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ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

President Hotel Athen (Λεωφόρος Κηφισίας 43) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (09.30 – 17.00) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

09.30 – 10.00: Προσέλευση, εγγραφές, χαιρετισµοί 
 
10.00 – 10.25: Πα̟ανικολάου ∆άφνη – Καθ. Γερµανικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο της «Ιονίου Σχολής», 1ο Βραβείο 
στο διαγωνισµό «Καθηγητής Γερµανικών 2013»: 
"Anna in Geldeuropa": Ein Comicprojekt im Deutschunterricht. 
Wie kann man das Genre Comic kreativ im Deutschunterricht einsetzen? Wie kann man ein Comicheft in der 
Klasse gestalten? Bei der Präsentation handelt es sich um ein Comicprojekt zum Thema "Europa und wir", das in 
der sechsten Klasse Grundschule eingeführt worden ist. Die Schüler haben selber Comic-Kunst gemacht und die 
Unterrichtsstunden sind attraktiver und kreativer geworden. 
 
10.30 – 10.55: Εκδοτικός οίκος: Hueber Hellas: Paul, Lisa & Co για το ∆ηµοτικό 
Ein neues, frisches Lehrwerk für Kinder in der Grundschule, das mit Comics, Liedern, einer Clique aus fünf 
unternehmungslustigen Freunden, Spielen und vielem mehr nicht nur Spaß in den Unterricht bringt, sondern 
gleichzeitig auch für ein effektives und systematisches Lernen der deutschen Sprache sorgt. 
Referentin: Manuela Georgiakaki, Jo Glotz-Kastanis 
 
11.00 – 11.25:  Χατζο̟ούλου Έλλη – Καθ. Γερµανικών: Παλεύοντας µε …. την ιστορία! 
Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας παρουσιάζουν συχνά δυσκολίες κατανόησης όχι µόνο λόγω χρήσης ασυνήθιστων 
όρων ή αφηρηµένων εννοιών αλλά και λόγω της χρονικής οργάνωσης των πληροφοριών. Με στόχο τόσο την 
αντιµετώπιση των δυσκολιών αυτών όσο και την ενεργό µάθηση και τη διαµόρφωση ιστορικής παιδείας, ο 
εκπαιδευτικός προσπαθεί να οικοδοµήσει γέφυρες µεταξύ ιστορίας και µαθητή µε αρωγό µια ευρεία γκάµα 
διδακτικών τεχνικών, όπως τη δραµατοποίηση, τη «σωστή» έρευνα και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και 
ιστοσελίδων. Βαδίζοντας από τη θεωρία στην πράξη παρουσιάζονται σενάρια ιστορίας προς συζήτηση. 
 
11.30 – 12.15: Lücke Ilse - Prüfungsbeauftragte am Goethe-Institut Athen:  
“Vorstellung der neuen B1-Prüfung“ 
 
12.15 – 13.00: Μητραλέξη Κατερίνα - Καθηγήτρια Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών - Επιστηµονική Υπεύθυνη για τη Γερµανική Γλώσσα στο Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (ΚΠγ) 
"Η εξέταση του διαβαθµισµένου ε̟ι̟έδου Γ (Γ1+Γ2) στο ΚΠγ" 
 
 
 

 



 
 
Με την εξέταση του διαβαθµισµένου επιπέδου Γ (Γ1+Γ2), που θα διενεργηθεί για πρώτη φορά κατά την εξεταστική 
περίοδο Νοεµβρίου 2013, ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του ΚΠγ ως συστήµατος πιστοποίησης γλωσσοµάθειας 
εναρµονισµένου µε τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες 
(ΚΕΠΑ) του Συµβουλίου της Ευρώπης. Με την εξέλιξη αυτή το ΚΠΓ καθίσταται πλήρως ανταγωνιστικό και 
αναγνωρίσιµο διεθνώς, εφόσον δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα της εξάβαθµης κλίµακας 
γλωσσοµάθειας του ΚΕΠΑ. 
 
13.00 - 13.25: Εκδοτικός οίκος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερµανικές εκδόσεις: 
Zertifikat B1 neu: neues Trainingsmaterial nach bewährtem Rezept 
15 Modelltests zur Vorbereitung auf alle vier Module der neuen Prüfung Zertifikat B1, ein Lehrerbuch mit allen 
wichtigen Informationen für Sie, das Schülerheft zur Vorbereitung der Module Sprechen und Schreiben: Wir 
zeigen Ihnen das Material und geben Ihnen wertvolle Tipps für die Vorbereitung auf die neue Prüfung. 
Referentin: Manuela Georgiakaki, Jo Glotz-Kastanis 
 
13.30 – 13.55:  Καλλιγιάνη Μαρίνα – Καθ. Γερµανικών, πρεσβευτής eTwinning στην Α’ και Β’ Αθηνών: Το 
ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα eTwinning και η αξιο̟οίηση του στο µάθηµα των γερµανικών. 
 
14.00 - 14.25: Υ̟.∆ρ. Νεράντζης ∆αµιανός – Καθ. Γερµανικών: «Ε̟άρκεια διδασκαλίας» ξένων γλωσσών στην Ελλάδα: 
̟ροβληµατική σταθερά ή «̟ροστατευόµενη αντι̟οίηση ε̟αγγέλµατος»; 
 
14.30 – 15.00: ∆ρ. ∆ηµήτριος Ζέ̟̟ος – Καθ. Γερµανικών, Μέλος Συγγραφικής και Επιστηµονικής Οµάδας του 
Νέου ΕΠΣ-ΞΓ, ∆ιευθυντής του 1ου Γυµνασίου Καλυβίων Θορικού:  
Νοµικό Πλαίσιο και Αρχές της Αυτοαξιολόγησης του Εκ̟αιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) σε συσχετισµό µε το Νέο Ενιαίο 
Πρόγραµµα Σ̟ουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) 
Η εκπαιδευτική πραγµατικότητα, όπως αυτή διαµορφώνεται στην εποχή των Μνηµονίων και την υποχρεωτική 
εφαρµογή νοµοθετικών ρυθµίσεων για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, απαιτεί την 
απόκτηση σφαιρικής αλλά και συγκεκριµένης γνώσης για το σχετικό φάσµα των νοµολογικών αλλά και 
επιστηµονικών προδιαγραφών. Η εισήγηση ασχολείται µε το νοµικό πλαίσιο της «Αυτοαξιολόγησης του 
Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ)» και το συνδυάζει µε τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που προβλέπει το «Νέο 
Πρόγραµµα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)», ώστε οι τεχνικές και διαδικασίες που περιγράφονται στα 
δυο κείµενα αυτά να αποτελέσουν έναν βασικό οδηγό εφαρµογής αξιολογικών δράσεων. Σκοπός του συγκερασµού 
είναι να δηµιουργηθεί ένα «προδραστικό τείχος προστασίας» για τον εκπαιδευτικό, ώστε να έχει προετοιµάσει 
κατάλληλα το έδαφος και να παρουσιάζει µία επιστηµονικά και νοµικά τεκµηριωµένη διαδικασία (αυτό)αξιολόγησης 
του δικού του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο των συγκεκριµένων ιδιαιτεροτήτων του εργασιακού του χώρου. 
 
15.00 - 17.00: ∆Σ Πανελλήνιας Ένωσης 
Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Πανε̟ιστηµιακής Εκ̟αίδευσης  
Καλεσµένος ο Γρηγόρης Καλοµοίρης, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στο Κεντρικό 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΚΥΣ∆Ε).  

 

 


