικά, στίχο-στίχο.
Είδαν στον διαδραστικό πίνακα ανθρώπους 
από διαφορετικές φυλές να απευθύνουν το 
χαιρετισμό τους και είδαν επίσης μερικές ελ-
ληνικές λέξεις μεταφρασμένες σε διάφορες 
ξένες γλώσσες.
Τέλος χόρεψαν και τραγούδησαν το τραγούδι 
“Ich bin cool” του Uwe Kind και διασκέδασαν 
πολύ!
Τελικά όλοι συνειδητοποίησαν πόσο σημαντι-
κό είναι να μιλά κάποιος ξένες γλώσσες και ότι 
όσο η ανθρωπότητα δεν μιλά μια κοινή γλώσ-
σα, οι ξένες γλώσσες είναι απαραίτητες για την 
κατανόηση των λαών, ανταλλαγή απόψεων, 
γνώσεων, στην πολιτική, επιστήμη και στις πο-
λιτισμικές και οικονομικές συνεργασίες.

[ Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών ]

5

[ Oktoberfest στα Ιωάννινα ]
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[ Deutsch in Bewegung: Schulanmeldungen! ]

Was haben die Lieder „Backe, backe Kuchen“, „O Tannenbaum“ und 
„Stille Nacht, heilige Nacht“ gemeinsam? Alle drei gehören zu den 
beliebtesten deutschen Kinderliedern, die Sie in Ihrem Unterricht 
einsetzten können, damit Ihre Schüler Spaß am Deutschlernen ha-
ben.

Studien haben nachgewiesen, dass Musik das Erlernen neuer Wör-
ter vereinfachen kann. Die bekannten Melodien tragen dazu bei, 
dass Schüler leichter wichtige Wörter lernen. Durch das Singen von 
deutschen Liedern werden die Schüler vertraut mit der deutschen 
Aussprache und dem entsprechenden Wortschatz. Ein bemerkens-
wertes Beispiel wäre das Lied „O Tannenbaum“, das den Schülern 
auch in der Muttersprache bekannt ist:

 O Tannenbaum, O Tannenbaum
 Wie treu sind deine Blätter!
 O Tannenbaum, O Tannenbaum 
 Wie treu sind deine Blätter! 
 Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 
 Nein, auch im Winter, wenn es schneit.

Diese Melodie ist fast jedem bekannt. Es gibt natürlich einige Un-
terschiede hinsichtlich der griechischen Version. Sie können aber 
versuchen Ihre Schüler zu motivieren den Wortschatz des Liedes  
selber zu entschlüsseln. Ebenfalls können Sie auch Lieder verwen-
den, in denen internationale Wörter auftreten, wie z.B. Mutter, Va-
ter, Schwester, Bruder usw.

Neben den bekannten Kinderliedern, können Sie auch deutsche 

Volkslieder benutzen, die bekannten Schlager. Aber man muss 
vorsichtig sein, denn nicht alle Volkslieder sind geeignet für den 
Deutschunterricht. Die Schüler sollen in der Lage sein selber die 
Bedeutung einiger Wörter zu erschließen. Darum sollte man Lieder 
auswählen, an die sich die Schüler leicht erinnern können, damit sie 
sich auch entsprechend leichter an die Wörter erinnern können. Ein 
gutes Beispiel hier wäre Udo Jürgens Lied „griechischer Wein“.

 Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. 
 Komm schenk dir ein, 
 Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, 
 Dass ich immer träume von daheim, du musst verzeihen. 
 
 Griechischer Wein und die alt vertrauten Lieder, 
 Schenk nochmal ein, 
 Denn ich fühl die Sehnsucht wieder, in dieser Stadt, 
 Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein.

Schließlich können Sie es auch Ihren Schülern überlassen ein eigenes 
Lied zu schreiben mit dem bereits bekannten Wortschatz. Ihre Schü-
ler sollten eine bekannte Melodie verwenden und   versuchen selber 
zu reimen. Diese Übung wird dazu beitragen, dass sie den bekannten 
Wortschatz wiederholen und versuchen ihn im richtigen Kontext an-
zuwenden. Dies sind nur einige Beispiele, die Sie in Ihrem Unterricht 
anwenden können. Man sollte immer kreativ sein und versuchen die 
deutsche Kultur mit der deutschen Sprache zu verbinden, damit Ihre 
Schüler auch Spaß am Unterricht haben werden.

Melanie Meisch

Wie kann man deutsche Lieder im DaF-Unterricht einsetzten?

Die Glossomobil Tour stellt Ihnen die deutsche Sprache 
und Deutschland vor!

Melden Sie Ihre Schule an!
 

Wer sagt denn, dass man nur durch Prüfungen und mit Diplomen eine Fremdsprache erler-
nen kann? Wer sagt denn, dass man nur mit einer Reise ins Ausland etwas über die Kultur 
eines Landes erfährt? Das Projekt „Mit Deutsch in Bewegung“ packt die deutsche Sprache 

und Kultur in ein Auto und bringt sie zu Ihnen! 
 

Sind Sie Schüler, Lehrer, Eltern oder interessieren Sie sich einfach für die deutsche Kultur? 
Sie brauchen nur das Glossomobil zu rufen, um alles andere kümmern wir uns. 

 
Abgesehen von Stereotypen, die von Zeit zu Zeit zu hören sind, steht Deutschland für wun-

derschöne Städte und Landschaften, Technikinnovation, Kunst und Museen, Theater und 
Musik, Sport und Tradition. Eine Mischung die jeden bezaubern kann, ob jung oder alt! 

 
Durch Spiele, Geschenke, Kulturveranstaltungen und vieles mehr können Sie mehr darüber 
erfahren! Ob im Schulhof, auf einem Platz in Ihrer Gemeinde oder im Theater Ihres Ortes… 

das Glossomobil kommt zu Ihnen, ausgestattet mit hunderten von kreativen Ideen, um 
Ihnen die deutsche Sprache und Kultur vorzustellen! 

 
Erleben Sie die deutsche Sprache und das Land in Ihrem Ort! Das Glossomobil hat seine 

Reise begonnen und die nächste Station kann auch Ihre Stadt sein ... 
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[ Προτάσεις του απερχόμενου Δ.Σ  ]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
για τη διετία 2011-12

Πρόταση προς ψήφιση την 11η Δεκέμβρη 2011
και ενδεχόμενη συμπλήρωση-τροποποίηση

Hinter den Kulissen 
Quelle: „Der Spiegel” – 17.10.11

1.  Κοινή δράση με τις ενώσεις των καθηγητών Γαλλικής στον αγώνα 
για την απόσυρση των εγκυκλίων Χριστοφιλοπούλου του έτους 
2011 και την αποκατάσταση του κλάδου σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και 
Λύκειο.

2.  Αύξηση των θέσεων Σχολικών συμβούλων ΠΕ07.
3.  Προώθηση του αιτήματος για την αύξηση των ωρών του μαθήμα-

τος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» σε όλες τις βαθμίδες.
4.  Συνεργασία με τους αναγνωρισμένους συλλογικούς φορείς των κα-

θηγητών Ξένων Γλωσσών για την προώθηση των κοινών αιτημάτων 
(επαναφορά του 3ωρου στο Γυμνάσιο, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 
Γενικό Λύκειο, επάρκεια διδασκαλίας, παράλληλη διδασκαλία, κ.α.)

5.  Κατάργηση των κυρώσεων στους συναδέλφους που αρνούνται 
πρόσληψη ως Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου. Κατάργηση του 
θεσμού της ωρομισθίας των 4 ωρών.

6.  Καταγγελία της πρακτικής των συμπτύξεων και αγώνας για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στις σχολι-
κές μονάδες. Άνοιγμα των τμημάτων με μείωση του ορίου μαθητών 
ώστε να εξασφαλιστούν ιδανικές συνθήκες διδασκαλίας.

7.      Εμβάθυνση της συνεργασίας με άλλους φορείς (π.χ. Τμήματα Γερ-
μανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Goethe-Institut, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ).

8.     Ενδυνάμωση της πανελλαδικής δικτύωσης των καθηγητών Γερμα-
νικής Γλώσσας. Στήριξη των Τοπικών Επιτροπών της Πανελλήνιας 
Ένωσης.

9.     Διοργάνωση προβολών Γερμανόφωνων ταινιών σε όλη τη χώρα.
10.  Βελτίωση της παρεχόμενης ενημέρωσης (www.deutsch.gr, περιο-

δικό aktuell) και προετοιμασία νέου ενημερωτικού υλικού για την 
προβολή της Γερμανικής Γλώσσας.

11.  Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς των καθηγη-
τών Γερμανικής γλώσσας στις γειτονικές χώρες. Ενεργητική στήρι-
ξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου IDT που θα γίνει το 2013 στο Bozen 
(Südtirol).

12.  Πρωτοβουλίες για τη διεθνή αναγνώριση του Κρατικού Πιστοποι-
ητικού Γλωσσομάθειας και προβολή των αποτελεσμάτων της.

13.  Ανασύσταση της Επιστημονικής Ομάδας και δημιουργία διαδικτυ-
ακού επιστημονικού περιοδικού με πρόσβαση για όλα τα μέλη της 
Ένωσης.

Το απερχόμενο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης
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[ Η ιστορική απόφαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας ]

Συνάδελφοι,
Σήμερα Δευτέρα 

24-10-2011 η κα Δ. 
Μαυροματάκη, Πρό-
εδρος του Συνδέσμου 
Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας Π.Ε. εκπροσω-
πώντας και το Σύλλο-
γο Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας 
Π.Π., η κα Ε. Κουτσουδάκη, 
Πρόεδρος  του Πανελλη-
νίου Συλλόγου Καθηγητών 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας Α.Π., ο κος Γ. Καρατσι-
ομπάνης, Πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 
Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., ο κος 
Π. Σλίμπας, Πρόεδρος του πα-
ραρτήματος Βορείου Ελλάδας 
της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, κα Αικατερίνη 
Τσιχλή, Γεν. Γραμματέας του ΣΚΓ 
ΠΕ, εκπροσωπώντας και τους 
αδιόριστους καθηγητές, η κα  Α. 
Καλουπάκη, Γεν. Γραμματέας του 
ΠΑΣΥΚΑΓΑ και η Δ. Καλλιανιώτη, 
Γραμματέας του ΠΕΚΑΓΕΠΕ είχαν 
προγραμματισμένη συνάντηση με 
την Υφυπουργό του ΥΠΔΒΜΘ, κα Εύη 
Χριστοφιλοπούλου. Παρών ήταν και 
ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Α΄ Πειραιά και 
Νήσων, κ. Καρύδης Δημήτρης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ακό-
μα ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργεί-
ου κος Μ. Κοντογιάννης, ο Διευθυντής 
Σπουδών Α/θμιας κος Χ.Παπαχρήστος, ο Διευθυντής Σπουδών Β/θμιας 
κος Στ. Μερκούρης και οι Σύμβουλοι της Υφυπουργού, κος Κ. Σκανδά-
λης  και κα Ν. Σωτηράκη.

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων ενημέρωσαν την Υφυ-
πουργό για τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των 
Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ με Αριθ. Πρωτ. 86160/Γ2/28-07-2011), (ΥΑ 
με Αριθ. Πρωτ. 71103/Γ2/24-06-2011), (ΥΑ με Αριθ. Πρωτ. 66447/Γ1/10-
06-2011), (ΥΑ με Αριθ. Πρωτ. 61284/Γ1/27-05-2011) για τη διδασκαλία 

της β΄ξένης γλώσσας στην Α/
θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.

Η Υφυπουργός μας ενη-
μέρωσε ότι εξετάζει θετικά 
την επαναφορά της επιλο-
γής της Ξένης Γλώσσας στο 
Νέο Λύκειο. 

Επίσης, αξιολογώντας 
τα νέα δεδομένα, μας δια-
βεβαίωσε για την επανε-
ξέταση της δυνατότητας 
τροποποίησης των εγκυ-
κλίων και των κριτηρί-
ων για την παράλληλη 
διδασκαλία της Γαλ-
λικής και Γερμανικής 
Γλώσσας στα Δημο-
τικά και τα Γυμνάσια 
της χώρας ακόμα 
και κατά το τρέχον 
σχολικό έτος, εφό-
σον το επιτρέπουν 
οι συνθήκες.

Σε όλη τη δι-
άρκεια της συ-
ζήτησης υπήρξε 
θετικό κλίμα 
συνεργασίας 
και διάθεση 

εκ μέρους της 
Υφυπουργού και των στελεχών 

του Υπουργείου για την εξεύρεση λύσεων προς 
όφελος των μαθητών και των καθηγητών.

Τέλος, μας ζητήθηκε από την Υφυπουργό η κατάθεση συγκεκριμέ-
νων προτάσεων σχετικών με τα θέματα που συζητήθηκαν, στο πλαίσιο 
του εφικτού, όπως τονίσθηκε από τα στελέχη του Υπουργείου. 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια
 Ιωάννης Καρατσιομπάνης (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
Πάκης Σλίμπας (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)
Δέσποινα Μαυροματάκη (Πρόεδρος ΣΚΓΓ ΠΕ)
Μαριάννα Λεονάρδου (Πρόεδρος ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
Ευαγγελία Κουτσουδάκη (Πρόεδρος ΠΑΣΥΚΑΓΑ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣ-
ΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
info@apf.gr   www.apf.g

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙ-
ΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
aplf@otenet.gr   www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ) 
apelf@hotmail.com   www.pasykaga.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
info@deutsch.gr   www.deutsch.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)
thessaloniki@deutsch.gr   www.deutsch.gr
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[ Η ιστορική απόφαση του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας ] [ Österreichisches Sprachdiplom ]

Grundlagen

Das ÖSD ist ein zentrales, kursunabhängiges Prü-
fungssystem, in dem Prüfungen nach einheitlichen 
Maßstäben durchgeführt und bewertet werden. Die Prüfungen orien-
tieren sich an den Niveaubeschreibungen des Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmens (GER) und an „Profile deutsch“.  
Das ÖSD versteht sich als ein kommunikativ orientiertes Prüfungssy-
stem mit dem Ziel, fremdsprachliche Kompetenz im Hinblick auf reale 
Verwendungssituationen zu überprüfen.  
Das ÖSD geht von einer plurizentrischen Sprachauffassung aus: 
Die Standardvarietäten der deutschsprachigen Länder Österreich, 
Deutschland und der Schweiz werden als gleichberechtigt betrachtet 
und entsprechend berücksichtigt. Das ÖSD versucht, die Vielfalt der 
deutschen Sprache widerzuspiegeln, um die Kandidatinnen und Kan-
didaten auf die sprachliche Realität in den verschiedenen deutsch-
sprachigen Ländern vorzubereiten. In den Prüfungen betrifft dies 
vor allem den rezeptiven Bereich, also die Aufgaben zum Lese- und 
Hörverstehen. Hier werden Texte aus allen drei deutschsprachigen 
Ländern verwendet.

Modellprüfungen und Übungsmaterialien
Besuchen Sie die offizielle Homepage: www.osd.at

Die ÖSD Prüfungen im internationalen 
Vergleich

Die Niveaus der ÖSD-Prüfungen entsprechen den Stufen des Europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen (GER).  
Unten können Sie nachlesen, mit welchen anderen Prüfungen sie 
vergleichbar sind. Diese Liste gibt nur Beispiele und erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

A1 GD 1, A1 KID 1
Vergleichbar mit anderen Deutschprüfungen (Goethe-Institut, telc): 
Start Deutsch 1, Fit in Deutsch 1 (für Kinder),  

A2 GD 2, A2 KID 2
Vergleichbar mit anderen Deutschprüfungen (Goethe-Institut, telc): 
Start Deutsch 2, Fit in Deutsch 2 (für Kinder)

B1 ZD, B1 ZDj
Gemeinsam erstellte Prüfungen in Kooperation mit Goethe-Institut, 
telc, Universität Freiburg/Schweiz 

B2 MD
Vergleichbar mit anderen Deutschprüfungen (Goethe-Institut, telc): 
Goethe-Zertifikat B2, telc Deutsch B2, telc Deutsch B2 Beruf 

C1 OD
Vergleichbar mit anderen Deutschprüfungen (Goethe-Institut, telc): 
Goethe-Zertifikat C1 , telc Deutsch C1 

C2 Wirtschaftssprache Deutsch
in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich 

 
Stufe des GER: C2 Mastery 
Andere Deutschprüfungen (Goethe-Institut, telc): 

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom 
(KDS) 
Englischprüfungen (UCLES): Certificate of Proficiency in English (CPE)

Vorteile des ÖSD Diploms
Das ÖSD als standardisierter Nachweis von Deutschkenntnissen 
bringt den Absolventen und Absolventinnen viele Vorteile:

in Österreich:
als Zusatzqualifikation beim Arbeitsmarktservice (AMS) und an ande-
ren berufsorientierten Einrichtungen 
beim Zugang zu österreichischen Universitäten als anerkannter Nach-
weis von Deutschkenntnissen (je nach Universität unterschiedlich: B2 
Mittelstufe Deutsch, C1 Oberstufe Deutsch oder C2 Wirtschaftsspra-
che Deutsch) 
als Nachweis von ausreichenden Sprachkenntnissen für den Erwerb 
der österreichischen Staatsbürgerschaft, Niederlassung sowie für die 
Erteilung eines Visums (Voraussetzung A2 Grundstufe Deutsch 2) 
weltweit:
diverse landesspezifische Anerkennungen und Anrechnungen (zum 
Beispiel staatliche Anerkennung in Ungarn, Tschechien, Slowakei) 
Familienzusammenführung in Deutschland (Niveau A1 Grundstufe 
Deutsch 1) 

Griechenland: Prüfungszentren des ÖSD

Stadt Prüfungszentrum nächster Prüfungstermin

Athen

Deutsches Kurshaus 
Kontakt: Ulla Britta Chi-
mara 
 
Dim. Ralli 55 
15124 Athen 
Tel.: ++30 210 805 1189 
Fax: ++30 210 802 69 91 
kurshaus@acci.gr 
http://www.kurshaus.gr 

Keine aktuellen Prüfungs-
termine! 
Details zu Deutsches Kurs-
haus 

Chios

ÖSD Chios 
Kontakt: Barbara Gfall 
 
Dorotheou 11 
GR-82100 Chios 
Tel.: ++30 22710 40 708 
Fax: ++30 22710 40 708 
globalhaus4@gmail.com 
http://www.globalhaus.gr 

19.11.2011 
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aktuell
[ Επιστολές για τους «αδίδακτους» μαθητές ]

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος, 08.09.2011
Προς κ. Τηλαβερίδη, 
Σχολικό Σύμβουλο Γερμανικής γλώσσας
 
Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εξε-
λίξεις στο χώρο των ξένων γλωσσών της πε-
ριοχής μας και να ζητήσουμε τη γνώμη σας 
σε μια σειρά από θέματα. Όπως γνωρίζετε, 
οι πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις για τις 
ξένες γλώσσες δυστυχώς δεν ανακλήθηκαν 
οριστικά με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
όλοι οι μαθητές να επιλέγουν ελεύθερα την 
ξένη γλώσσα που θέλουν να παρακολου-
θήσουν. Συγκεκριμένα στο νομό Δωδεκα-
νήσου περισσότεροι από 600 μαθητές που 
διδάχτηκαν μέχρι πέρσι την Ιταλική γλώσσα 
αναγκάζονται να αλλάξουν τη δήλωση προ-
τίμησης μεταξύ της Γερμανικής και της Γαλ-
λικής γλώσσας. Επειδή η πλειοψηφία αυτών 
των μαθητών εντάσσεται στα τμήματα Γερ-
μανικής γλώσσας των Γυμνασίων στα οποία 
υπηρετούμε θέλουμε να σας επισημάνουμε 
τα εξής:

-  οι μαθητές της φετινής Α΄ τάξης Γυμνασίου επέ-
λεξαν εκ νέου τη δεύτερη ξένη γλώσσα προτί-
μησης, οι περισσότεροι των οποίων έχουν ήδη 
διδαχτεί τη Γερμανική στο Δημοτικό σχολείο. 
Για τους μαθητές αυτούς δεν προβλέπεται κα-
μία ρύθμιση καθώς το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου 
ξεκινά από την αρχή (κεφ. 1-5, τόμος Α).

-  οι μαθητές της φετινής Β΄ τάξης Γυμνασίου 
αλλάζουν Δεύτερη Ξένη Γλώσσα και, σύμφω-
να με τις Οδηγίες Διδασκαλίας της Γερμανικής, 
καλούνται να διδαχτούν τα κεφάλαια 6-9 του 
τόμου Α΄ του σχολικού βιβλίου (ενώ πέρσι διδά-
χτηκαν την Ιταλική).

-  οι μαθητές της φετινής Γ΄ τάξης Γυμνασίου αλ-
λάζουν Δεύτερη Ξένη Γλώσσα και, σύμφωνα με 
τις Οδηγίες Διδασκαλίας της Γερμανικής, κα-
λούνται να διδαχτούν τα κεφάλαια 1-4 του τό-
μου Β΄ του σχολικού βιβλίου (ενώ διδάχτηκαν 
την Ιταλική για δύο χρόνια).

 

Έχουμε υπόψη μας το Π.Δ. 188/1985 σύμφω-
να με το οποίο οι γονείς έχουν το δικαίωμα 
να αποφασίσουν ή όχι την προσμέτρηση της 
Γερμανικής γλώσσας στο Μ.Ο. της σχολικής 
χρονιάς αλλά θεωρούμε πως η ενσωμάτωση 
αυτών των μαθητών στα υπάρχοντα τμήματα 
Γερμανικής γλώσσας δεν θα γίνει ανώδυνα.
Θεωρούμε πως θα πρέπει να μας δοθεί και 
τυπικά η δυνατότητα:
-  να ξεκινήσουμε από το κεφάλαιο 1 του Α΄ 

τόμου του σχολικού βιβλίου στους μαθη-

τές που άλλαξαν ξένη γλώσσα
-   να ετοιμάσουμε διαφορετικό διαγώνισμα 

για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης που 
άλλαξαν ξένη γλώσσα

-  να ετοιμάσουμε διαφορετικά θέματα προ-
αγωγικών εξετάσεων. Δεν είναι δυνατό να 
διαγωνιστούν τον προσεχή Μάιο-Ιούνιο 
οι μαθητές που άλλαξαν ξένη γλώσσα στα 
ίδια θέματα με τους μαθητές που διδάσκο-
νται τη Γερμανική γλώσσα από την Ε΄ Δη-
μοτικού.

Η παρούσα επιστολή θα κοινοποιηθεί στον 
Προϊστάμενο Β/θμιας Δωδεκανήσου καθώς 
και στα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων-Κηδεμόνων 
Πόλεως Ρόδου.

Με εκτίμηση
Οι καθηγητές Γερμανικής γλώσσας της Α΄ Δω-
δεκανήσου από τα παρακάτω Γυμνάσια:
1ο Γυμνάσιο Ρόδου
2ο Γυμνάσιο Ρόδου
3ο Γυμνάσιο Ρόδου
5ο Γυμνάσιο Ρόδου
6ο Γυμνάσιο Ρόδου
7ο Γυμνάσιο Ρόδου
Μουσικό Γυμνάσιο
Γυμνάσιο Κρεμαστής
Γυμνάσιο Αφάντου
Γυμνάσιο Γενναδίου

Επικοινωνία: rhodos@deutsch.gr

Η απάντηση του κ. Τηλαβερίδη 

ΘΕΜΑ: Για τη διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας σε απά-

ντηση της επιστολής των Καθηγητών Γερμανικής της Ρόδου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της εγκυκλίου 71103/Γ2/24-6-2011 μία 

από τις προϋποθέσεις διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας 

είναι η ύπαρξη οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού της ξένης 

γλώσσας για την οποία δήλωσαν προτίμηση οι μαθητές. 

Λόγω μη ύπαρξης οργανικής θέσης Ιταλικών σε πάρα πολλά Γυ-

μνάσια, μαθητές που διδάχτηκαν μέχρι πέρσι την Ιταλική γλώσσα 

αναγκάζονται να αλλάξουν τη δήλωση προτίμησής τους μεταξύ 

των δύο άλλων γλωσσών δηλαδή της Γερμανικής και της Γαλλι-

κής. Στη Δωδεκάνησο αυτό συνέβη σε περισσότερους από 600 

μαθητές της Ιταλικής με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη δημιουργία 

τμημάτων που συμπεριλαμβάνουν μαθητές με διαφορετικό υπό-

βαθρο στη γνώση της διδασκόμενης γλώσσας. 

Αναφερόμενος στην επιστολή των καθηγητών της Γερμανικής 

της Ρόδου, συμφωνώ απόλυτα μαζί τους ότι με τα σημερινά 

δεδομένα η ενσωμάτωση των μαθητών της Ιταλικής Γλώσσας 

στα υπάρχοντα τμήματα Γερμανικής είναι αδύνατον να γίνει 

ανώδυνα τόσο για τους καθηγητές (που θα διδάσκουν σε τμή-

ματα με μαθητές διαφορετικών επιπέδων στη γλώσσα) όσο 

και για τους μαθητές. 

Με ποιο σκεπτικό μαθητές της φετινής Γ΄ τάξης Γυμνασίου, που 

ενώ διδάχτηκαν την Ιταλική για δύο χρόνια, εκλήθησαν με μηδενι-

κή γνώση της Γερμανικής να διδαχτούν τα κε-φάλαια 1-4 του δεύ-

τερου τόμου του βιβλίου Γερμανικών «Deutsch- ein Hit!»; 

Μετά από την περιγραφή του προβλήματος, ο Περιφερειακός Δι-

ευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττι-

κής, κ. Ιωάννης Ν. Κουμέντος, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Παι-

δείας θα αποστείλει άμεσα εγκύκλιο, δίνοντας τη δυνατότητα στα 

Γυμνάσια να μην ακολουθήσουν την αλφαβητική σειρά και έτσι να 

δημιουργηθούν τμήματα Γερμανικών ή Γαλλικών, στα οποία θα 

ενταχθούν μόνο οι μαθητές των Ιταλικών που άλλαξαν ξένη γλώσ-

σα.
Η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη για όλους μας με όλα τα γνω-

στά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ας σκεφτού-

με όμως και τους συναδέλφους μας της Ιταλικής που χάνουν τις 

τάξεις τους. Σε μια σύγχρονη και πολυπολιτισμική κοινωνία θα 

έπρεπε στη Δημόσια Εκπαίδευση να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στη διδασκαλία όλων των γλωσσών και στο δικαίωμα του κάθε 

μαθητή να διδαχθεί τη γλώσσα που επιθυμεί ανεξαρτήτως από 

την ύπαρξη οργανικών θέσεων και τον αριθμό των μαθητών.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και πολλή εκτίμηση, 

Δημήτριος Τηλαβερίδης 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 07
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[ Επιστολές για τους «αδίδακτους» μαθητές ] [ Τοπικές επιτροπές της Πανελλήνιας Ένωσης ]

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.   
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

(Ελάτε σε επαφή με τους συναδέλφους της περιοχής σας! Δραστηριοποιη-
θείτε για τα συμφέροντα του κλάδου μας! Κερδισμένοι θα είμαστε όλοι μας! 
Τα E-Mail ανήκουν σε Λίστες Διανομής για το συντονισμό της δράσης μας!)

   1. Νομός Αττικής:
Τ.Ε. Βορείου Τομέα:
Α Αθήνας, Β Αθήνας voreia@deutsch.gr
Αν. Αττική anatolika@deutsch.gr
Τ.Ε. Νοτίου Τομέα: Γ Αθήνας, Δ Αθήνας, Δυτ. Αττική notia@deutsch.gr
Τ.Ε. Πειραιά peiraias@deutsch.gr 
   2. Νομός Εύβοιας evoia@deutsch.gr
   3. Νομός Ευρυτανίας
   4. Νομός Φωκίδας
   5. Νομός Φθιώτιδας fthiotida@deutsch.gr
   6. Νομός Βοιωτίας voiotia@deutsch.gr
   7. Νομός Χαλκιδικής 
   8. Νομός Ημαθίας imathia@deutsch.gr
   9. Νομός Κιλκίς
  10.  Νομός Πέλλας pella@deutsch.gr (edessa@deutsch.gr, giannitsa@

deutsch.gr)
  11. Νομός Πιερίας pieria@deutsch.gr
  12. Νομός Σερρών serres@deutsch.gr
  13.  Νομός Θεσσαλονίκης thessaloniki@deutsch.gr (Δ.Σ. Παραρτήματος 

Βόρειας Ελλάδας)
  14. Νομός Χανίων chania@deutsch.gr
  15. Νομός Ηρακλείου heraklion@deutsch.gr
  16. Νομός Λασιθίου lasithi@deutsch.gr
  17. Νομός Ρεθύμνης rethimno@deutsch.gr
  18. Νομός Δράμας drama@deutsch.gr
  19. Νομός Έβρου evros@deutsch.gr
  20. Νομός Καβάλας kavala@deutsch.gr
  21. Νομός Ροδόπης rodopi@deutsch.gr
  22. Νομός Ξάνθης xanthi@deutsch.gr
  23. Νομός Άρτας arta@deutsch.gr
  24. Νομός Ιωαννίνων ioannina@deutsch.gr
  25. Νομός Πρέβεζας preveza@deutsch.gr
  26. Νομός Θεσπρωτίας thesprotia@deutsch.gr

  27. Νομός Κέρκυρας kerkyra@deutsch.gr
  28. Νομός Κεφαλληνίας kefalonia@deutsch.gr
  29. Νομός Λευκάδας
  30. Νομός Ζακύνθου zakynthos@deutsch.gr
  31. Νομός Χίου chios@deutsch.gr
  32. Νομός Λέσβου lesvos@deutsch.gr, limnos@deutsch.gr
  33. Νομός Σάμου samos@deutsch.gr
  34. Νομός Αρκαδίας arkadia@deutsch.gr
  35. Νομός Αργολίδας argolida@deutsch.gr
  36. Νομός Κορινθίας korinthos@deutsch.gr
  37. Νομός Λακωνίας
  38. Νομός Μεσσηνίας messinia@deutsch.gr
  39. Νομός Κυκλάδων kyklades@deutsch.gr
  40. Νομός Δωδεκανήσου rhodos@deutsch.gr, kos@deutsch.gr
  41. Νομός Καρδίτσας karditsa@deutsch.gr
  42. Νομός Λάρισας larisa@deutsch.gr
  43. Νομός Μαγνησίας magnisia@deutsch.gr
  44. Νομός Τρικάλων trikala@deutsch.gr
  45. Νομός Αχαΐας achaia@deutsch.gr
  46.  Νομός Αιτωλοακαρνανίας  agrinio@deutsch.gr, 
        messolongi@deutsch.gr
  47. Νομός Ηλείας hleia@deutsch.gr
  48. Νομός Φλώρινας florina@deutsch.gr
  49. Νομός Γρεβενών
  50. Νομός Καστοριάς kastoria@deutsch.gr
  51. Νομός Κοζάνης kozani@deutsch.gr

Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης μπορούν, σύμφωνα με το Καταστατικό, 
να συστήσουν Τοπική Επιτροπή και να εκπροσωπούν τον κλάδο σε επίπε-
δο νομού, πόλης, περιοχής ή συνοικίας.
Επικοινωνήστε με τις Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.) της Πανελλήνιας Ένωσης:
- για να αναφέρετε καταγγελίες ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα εργασιακά μας θέματα
- σχετικά με τοπικές εκδηλώσεις
- για να ενταχθείτε στη Λίστα Διανομής (Mailverteiler)

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΩ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ!

Ονοματεπώνυμο:...................................
....................

Περιοχή:...................................
.................................

Κινητό:...................................
....................................

E-Mail:.................................
....................................

...
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. της Πανελλήνιας Ένωσης
Κυριακή 11.12.2011* - Hotel Titania, Αθήνα

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 
προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων σύμφωνα με 
το Καταστατικό. Καλούνται όλα τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης να 
προσέλθουν στον Απολογισμό Δράσης του Δ.Σ. (δεύτερη εξ’ αναβολής 
σύγκληση).
-Την ευθύνη για τις εκλογές φέρει η Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλε-
γεί στον Απολογισμό Δράσης. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν 
μπορούν να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για Δ.Σ. Οι εκλογές θα διε-
ξαχθούν με κάλπη στους χώρους της Ημερίδας Επιμόρφωσης της 11ης 
Δεκεμβρίου 2011 από τις 10.00 έως τις 14.00.
-Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας που 
έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το 2011 (ή και 
για το 2012). Κατά την εκλογική διαδικασία οι συνάδελφοι θα πρέπει να 
επιδεικνύουν την Κάρτα Μέλους της Πανελλήνιας Ένωσης. Η εκπλή-
ρωση των ταμειακών υποχρεώσεων μπορεί να γίνει και την ημέρα των 
εκλογών.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15 Νοεμβρίου 2011
-Όσα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης επιθυμούν να είναι υποψήφιοι 
μπορούν να αποστείλουν γραπτώς στο E-Mail της Πανελλήνιας Ένωσης 
(info@deutsch.gr) την ενυπόγραφη υποψηφιότητά τους μέχρι τις 15 Νο-
εμβρίου 2011. Τα ονόματα των υποψηφίων θα ανακοινωθούν έγκαιρα 
στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης www.deutsch.gr>Εκλογές 
νέου Δ.Σ. 
-Τα μέλη του νέου Δ.Σ. δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις αποφάσεις του 
Προγραμματισμού Δράσης.

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
-Δίνεται η δυνατότητα της Επιστολικής Ψήφου σε ταμειακώς εντάξει για 
το 2011 (ή και για το 2012) 
μέλη που αδυνατούν να 
προσέλθουν στο χώρο 
της ψηφοφορίας. Τα μέλη 
που θα κάνουν χρήση αυ-
τής της δυνατότητας θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη 
τους τα εξής:
α) Να φροντίσουν για την 
ανανέωση της συνδρομής 
τους. Το όνομά τους θα 
πρέπει να είναι καταχωρη-
μένο στον κατάλογο των ταμειακώς εντάξει μελών της Πανελλήνιας Ένω-
σης μέχρι και την 11η Νοεμβρίου 2011.
β) Να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εσωκλείονται στο φάκελο που θα 
λάβουν όσοι συνάδελφοι είναι ταμειακώς εντάξει για το 2011 (ή και για 
το 2012) μέλη.
γ) Να αποστείλουν στο Ταχυδρομείο Κηφισιάς (poste restante, αρ. πελάτη 
4, Τ.Κ. 14505) τα υλικά της ψηφοφορίας μέχρι και την Τετάρτη 30 Νοεμ-
βρίου 2011 (σφραγίδα Ταχυδρομείου). Δεν χρειάζεται γραμματόσημο.
(* η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών είναι δεύτερη εξ’ αναβολής σύγκληση)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Οι καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας που έχουν αποφοιτήσει από ανώτα-
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εσωτερικού και 
εξωτερικού) είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανι-
κής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ: ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

[ Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ και Ε.Ε. ]
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[ Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ και Ε.Ε. ] [ Διαγωνισμός δημιουργικότητας για μαθητές ]

Το 2012 γιορτάζουμε 
τα 200 χρόνια από τη 
δημοσίευση των Παρα-
μυθιών των Αδελφών 
Γκριμ. Γιορτάστε μαζί 
μας και μπείτε στον κό-
σμο των παραμυθιών!
Καλούμε όλους τους μαθητές γερμανικών 
(από 9 έως 17 ετών) να γράψουν στα γερμα-
νικά ένα νέο, μοντέρνο, γεμάτο φαντασία ή 
ακόμη και χιουμοριστικό παραμύθι.
Τι πρέπει να κάνετε;
Επιλέξτε ένα παραμύθι ή κάποιο απόσπα-
σμα από τα παραμύθια των Αδελφών Γκριμ 
και μεταφέρεται τον πρωταγωνιστή (π.χ. 
Κοκκινοσκουφίτσα, Χιονάτη, Ραπουνζέλ, ο 
ευτυχισμένος Χανς) στην εποχή μας και στη 
χώρα σας. Γράψτε ένα σύντομο παραμύθι 
στα γερμανικά και προσθέστε μία ή περισ-
σότερες φωτογραφίες.

Οι εργασίες πρέπει να είναι ατομικές. Οι ερ-
γασίες – δηλ. το κείμενο και οι φωτογραφίες 
– πρέπει να είναι δισδιάστατες και να είναι 
γραμμένες ή να έχουν ζωγραφιστεί, κολλη-
θεί ή εκτυπωθεί πάνω σε αφίσα (μέγεθος 
Α2).

Το κείμενο πρέπει να είναι: 100-150 λέξεις 
για μαθητές από 9 έως 12 ετών και 200-250 
λέξεις για μαθητές από 13 έως 17 ετών.
Ο τίτλος του παραμυθιού, το οποίο πήρατε 
ως πρότυπο, πρέπει να φαίνεται στην ερ-
γασία. Στο μπροστινό μέρος της εργασίας 
σημειώστε με καθαρά γράμματα το ονομα-
τεπώνυμό σας. Στο πίσω μέρος της εργασίας 
σημειώστε την διεύθυνσή σας, την ημερο-
μηνία γέννησης, το όνομα του/της καθηγη-
τή/καθηγήτριάς σας, το όνομα του σχολείου 
σας και ένα τηλέφωνο για να μπορούμε να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Η προθεσμία αποστολών λήγει στις 15 Ια-
νουαρίου 2012. Παρακαλούμε να στείλετε 
τις εργασίες σας στο Goethe-Institut Θεσσα-
λονίκης: 

Goethe-Institut Thessaloniki 
Kreativ-Wettbewerb
Βασ. Όλγας 66
546 42 Θεσσαλονίκη

Τι θα ακολουθήσει;
Μία επιτροπή θα αξιολογήσει τις εργασίες, 
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ηλικιών. Ο 
νικητής της κατηγορίας 13-17 ετών, θα εκ-
προσωπήσει την Ελλάδα στην Ολυμπιάδα 
Γερμανικών (1.7. – 14.7) στη Φρανκφούρτη, 
όπου συναντιούνται νέοι άνθρωποι από 
όλον τον κόσμο. Ο νικητής της κατηγορίας 
9-12 ετών, θα επισκεφθεί ένα θερινό τμή-
μα εκμάθησης γλώσσας στη Γερμανία για 3 
βδομάδες. Οι καλύτερες εργασίες θα παρου-
σιαστούν σε έκθεση, θα βραβευτούν και οι 
νικητές θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη για μία 
εορταστική εκδήλωση. Σχεδιάζεται επίσης η 
δημιουργία ενός ημερολογίου για το 2013 
με τις 12 καλύτερες εργασίες.
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Μιλήσαμε με την κ. Θεοδωράκη Κατερίνα, 
διευθύντρια του 23ου Δημοτικού Σχολείου 
Τούμπας (Ιπποδρομίου 19): 
«Η επιλογή των Γερμανικών ως δεύτερη ξένη 
γλώσσα είχε γίνει την προηγούμενη σχολική 
χρονιά από τους μαθητές και τους γονείς και 
ήταν δικό τους αίτημα να διδαχτούν τα γερ-
μανικά στο πρόγραμμα του ολοήμερου.
Θεώρησα ότι η άποψη των γονέων για συ-
μπληρωματική διδασκαλία της β’ ξένης 
γλώσσας στο ολοήμε-
ρο ήταν καινοτόμα και 
άκρως παιδαγωγική, 
αφού με την επιπλέον δι-
δασκαλία των γερμανι-
κών δινόταν η ευκαιρία 
στα παιδιά αφενός να 
βελτιώσουν το επίπεδο 
των γνώσεών τους και 
αφετέρου να εμπεδώ-
σουν τη διδακτέα ύλη. 
Η συμπληρωματική 
διδασκαλία κατά τη 
διάρκεια του ολοήμε-
ρου δίνει τη δυνατό-
τητα στα παιδιά να 
ολοκληρώνουν τη 
μελέτη του συγκε-
κριμένου μαθήμα-
τος μέσα στο πλαί-
σιο λειτουργίας του 
σχολικού ωραρίου.
Στην πράξη, και 
ύστερα από την 
εφαρμογή του 
προγράμματος για 
2 μήνες (Σεπτέμ-
βριο και Οκτώβριο) οι αρχικοί στόχοι υλο-
ποιούνται σε άριστο βαθμό, σύμφωνα με τη 
γνώμη της εκπαιδευτικού κα. Στάινερ , αλλά 
και των γονέων των μαθητών.
Προτείνω ανεπιφύλακτα σε συναδέλφους 
(δασκάλους και διευθυντές), και γονείς τη 
διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στο πρό-
γραμμα του ολοήμερου.»

Μιλήσαμε και με την κ. Britta Steiner, εκ-
παιδευτικό Γερμανικής Γλώσσας:

Περιέγραψε μας τις εντυπώσεις 
μαθητών και γονέων.
Την περασμένη Δευτέρα ήρθε σε 
άλλο σχολείο γονέας και με ρώτησε 
ποιες μέρες είμαι στο ολοήμερο για-
τί ο γιος του είχε έρθει μονάχα 2 φο-
ρές - ο ίδιος προτιμούσε να τον παίρ-
νει νωρίτερα από το σχολείο - αλλά ο 
γιός του ήταν τόσο ενθουσιασμένος 
που ζήτησε από τον πατέρα του του-
λάχιστον εκείνες τις 2 μέρες να κάθετε 

(κάθε φορά και 
όχι κάπου κά-
που) στο ολοή-
μερο!

Τι θα πρέπει 
να κάνει ο δά-
σκαλος ή η δα-
σκάλα των Γερ-
μανικών ώστε 

να δώσει τη 

δ υ ν α τό τ η -
τα αυτή και 
στα παιδιά 
του σχολείου 
του;
Θα ήταν ιδα-

νικό για φέτος τουλά-
χιστον η δυνατότητα 
υποβολής αίτησης να 
γινόταν και μέσα στη 
χρονιά. Σκεφτείτε πόσα 
παιδιά θα μπορούσαν 
να βοηθηθούν! Π.χ. στις 
ΣΤ΄ τάξεις των 

Γερμανικών που υπάρχουν μαθητές οι οποίοι 
διδάχτηκαν πέρσι γαλλικά - θα μπορούσαν 
στο Ολοήμερο να κάνουν ένα τμήμα αρχα-
ρίων και να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τα 
κενά που έχουν. Δυστυχώς δεν προβλέπετε 
κάτι τέτοιο…

[ Γερμανικά στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο ]










