


Sprechtraining B1 
•  einsetzbar ab Ende A2

•  trainiert die Fertigkeit SPRECHEN vom gelenkten 
zum freien Sprechen

•  übt die Redemittel zu allen Aufgaben der 
 Prüfung

•  wiederholt in 11 thematischen Kapiteln den 
wichtigsten B1-Wortschatz

•  Modelltestaufgaben runden jedes Kapitel ab

TopFit 2 neu 
•  für das neue Goethe-Zertifikat A2  

(Fit in Deutsch)
•  bietet 10 komplette Modelltests
•  wiederholt alles, was für die Prüfung 

wichtig ist: Wortschatz, Strukturen,  
Redemittel

Erscheinungstermin: Ende März
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Zerti� kat B1
Modul SPRECHEN

5 Übungstests
5 Modelltests

TOPFIT 2 neu
Trainingsprogramm zur Prüfung Goethe-Zerti fi kat A2 Fit in Deutsch

Zertifikat B1: Modul SPRECHEN

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

www.karabatos.gr

Πεντέλης 31
153 43 Αγ. Παρασκευή - Αθήνα

Tηλ. 210 600 7801-2
Fax 210 600 7800

E-Mail: orders@karabatos.gr

Soeben erschienen!

http://www.karabatos.gr/el/sprechtraining-b1
http://www.karabatos.gr/el/sprechtraining-b1
http://www.karabatos.gr
mailto:orders%40karabatos.gr?subject=
http://www.karabatos.gr
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1. Υπεύθυνη Έκδοσης ορίστηκε η 
συνάδελφος Γιοχάννα Χαρδαλούπα, 
από το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ.

2. Οικονομικός υπεύθυνος ορίστη-
κε ο συνάδελφος Πάκης Σλίμπας, 
από το Δ.Σ. του Παραρτήματος 
Βόρειας Ελλάδας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ.

3. Ο αριθμός των μελών της 
Συντακτικής Επιτροπής ορίζεται σε 
έξι, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η αποτελεσματικότερη λειτουργία 
αυτής. Λόγω του αυξημένου αριθμού 
αιτήσεων το Δ.Σ. προχώρησε σε κλή-
ρωση μεταξύ των υποψηφίων, από 
την οποία προέκυψε το τελικό σχήμα 
της νέας Συντακτικής Επιτροπής, τα 
μέλη της οποίας είναι (κατά αλφαβη-
τική σειρά) οι :
- ΔΡ. ΖΕΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΕΡΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
(ΓΙΑΝΝΑ)
- ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
- ΜΟΥΣΤΟΥ ΟΛΓΑ
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΤΙΛΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠΕΤΙΝΑ 
ΑΛΒΙΝΑ
 
4. Τα μέλη της Συντακτικής Επι-
τροπής δύναται να παύονται ή/και 
να αντικαθίστανται σε περίπτωση 
ανεπαρκούς ανταπόκρισης στα 
καθήκοντά τους, κατόπιν σχετικής 
εμπεριστατωμένης εισήγησης της 
Υπεύθυνης Έκδοσης του Περιοδικού 

και έγκρισης αυτής από το Δ.Σ. της 
ΠΕΚΑΓΕΠΕ.

5. Το Aktuell θα κυκλοφορεί τρεις 
φορές το χρόνο και η διανομή του θα 
γίνεται από τον Verteiler της ΠΕΚΑ-
ΓΕΠΕ.

6. Όλα τα μέλη της απελθούσας 
Συντακτικής Επιτροπής θα λάβουν 
κοινή Βεβαίωση, με την οποία θα 
πιστοποιείται η συμμετοχή τους στην 
ως άνω.

7. Η ύλη για το τεύχος 46 κλείνει 
στις 19 Φεβρουαρίου 2017. Στείλ-
τε έγκαιρα τις δημοσιεύσεις σας 
(επιστημονικά άρθρα, παρουσιάσεις 
δράσεων, άρθρα γνώμης, βιβλιοκριτι-
κές κ.ο.κ) στο info@deutsch.gr.

8. Εάν κάποιο μέλος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης δε λαμβάνει το 
ψηφιακό Aktuell παρακαλούμε να 
επικοινωνήσει με την Επιτροπή 
Ερευνών αποστέλλοντας τα εξής έξι 
στοιχεία, ώστε να συμπεριληφθεί 
στον Verteiler:

ΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ.:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.:
E-Mail:

Αποστολή των στοιχείων στο 
forschung@deutsch.gr

Αποφάσεις του Δ.Σ. 
          της ΠΕΚΑΓΕΠΕ για το Aktuell.
Η νέα Συντακτική Επιτροπή
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 
Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. 

πραγματοποίησε δύο διαδοχικές 
συνεδριάσεις στην Αθήνα, 

την Παρασκευή 20.01.2017 και το 
Σάββατο 28.01.2017 αντίστοιχα. 

Στην τελευταία συνεδρίαση 
συμμετείχε και ο Πρόεδρος του 

Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος 
της ΠΕΚΑΓΕΠΕ Σλίμπας Πάκης. 

Μεταξύ των θεμάτων που 
συζητήθηκαν ήταν και το θέμα του 
ψηφιακού περιοδικού Aktuell. Με 
βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία 

αποφασίστηκαν τα εξής:
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Modulare Prüfungen / Gesamtprüfungen 
(Möglichkeit einer Teilwiederholung) 
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Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια ΕκπαίδευσηΤην Πέμπτη 22.12.2016 και σε 
συνέχεια πληθώρας ερωτημάτων που 
έχουν δεχτεί τα Δ.Σ. των Επιστημο-
νικών Φορέων των εκπαιδευτικών 
Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογί-
ας για το ζήτημα του Υπολογισμού 
των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης 
(Μ.Σ.Δ.), καθώς και για την επικείμε-
νη απόδοση των Οργανικών θέσεων, 
εκπρόσωποι των ως άνω Φορέων 
είχαν συνάντηση με την κ. Α. Γώρου, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ της 
Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προ-
κειμένου να διευκρινιστούν διάφορες 
πτυχές των θεμάτων αυτών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκ-
πρόσωποι των Φορέων αναφέρθηκαν 
συγκεκριμένα:

• Στις ανακατατάξεις που δημιούρ-
γησε η μετατροπή των Μ.Σ.Δ. των 
Μεταταγμένων Εκπαιδευτικών που 
διενήργησαν οι Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης βάσει της υπ. αριθμ. 122329/
Δ1/04.09.2013 Εγκυκλίου σε συνέχεια 
των Υποχρεωτικών Μετατάξεων 
Πλεονάζοντος Προσωπικού, η οποία 
και οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε 
σημαντική μείωση των μορίων μεγά-
λου αριθμού εκπαιδευτικών.

• Στο γεγονός ότι οι κλάδοι ΠΕ05 
και ΠΕ07 αποτελούν νεοεισερχόμε-
νους κλάδους στην Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση και οι ανήκοντες σε αυτούς 
εκπαιδευτικοί συγκρίνονται ουσιαστι-
κά μεταξύ τους και μόνον, με αποτέλε-
σμα να υπάρχουν - δεδομένων και των 

ανακατατάξεων που δημιούργησε η 
μετατροπή των υπηρετήσεών τους ως 
προς τα Μ.Σ.Δ. - εύλογες ενστάσεις 
από τις/τους συναδέλφους των ως άνω 
κλάδων αναφορικά με την σκοπιμότη-
τα ή/και αναγκαιότητα διενέργειας της 
ως άνω διαδικασίας για αυτούς.

• Στην εξ αυτού του λόγου πραγ-
ματοποιηθείσα δικαστική προ-
σφυγή δύο εκπαιδευτικών κλάδου 
ΠΕ05 και στο ευνοϊκό περιεχό-
μενο των δικαστικών αποφάσεων 
υπ. αριθμ. Α104/22.01.2016 και 
Α105/22.01.2016 που εξέδωσε το 
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

• Στο Π.Δ. 111/2016 - ΦΕΚ 193/
Α/18.10.2016, σύμφωνα με το οποίο 
γίνεται Αναμοριοδότηση των Σχο-
λικών Μονάδων και καθορίζονται οι 
ίδιες κατηγορίες μοριοδότησης και για 
τις δύο Βαθμίδες Εκπαίδευσης.

• Στον τρόπο απόδοσης των Ορ-
γανικών Θέσεων για τους εκπαιδευτι-
κούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07.

Ως προς τα παραπάνω η κυρία 
Γώρου, αφού άκουσε με προσοχή τα 
επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν από 
πλευράς των εκπροσώπων των Επι-
στημονικών Φορέων ανέφερε ότι:

• Δεν συμμερίζεται τις ενστάσεις 
που διατυπώνονται από τους εκπαι-
δευτικούς των ως άνω κλάδων, αφού η 
μετατροπή των υπηρετήσεων ως προς 
τα Μ.Σ.Δ. του συνόλου των μετα-
ταγμένων εκπαιδευτικών έλαβε χώρα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και συγκεκριμένα το Π.Δ. 50/1996.

Επιστημονικοί Φορείς Γαλλικής - Γερμανικής:  
       Ενημέρωση για τη συνάντηση με την Προϊσταμένη 
του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

(ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.deutsch.gr 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

www.apf.gr
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• Δεν θεωρεί ότι οι αλλαγές που προέκυψαν ως προς τα 
μόρια δημιουργούν ανισότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
δεδομένου ότι η μετατροπή των μορίων αφορά το σύνολο 
των μεταταγμένων εκπαιδευτικών και αποτελεί μια διαδικα-
σία που εφαρμόζεται διαχρονικά για όλους τους εκπαιδευτι-
κούς που προέρχονται από μετάταξη.

• Θεωρεί το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων 
ως απολύτως αβάσιμο, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η 
ισχύουσα νομοθεσία, ενώ διευκρίνισε πως το γεγονός ότι 
δεν ασκήθηκε έφεση από πλευράς των αρμόδιων διοικητι-
κών υπηρεσιών οφείλεται στον ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο 
εργασίας τους. 

• Για το εν λόγω θέμα θα υπάρξει σχετική ρύθμιση, η 
οποία θα εφαρμοστεί συνολικά κατά την διαδικασία των 
οριστικών τοποθετήσεων και η οποία θα αφορά σε «ομογε-
νοποίηση» των μορίων.

• Η προβλεπόμενη ρύθμιση δεν συνδέεται με τη διαδι-
κασία Επικαιροποίησης των Στοιχείων του Φακέλου των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης στην οποία αυτοί καλούνται να προχωρήσουν με την 
υπ’ αριθμ. 213318/Ε1/13.12.2016 Εγκύκλιο, η οποία και θα 
προχωρήσει κανονικά.

• Η Αναμοριοδότηση των Σχολικών Μονάδων των δύο 
Βαθμίδων Εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί από 01.09.2017 και 
δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

• Οι μεταθέσεις για το σχολικό έτος 2016-2017 θα γί-
νουν με τα μόρια των εκπαιδευτικών όπως διαμορφώνονται 
κατά τη χρονική στιγμή της διαδικασίας.

• Η απόδοση και κατανομή των Οργανικών Θέσεων θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικής Υ.Α. και βάσει 
των προτάσεων που θα κάνουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις ομαδοποι-
ήσεις, ενώ για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και 
ΠΕ07 θα δοθούν σε ομάδες σχολείων.

Τέλος, η κυρία Γώρου τόνισε την ανάγκη άμεσης και 
ουσιαστικής αναβάθμισης της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης 
στη χώρα μας, μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων προϋ-
ποθέσεων προς την κατεύθυνση αυτή και κατά τα πρότυπα, 
όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, των δεδομένων που ισχύουν 
για το θέμα αυτό στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρω-
παϊκών χωρών. Τόνισε δε ιδιαίτερα, την ανάγκη σύνδεσης 
της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών με το Κρατικό Πιστο-
ποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), θέση που οι εκπρόσωποι 
των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής 
και Γερμανικής Φιλολογίας χαιρετίζουν ιδιαίτερα, καθώς 
συνάδει πλήρως με τις αντίστοιχες επίσημες θέσεις που δια-
τυπώνονται πάγια και διαχρονικά από τους εν λόγω Φορείς.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών 
Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας
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Την Τρίτη 07.02.2017 τα Δ.Σ. των 
Επιστημονικών Φορέων των εκπαι-
δευτικών Γαλλικής και Γερμανικής 
Φιλολογίας & Πληροφορικής, είχαν 
διαδοχικές  συναντήσεις με υπηρεσι-
ακούς παράγοντες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
προκειμένου να διευκρινίσουν διάφορες 
πτυχές των θεμάτων αιχμής, αναφο-
ρικά με το υπηρεσιακό και εργασιακό 
καθεστώς των μεταταγμένων συναδέλ-
φων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι 
των Φορέων συναντήθηκαν καταρχήν 
με τον σύμβουλο του Υπουργού κ. 
Αθανασόπουλο Γεώργιο, στον οποίο 
και έθεσαν τα παραπάνω ζητήματα, 
υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανά-
γκη άμεσης διευθέτησής τους. 

Συγκεκριμένα ζήτησαν:
• Να τους γνωστοποιηθεί το χρονο-

διάγραμμα απόδοσης των συσταθεισών 
Οργανικών θέσεων, καθώς και η διαδι-
κασία καθορισμού σχολικών μονάδων 
και ομάδων σχολείων (για τις ειδικότη-
τες ΠΕ05 & ΠΕ07).

• Να διευκρινιστεί - πριν την έκδοση 
της Εγκυκλίου Μεταθέσεων- και να 
υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, 
αναφορικά με τον τρόπο τοποθέτησης 
των διοριστέων εκπαιδευτικών του 
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 των κλά-
δων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-ΠΕ20, 
στις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις όπου 
διαπιστώνεται «συνύπαρξή» τους με 
τους προϋπάρχοντες σε αυτές μεταταγ-
μένους συναδέλφους των αντίστοιχων 
κλάδων. H ρύθμιση αυτή κρίνεται ως 
απολύτως απαραίτητη, δεδομένης της 
μεταφοράς από τη Δευτεροβάθμια στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατανο-
μής σε αυτήν κενών οργανικών θέσεων 
εκπαιδευτικού προσωπικού των ως άνω 
κλάδων, που πραγματοποιήθηκε με τις 
αριθμ. 179446/Ε1/26.10.2016 – ΦΕΚ 
3482 Β’, ΑΔΑ: ΩΥΦ14653ΠΣ-9Θ4 & 
αριθμ. 184704/Ε1/02.11.2016 – ΦΕΚ 
3602 Β’, ΑΔΑ: 60Η54653ΠΣ-ΙΕ7 
Υπουργικές Αποφάσεις, πριν ωστόσο 
την πλήρη ολοκλήρωση (απόδοση 
Οργανικών – Οριστικές Τοποθετήσεις) 
της προηγηθείσας από τετραετίας δια-
δικασίας των Υποχρεωτικών Μετατά-
ξεων (N. 4172/2013).

• Να ληφθεί άμεσα μέριμνα για 
την νομοθέτηση ενός συγκεκριμένου 
θεσμικού πλαισίου, με το οποίο θα 
καθορίζονται: α) Ο υπολογισμός της 
ώρας μετακίνησης των εκπαιδευτικών 
που μεταβαίνουν σε δεύτερη σχολική 
μονάδα, μέσα στην ίδια ημέρα, ως 
Διδακτικής & β) ο τρόπος συμπλή-
ρωσης του ωραρίου των εκπαιδευτι-
κών, με γνώμονα τη  διασφάλιση των 
εργασιακών συνθηκών εκείνων, που θα 
διασφαλίζουν την ομαλή και απρό-
σκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού και 
παιδαγωγικού τους έργου, προς όφελος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Να υπάρξει επιτέλους η δυνατότη-
τα Πιστοποίησης, μέσα από τις δομές 
του Δημόσιου Σχολείου, τόσο της 
παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευ-
σης, δια της σύνδεσής της με το Κρα-
τικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
(Κ.Π.Γ.), υλοποιώντας έτσι ένα πάγιο 
και διαχρονικό αίτημα των Επιστη-
μονικών Φορέων των εκπαιδευτικών 
Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, 

Επιστημονικές Ενώσεις
          Γαλλικής-Γερμανικής & Πληροφορικής:  
Ενημέρωση για τη συνάντηση με υπηρεσιακούς 
παράγοντες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   

www.pasykaga.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.) -
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

www.apf.gr
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όσο και του μαθήματος της Πληρο-
φορικής, δια της σύνδεσής του με το 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γνώσεων και 
Δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ., τη θέσπι-
ση του οποίου προτείνει η Π.Ε.ΚΑ.Π. 
Οι εκπρόσωποι των Φορέων τόνισαν 
ιδιαίτερα τη σημασία υλοποίησης 
των παραπάνω προτάσεων, τόσο σε 
επίπεδο απόκτησης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, όσο και σε επίπεδο πα-
ροχής ενός «κοινωνικού μισθού» στην 
ελληνική οικογένεια, που θα αποτελέσει 
η  ελάφρυνσή της από την καταβολή  
των δυσβάσταχτων οικονομικών  βαρών 
που καταβάλλει σήμερα, για την πιστο-
ποίηση των γνώσεων στα παραπάνω 
αντικείμενα, ελλείψει - έως τώρα - της 
δυνατότητας πιστοποίησης μέσα από τις 
δομές του Δημόσιου Σχολείου.

• Να δοθεί ξανά η δυνατότητα δημι-
ουργίας του τρίτου (3) τμήματος Ξένης 
Γλώσσας, τουλάχιστον στις σχολικές 
μονάδες που υπάρχουν διαθέσιμοι 
εκπαιδευτικοί, σε συνέχεια και της 
σχετικής δέσμευσης που δόθηκε για 
το θέμα αυτό από τον τέως Υπουργό 
Παιδείας κ. Νίκο Φίλη, στο πλαίσιο 
της συνάντησης που είχαν μαζί του τα 
Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των 
εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής 
Φιλολογίας στις 13.07.2016, με αίτημα 
μεταξύ άλλων την επαναφορά του 
δικαιώματος ελεύθερης επιλογής της 
Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού.

• Να ισχύσει για όλους τους με-
ταταγμένους εκπαιδευτικούς των μη 
κοινών ειδικοτήτων η γενίκευση της 
απόφασης  του Διοικητικού Εφετείου 
Σερρών, σχετικά με το ζήτημα του 
επαναυπολογισμού των μορίων.

Ως προς τα παραπάνω ο κύριος 
Αθανασόπουλος:

• Δεσμεύθηκε για ολοκλήρωση της 
διαδικασίας απόδοσης των συσταθει-
σών Οργανικών θέσεων μέχρι το τέλος 
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

• Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες 
απαντήσεις για όλα τα υπόλοιπα ζητή-
ματα, δηλώνοντας αναρμόδιος για αυτά 
και παραπέμποντας για την επίλυσή 
τους -γενικώς και αορίστως- στις Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

• Προέτρεψε τους εκπρόσωπους 

των Φορέων να συντάξουν και να κατα-
θέσουν στην Πολιτική Ηγεσία Υπόμνη-
μα αναφορικά με τα ως άνω  ζητήματα.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των 
Φορέων είχαν συνάντηση και με τον 
Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης κ. Πολίτη Γεώργιο, στον 
οποίο επίσης έθεσαν τα παραπάνω 
ζητήματα. Ο κύριος Πολίτης έδωσε 
συγκεκριμένη απάντηση μόνον ως προς 
το θέμα της απόδοσης των Οργανικών 
Θέσεων, εκτιμώντας πως θα διευθε-
τηθεί το συντομότερο δυνατόν, το 
αργότερο δε, μέχρι το καλοκαίρι, υπο-
γραμμίζοντας ωστόσο παράλληλα, ότι η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί 
πρωτίστως θέμα πολιτικής απόφασης.

Αναφορικά με το σύνολο των ως άνω 
ζητημάτων τα Δ.Σ. των Επιστημονικών 
Φορέων  δηλώνουμε ότι:

• Δεν μας ικανοποιούν σε καμία 
περίπτωση οι αόριστες και ασαφείς 
απαντήσεις που λάβαμε για τα ζητήμα-
τα που θέσαμε.

• Αδυνατούμε να αντιληφθούμε τον 
λόγο των διαρκών  καθυστερήσεων 
και αναβολών ως προς τη διευθέτησή 
τους, μετά το πέρας μάλιστα τεσσάρων 
ολόκληρων ετών από την διενέργεια 
των Υποχρεωτικών Μετατάξεων.

• Διερωτόμαστε αν αυτή η παρατε-
ταμένη καθυστέρηση που σημειώνεται, 
ακόμα και μετά το θετικό γεγονός της 
σύστασης κλάδων και οργανικών θέσε-
ων για τις ειδικότητές μας, υποκρύπτει 
κάποια συγκεκριμένη  σκοπιμότητα.

• Δεν ανεχόμαστε πλέον τις κάθε 
είδους καθυστερήσεις και αναβολές, 
οι οποίες -πέραν των πλείστων όσων 
θεμάτων έχουν προκαλέσει - έχουν 
αποδειχθεί  και εξαιρετικά επιβλαβείς 
και  ζημιογόνες .

• Απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση 
της διαδικασίας οριστικής τοποθέτησης 
των μεταταγμένων εκπαιδευτικών στις 
συσταθείσες Οργανικές θέσεις, καθώς και 
όλων των σχετικών με αυτήν ενεργειών.

• Ομοίως απαιτούμε να διευκρινι-
στούν άμεσα όλα τα εκκρεμή ζητήματα 
που συνδέονται με το θέμα της απόδο-
σης των Οργανικών (π.χ. τοποθετήσεις 
Υποχρεωτικώς Μεταταγμένων Εκπαι-
δευτικών (4172/2013) & Διοριστέων 

Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008, επαναυ-
πολογισμός μορίων κλπ.).

• Ζητούμε να εισακουστεί και να 
ικανοποιηθεί επιτέλους, το καθόλα 
δίκαιο και εύλογο αίτημά μας, για τη 
θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που θα 
καθορίζει με σαφήνεια και με γνώμονα 
τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας 
& της ισονομίας, το θεσμικό πλαίσιο ερ-
γασίας των μεταταγμένων εκπαιδευτικών.

• Αξιώνουμε την άμεση υλοποίηση 
- ή δυνατόν με την έναρξη του σχολικού 
έτους 2017-2018-  της δυνατότητας 
Πιστοποίησης  της Γλωσσομάθειας και 
της Πληροφορικής μέσα από τις δομές 
του Δημόσιου Σχολείου.

• θα προχωρήσουμε - προς υπενθύ-
μιση και επίρρωση των θέσεών μας- για 
ακόμα μια φορά στην κατάθεση εμπε-
ριστατωμένου  Υπομνήματος, το οποίο 
θα περιλαμβάνει όλα τα θέματα που 
δικαίως -και επί σειρά ετών- απασχο-
λούν τους μεταταγμένους συναδέλφους 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τέλος, έχοντας εξαντλήσει κάθε 
περιθώριο υπομονής και συνεκτιμώ-
ντας, αφενός μεν, την προαναφερθείσα 
απολύτως αδικαιολόγητη κωλυσιεργία 
που επιδεικνύεται εδώ και τέσσερα 
ολόκληρα έτη  ως προς τη διευθέτηση 
του συνόλου των ζητημάτων που άπτο-
νται των Υποχρεωτικών Μετατάξεων 
και αφετέρου δε, την πάγια τακτική 
της παραπομπής τους προς επίλυση, 
είτε σε μια απρόσωπη Υπηρεσία, είτε 
στην εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία και 
τις αποφάσεις που εκείνη (δεν) θα 
λάβει, εκφράζουμε την αγανάκτησή 
μας για την συνεχιζόμενη αγνόηση 
και  προσβολή των κλάδων μας και 
βεβαίως για τον απολύτως απαξιωτικό 
και άδικο τρόπο αντιμετώπισης των 
μεταταγμένων συναδέλφων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, επαναδιατυπώ-
νουμε και δια του παρόντος το αίτημα 
συνάντησής μας με τον Υπουργό, το 
οποίο υπενθυμίζουμε ότι  έχει κατατε-
θεί επισήμως σχεδόν από την ανάληψη 
των καθηκόντων του, μην έχοντας 
ωστόσο, και παρά τις διαρκείς πιέσεις 
μας προς την κατεύθυνση αυτή πραγ-
ματοποιηθεί μέχρι σήμερα, προκειμέ-
νου να υποβάλλουμε και δια ζώσης το 
σύνολο των αιτημάτων μας.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) 
και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας & Πληροφορικής (ΠΕ19-20)
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Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια ΕκπαίδευσηWir möchten Sie auf einen Wettbewerb aufmerksam machen, 
den das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland 
ausschreibt. Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und 
Jugendliche, die gern schreiben und ihre Texte in einem 
gemeinsamen E-Book veröffentlichen möchten.

Gesucht werden Prosatexte, Essays oder Gedichte zum Thema 
„DU, ICH - WIR SIND EUROPA“. Das Auswärtige Amt möchte Kinder 
und Jugendliche auf allen Kontinenten ansprechen. Manche haben vielleicht 
europäische Wurzeln oder sind bereits nach Europa gereist. Europa kann auch 
aus der Außenperspektive betrachtet werden.

Anlässlich des Tages der offenen Tür der Bundesregierung am 26./27. 
August gibt das Auswärtige Amt die eingesandten Texte als E-Book heraus. 
Es wird wieder, wie schon die E-Books der Wettbewerbe 2015 und 2016, 
im renommierten Aufbau Verlag erscheinen. Pate des E-Books ist der 
Bestsellerautor Dr. Eckart von Hirschhausen.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017.
Weitere Informationen finden Sie unter www.auswaertiges-amt.de/ebook

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα διαγωνισμό για νέους που προκη-
ρύσσει το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο διαγωνισμός 
απευθύνεται  σε παιδιά και νέους με όρεξη για δημιουργική γραφή, που θα 
ήθελαν να δημοσιεύσουν κείμενά τους σε ένα κοινό ηλεκτρονικό βιβλίο.

Μπορούν να υποβληθούν πεζογραφήματα, δοκίμια ή ποιήματα με θέμα 
«ΕΣΥ, ΕΓΩ, ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΥΡΩΠΗ». Το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Γερμανίας απευθύνεται σε παιδιά και νέους από όλες τις ηπείρους. Μερι-
κοί από αυτούς έχουν ίσως ευρωπαϊκές ρίζες ή έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη. 
Η θεώρηση της Ευρώπης μπορεί να γίνει και από τη σκοπιά ενός τρίτου 
- παρατηρητή.

Με αφορμή την ημέρα υποδοχής του κοινού της Ομοσπονδιακής Κυβέρνη-
σης στις 16 και 27 Αυγούστου το Υπουργείο Εξωτερικών θα εκδώσει τα κείμε-
να που θα αποσταλούν ως ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί και φέτος, 
όπως έγινε και τα 2 προηγούμενα έτη, στο γνωστό εκδοτικό οίκο Aufbau. 
Νονός του ηλεκτρονικού βιβλίου θα είναι ο κορυφαίος συγγραφέας Dr. Eckart 
von Hirschhausen.

Τελική ημερομηνία υποβολής: 30 Ιουνίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.auswaertiges-amt.de/ebook

Internationaler Wettbewerb:  
         DU, ICH - WIR SIND EUROPA

Herausgeber

Du, Ich – 
wIr sInD
Europa

Silhouettes designed by freepik.com

Herausgeber Verlag

Organisation und Durchführung: 
Petra Martenstein, Julia Grogorick

Mit freundlicher Unterstützung von 

Weitere Informationen unter 
www.auswaertiges-amt.de/ebook
facebook.com/wirsindeuropa

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre  

Veröffentliche deine 
Geschichte im 
dritten E-Book des 
auswärtigen amts!

Pate des E-Books ist der Bestsellerautor 
Dr. Eckart von hirschhausen

Einsendeschluss: 

30. Juni 2017
Europa kann aus vielen Perspektiven be-

trachtet werden, ob von außen oder innen, 

oder kulturell. Doch was ist Europa für dich? 

Ist Europa für dich die Vielfalt, die sich in den vie-

len unterschiedlichen Geschichten, Sprachen und 

Traditionen der Länder Europas zeigt? Oder denkst 

du, dass sich die Menschen in den unterschiedli-

chen Ländern in Europa vielleicht als Europäer füh-

len und dadurch vereint sind?

Im Moment passiert vieles in der Welt und in Eu-

ropa, was beunruhigen kann. Wie gehst du damit 

um? Was erwartest du von Europa jetzt und in der 

Zukunft? 

Bereits zum dritten Mal veröffentlicht und prä-

sentiert das Auswärtige Amt zum Tag der offe-

nen Tür ein E-Book mit Geschichten von Kindern 

und Jugendlichen – und deine Geschichte kann 

dabei sein! 

Alle Geschichten werden professionell geprüft und 

lektoriert und gesammelt in einem E-Book mit dem 

Titel „DU, IcH – WIR SIND EUROPA“ im Aufbau 

Verlag veröffentlicht. 

Unter allen Einsendungen werden die besten Ge-

schichten mit Büchergutscheinen prämiert.

Einreichen kannst du einen Aufsatz, ein Gedicht 

oder eine Geschichte im Umfang von 300 bis 3.000 

Zeichen (ohne Leerzeichen). Der Text muss von dir 

verfasst worden sein.*

Teilnehmen dürfen alle Kinder und Jugendlichen 

bis 17 Jahre. 

Alterskategorien der Autoren im Buch: 

Bis 9 Jahre / 10 bis 13 Jahre / 14 bis 17 Jahre

Einsendung bis 30. Juni 2017

per Email mit Word-Anhang an: ebook@diplo.de

unter Angabe von Name, Alter, Anschrift, Name der 

Erziehungsberechtigten.

Diese Angaben benötigen wir für die Durchführung 

und Abwicklung der Veröffentlichung deines Textes. 

Wir werden deine Daten nicht an Dritte weitergeben.

Rechteeinräumung

Um deinen Text in einem E-Book veröffentlichen 

zu können, musst du uns bestimmte Rechte ein-

räumen. Diese haben wir in einem Vertrag zusam-

mengefasst. Ohne die entsprechende Rechte-

einräumung können wir deinen Text nicht 

veröffentlichen. 

Den Vertrag zum Download und mehr Informatio-

www.auswaertiges-amt.de/ebook und auf 

facebook.com/wirsindeuropa.

Die Texte dürfen keine rassistischen, sexistischen, verleumdenden, 

gewaltverherrlichenden oder aufhetzerischen Inhalte haben. Die 

Redaktion behält sich vor, Texte, die den Kriterien nicht entspre-

chen, Urheber- oder Persönlichkeitsrechte verletzen, bei der Veröf-

fentlichung nicht zu berücksichtigen.

Das fertige E-Book wird am Tag der offenen 

Tür am 27. August im Auswärtigen Amt mit 

allen Autorinnen und Autoren präsentiert.

*



Αspekte | junior … και οι μαθητές από 14 ετών
αποκτούν τη δική τους σειρά για τα επίπεδα Β1plus, Β2 και  C1.

Aspekte | junior Η σειρά 
Aspekte | junior B1 plus 

θα ολοκληρωθεί
σταδιακά το 2017.

H μεσαία βαθμίδα γίνεται 
προσιτή στην εφηβική ηλικία!

Το Aspekte junior καλύπτει τα 
επίπεδα Β1 plus, B2, C1 σε 3 
τόμους. Η νέα διδακτική σειρά 
για έφηβους σε προχωρημένο 
γλωσσικό επίπεδο (από Β1+) 
βασίστηκε στην επιτυχημένη 
και αποτελεσματική δομή του 
Aspekte neu.

Kursbuch
B2

Ute Koithan | Helen Schmitz |  
Tanja Sieber | Ralf Sonntag | 

Aspekte|junior
Mittelstufe Deutsch

Kursbuch
C1

Ute Koithan | Helen Schmitz |  
Tanja Sieber | Ralf Sonntag | 

Aspekte|junior
Mittelstufe Deutsch

Kursbuch
B1 plus

Ute Koithan | Helen Schmitz |  
Tanja Sieber | Ralf Sonntag | 

Aspekte|junior
Mittelstufe Deutsch

Klett Hellas ΕΠΕ • Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110 • 174 56 Άλιμος
Tηλ: +30 210-99 02 700 • Fax: +30 210-99 02 703 info@klett.gr • www.klett.gr

•  βιβλίο μαθητή + ηχητικό υλικό online
•  βιβλίο ασκήσεων + ηχητικό υλικό online 
•  ελληνικό γλωσσάρι
•  βιβλίο καθηγητή
•  Ε-book με διαδραστικό υλικό

Aspekte junior B1 Plus

και με Klett Book App
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Γραθείο Πρακηικής Άζκηζης  
ηοσ Τμήμαηος 
τηλ.:  2310 99 75 44  
φαξ:  2310 99 75 42 
e-mail: daf-praktikum@del.auth.gr  
http://daf-praktikum.del.auth.gr 

 

Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών  
«Γλώζζα και Πολιηιζμός ζηο γερμανόθωνο τώρο» 

 
 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης 
Τ.Θ. 82  
Πανεπιζηημιούπολη 
54124 Θεζζαλονίκη 

Θεσσαλονίκη, 20/3/2017 

Γραθείο Σποσδών  
ηηλ.: 2310 99 75 57 

 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ■  541  24  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ■  Σηλ .  Κέντρο  2310  99  6000  ■ 
www.au th .g r  

 

5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 
 

του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ. 
ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Goethe Θεςςαλονίκησ με θέμα: 

 
Η ετερότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας/  

Heterogenität im Fremdsprachenunterricht 
 

Προςκεκλημένοι ομιλητέσ 
em. Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm (Πανεπιςτήμιο Βιέννησ):  

Sprachliche Heterogenität im Deutschunterricht – Problem oder Chance? 
 

Prof. Dr. Nicola Würffel (Herder-Institut, Πανεπιςτήμιο Λειψίασ):  
Aufgabenorientiertes Lernen (und Lehren) im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht mit 

heterogenen Gruppen 
 

άββατο, 10.06.2017, ϊρα 10.00-16.00, 
ςτην Αίθουςα Σελετϊν του Παλαιοφ Κτιρίου τησ Φιλοςοφικήσ χολήσ του Α.Π.Θ. 

 
 
 

Πρόςκληςη για παρουςίαςη 
 
Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 
το Τμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 
διοργανϊνει για πζμπτθ ςυνεχόμενθ χρονιά τθ ςειρά Ημερίδων Διδακτικισ που εγκαινιάςτθκε  
με επιτυχία το 2013. Θζμα τθσ 5θσ Ημερίδασ είναι: «Η ετερότθτα ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ»/„Heterogenität im Fremdsprachenunterricht“. Η Ημερίδα κα πραγματοποιθκεί το 
Σάββατο, 10.06.2017, ϊρα 10.00-16.00, ςτθν Αίκουςα Τελετϊν του Παλαιοφ Κτιρίου τθσ 
Φιλοςοφικισ Σχολισ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. 
 
Είναι ιδιαίτερθ χαρά για εμάσ να υποδεχτοφμε και φζτοσ δφο διακεκριμζνουσ προςκεκλθμζνουσ 
ομιλθτζσ: τον em. Univ.-Prof. Mag. Dr. Hans-Jürgen Krumm (Πανεπιςτιμιο Βιζννθσ), και τθν Prof. 
Dr. Nicola Würffel (Herder-Institut, Πανεπιςτιμιο Λειψίασ). 
 

Sprachliche Heterogenität im Deutschunterricht – Problem oder Chance?

Aufgabenorientiertes Lernen (und Lehren) im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht mit 
heterogenen Gruppen

praktikum@del.auth.gr
http://daf-praktikum.del.auth.gr

http://www.del.auth.gr/index.php/el/
http://daf-praktikum.del.auth.gr/files/Prof._Hans-Juergen_Krumm_Abstract.pdf
http://daf-praktikum.del.auth.gr/files/Prof._Nicola_Wuerffel_Abstract.pdf
mailto:praktikum@del.auth.gr
http://daf-praktikum.del.auth.gr
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Συνεχίηοντασ τθν προςπάκεια των προθγοφμενων τεςςάρων ετϊν να ενϊςουμε τθ κεωρία με τθν 
πράξθ, ςασ προςκαλοφμε και φζτοσ να αναλφςουμε και να μοιραςτοφμε ιδζεσ και πρακτικζσ που 
αφοροφν ςτθν ετερότθτα ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Η ετερότθτα, ζνα κυρίαρχο φαινόμενο 
με ποικίλεσ πτυχζσ και εκφάνςεισ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, αναδεικνφεται ςε ζνα ολοζνα 
και πιο κρίςιμο ηιτθμα που καλοφμαςτε να διαχειριςτοφμε με επιτυχία όλοι και όλεσ μασ και το 
οποίο, είτε αφορά ςε μακθςιακι, ςε πολιτιςμικι, ςε γλωςςικι ι ςε εκπαιδευτικι διαφορε-
τικότθτα, είναι ικανό να οδθγιςει ςτθν επιτυχία ι τθν αποτυχία τθσ μάκθςθσ και τθσ 
διδαςκαλίασ. Ζτςι, οι προκλιςεισ αλλά ταυτόχρονα και οι δυνατότθτεσ που προκφπτουν είναι 
μεγάλθσ ςθμαςίασ, οι δε τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ είναι πολυάρικμοι και παρουςιάηουν 
ιδιαίτερο επιςτθμονικό ενδιαφζρον, γι’ αυτό και κα αποτελζςουν φζτοσ το κζμα τθσ 5θσ Ημερίδασ 
Διδακτικισ του Τμιματοσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ. 
 
Εάν επικυμείτε να ςυμμετάςχετε με κάποια παρουςίαςθ, παρακαλείςτε να αποςτείλετε 
ςυμπλθρωμζνθ τθν αίτηση συμμετοχής που επιςυνάπτεται (βλ. και http://daf-
praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/5h-hmerida-didaktikis-2017)  

έωσ τισ 30.04.2017 
ςτο daf-didaktiktagung@del.auth.gr (τθλ. 2310 99 75 44). 

 
Στθν Ημερίδα κα δοκοφν βεβαιϊςεισ παρουςίαςθσ ι ςυμμετοχισ αντίςτοιχα. Για όςουσ/εσ κα 
παρακολουκιςουν τθν Ημερίδα χωρίσ παρουςίαςθ, κα υπάρξει εγκαίρωσ πλθροφόρθςθ ςχετικά 
με το πρόγραμμα και τθν τελικι ϊρα λιξθσ. 
 
 
Η Οργανωτικι Επιτροπι 
 
Ευαγγελία Καραγιαννίδου (επίκ. κακθγ.) 

Χάρισ-Όλγα Παπαδοποφλου (αναπλ. κακθγ.) 

Renate M. Σιδθροποφλου (επίκ. κακθγ.) 

Διμθτρα Τςοκακτςίδου (λζκτορασ) 

 

Επιστημονικά άρθρα Επιστημονικά άρθρα

Aνακοινώσεις Aνακοινώσεις

Lesenswertes Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση Δημόσια Εκπαίδευση

 daf-didaktiktagung@del.auth.gr

http://www.del.auth.gr/index.php/el/
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Προσ: daf-didaktiktagung@del.auth.gr 
 

Αίτηςη ςυμμετοχήσ με παρουςίαςη 
ςτην 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Α.Π.Θ. 
με θέμα: «Η ετερότητα ςτο μάθημα τησ ξένησ γλϊςςασ»/„Heterogenität im 

Fremdsprachenunterricht“, το άββατο, 10.06.2017, ϊρα 10.00-16.00, Αίθουςα Σελετϊν 
Παλαιοφ Κτιρίου Φιλοςοφικήσ χολήσ, Α.Π.Θ. 

Ονοματεπϊνυμο:  ................................................................................................................................ 

E-Mail: ................................................................... Τθλ.: ………………………………………………………………… 

Επαγγελματικι δραςτθριότθτα:  ……………………………………................................................................... 

Παρακαλϊ να δεχκείτε τθ ςυμμετοχι μου ςτθν παραπάνω Ημερίδα με παρουςίαςθ 20 λεπτϊν: 

Θζμα τθσ παρουςίαςθσ: ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

Σφντομθ περίλθψθ τθσ παρουςίαςθσ (πρακτικό μζροσ και κεωρία, ςτθν οποία βαςίηεται):  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Η γλϊςςα τθσ παρουςίαςθσ κα είναι θ Γερμανικι. 

Θα μου χρειαςτοφν τα παρακάτω εποπτικά μζςα: 

 φορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 

 beamer για προβολι διαφανειϊν Power Point 

 διαφανοςκόπιο 

 CD-Player 

 άλλο: ………………………………………………………………. 

 
Ημερομθνία: ……………………………………….. 

Επιστημονικά άρθρα Επιστημονικά άρθρα

Aνακοινώσεις Aνακοινώσεις

Lesenswertes Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση Δημόσια Εκπαίδευση

http://www.del.auth.gr/index.php/el/
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Δημόσια ΕκπαίδευσηΗ Τοπική Επιτροπή καθηγητών Γερμα-
νικής Γλώσσας Ν. Μαγνησίας, μέλος της 
Πανελλήνιας Ένωσης καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας Π.Ε. διοργανώνει το Σάββατο 06. 
Μαΐου από τις 9:30 - 15:00μ.μ. στο Αμφιθέ-
ατρο Κορδάτος του Πανεπιστημίου Βόλου τη 
2η Πανθεσσαλική ημερίδα με θέμα “Σύγχρο-
νες διδακτικές και πολιτισμικές προσεγγί-
σεις των Γερμανικών ως ξένη Γλώσσα”. 

Πρόκειται για την 1η ημερίδα που διοργανώνεται από την Τοπική Επιτρο-
πή Ν. Μαγνησίας, ως συνέχεια της 1ης Πανθεσσαλικής Ημερίδας που έλαβε 
χώρα το Μάρτιο του 2015 στη Λάρισα, ισχυροποιώντας με αυτόν τον τρόπο 
τη Γερμανική Γλώσσα και τον Πολιτισμό της Γερμανίας στο θεσσαλικό χώρο. 

Η διοργάνωση γίνεται υπό την αιγίδα 
του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας 
στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία του 
Επίτιμου Προξενείου της Γερμανίας στη 
Θεσσαλία και με την υποστήριξη του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας και της σχολικής 
Συμβούλου κυρίας Γιάννας Κερκινοπούλου. 
Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη και η 
προώθηση της Γερμανικής Γλώσσας και του 
Πολιτισμού της σε τοπικό επίπεδο. 

Οι θεματικές ενότητες σχετίζονται με 
τις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγι-
κές μεθόδους της Γερμανικής Γλώσσας, με 
καλές πρακτικές καθηγητών του κλάδου, 
εκπαιδευτικά προγράμματα, με σπουδές 

στη Γερμανία, τον Πολιτισμό της Γερμανίας και την ανάδειξη του τοπικού 
γερμανικού στοιχείου. Παράλληλα θα υπάρχει και έκθεση Γερμανικού βιβλίου 
και διδακτικών εγχειριδίων από εκδοτικούς οίκους. Η ημερίδα απευθύνεται σε 
καθηγητές, μαθητές, φοιτητές, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο, έχει ελεύθερη 
είσοδο και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους παρευρισκόμενους. 

“Σύγχρονες διδακτικές και πολιτισμικές
       προσεγγίσεις των Γερμανικών ως ξένη Γλώσσα”

2η Πανθεσσαλική ημερίδα 
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Δημόσια ΕκπαίδευσηVielfalt im Unterricht - dabei 
denkt man vor allem an die alltäglich 
erlebte Vielfalt der Lerntypen und 
Schülerpersönlichkeiten im Klas-

senzimmer. In den Deutsch-Klassen sitzen Jugendliche mit Lese-und Schreib-
schwächen neben Spitzenschülern; da gibt es Kinder mit Lernschwierigkeiten 
ebenso wie solche, die selbständig lernen und eifrig bei allem mitmachen; das 
Mädchen mit Interesse an Astronomie teilt sich die Bank mit dem Jungen, 
der am liebsten nur malen möchte. Diese Vielfalt bereitet vielen Lehrenden 
Kopfzerbrechen und vermittelt ihnen den Eindruck, dass ein „normaler“ Un-
terricht unmöglich geworden ist. Die Unterschiedlichkeit der Lernenden wird 
als Störung eines gewohnten und langjährig erprobten Ablaufs begriffen. Doch 
sie bedeutet vor allem eine Herausforderung für jeden Lehrenden, der hetero-
genen Lerngruppe mit einer größeren Vielfalt an Methoden und Materialien 
zu begegnen. Nur wenn wir als Lehrende diese Herausforderung annehmen, ist 
die Vielfalt im Unterricht eine Bereicherung. Für die Lehrenden, weil sie dann 
allen Kindern gerecht werden und durch die Talente jedes Kindes immer wieder 
positiv überrascht werden können, und für die Lernenden, weil sie als unter-
schiedliche und eigenständige Persönlichkeiten ernst genommen und respektiert 
werden. 

Um diese Kompetenz der Lehrenden, den Unterricht abwechslungsreich 
zu gestalten und dem breiten Spektrum an Lernerpersönlichkeiten gerecht zu 
werden, soll es auf dieser Konferenz gehen.

Darum hat die 9. Konferenz Deutsch als Fremdsprache am 08. und 09. Sep-
tember 2017 in Athen-Pallini das Motto „Vielfalt im Unterricht“. Sie bietet 
nicht nur ausgewiesenen Experten einen Rahmen für den fachlichen Austausch, 
sondern Lehrenden des Deutschen als Fremdsprache Möglichkeiten zur Weiter-
bildung. Ausrichter der Konferenz ist die Ellinogermaniki Agogi in Kooperation 
mit dem Goethe-Institut Athen, der Zentralstelle für Auslandsschulwesen und 
dem griechischen Deutschlehrerverband. Die Konferenz steht traditionell unter 
der Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft Athen.

Wir freuen uns auf die Beiträge von bekannten Hochschullehrern, erfah-
renen Fortbildnern und kreativen Praktikern zu Themen, die uns in unserer 
täglichen Arbeit beschäftigen.

Die Teilnahme ist kostenlos, aber wir bitten um vorherige Anmeldung.

9. Internationale Konferenz Deutsch 
             als Fremdsprache

Hier können Sie sich anmelden.
s.a. http://www.ea.gr/daf/ 

http://ea.gr/daf/index.asp?id=6&lag=de
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Δημόσια Εκπαίδευση15 ομιλητές θα παρουσιάσουν τα 
προγράμματα σπουδών του Ιδρύμα-
τος το οποίο εκπροσωπούν και θα 
απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. 

Feel free to ask! 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε 
τις παρουσιάσεις από οποιεσδήπο-

τε γεωγραφικές συντεταγμένες του 
πλανήτη μας, αρκεί να διαθέτετε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop, 
tablet ή smartphone και να είστε 
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Συμπλη-
ρώνετε απλά το ονοματεπώνυμό σας 
και τη διεύθυνση του e-Mail σας και 
μπορείτε απευθείας να συνδεθείτε και 
να παρακολουθήσετε τις ομιλίες. 

Σας ενδιαφέρει να μάθετε γερμα-

νικά; Να σπουδάσετε Οικονομικά, 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ 
ή Συμβουλευτική Επιχειρήσεων; Εν-
διαφέρεστε για περιβαλλοντολογικές 
σπουδές, τηλεπικοινωνίες, σπουδές 
μηχανικών ή θετικές επιστήμες; Ή 
μήπως το ενδιαφέρον σας εστιάζεται 
σε επιστήμες υγείας, κοινωνικές επι-

στήμες, μουσική ή 
παιδαγωγικά; 

Σίγουρα αν 
σας ενδιαφέρει 
ένας από τους 
παραπάνω τομείς, 
αξίζει να παρα-
κολουθήσετε τις 
σχετικές ομιλίες. 
Θα είναι μονα-
δική ευκαιρία να 
μάθετε όσα θέλε-
τε εκ των έσω και 
να αποκτήσετε 
μια πρώτη εικόνα 
για τις σπουδές 
στη Γερμανία.

 
Τα webinar θα διεξαχθούν στα 

Αγγλικά και είναι δωρεάν.

Αναλυτικό πρόγραμμα: εδώ
Εγγραφή: 1η μέρα / 2η μέρα / 3η 

μέρα

Για πρώτη φορά διοργανώνεται στην Ελλάδα
         μια τριήμερη διαδικτυακή έκθεση γερμανικών 
πανεπιστημίων (26-28 Aπριλίου)!

http://www.daad.gr/imperia/md/content/informationszentren/icathen/webinar-april-2017/rz_standflyer_gr_2017_web.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/8923854454848504065?source=Digital+Flyer+Day+1
https://attendee.gotowebinar.com/register/223005528434640897?source=Digital+Flyer+Day+2
https://attendee.gotowebinar.com/register/6923368914962233345?source=Digital+Flyer+Day+3
https://attendee.gotowebinar.com/register/6923368914962233345?source=Digital+Flyer+Day+3
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Την Τρίτη 11-4-2017, εκπρό-

σωποι των Επιστημονικών Φορέων 
των Εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 
συναντήθηκαν με τον Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμά-
των & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. 
Σπύρο Κωνσταντάτο για το ζήτημα 
της υπ΄αριθμ. 53476/ΓΔ4/28-3-2017 
Υπουργικής Απόφασης με θέμα: 
«Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας 
και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ 
1171/τ.Β΄/4-4-2017). 

Στη συζήτηση που διήρκεσε πλέον 
της μιάμισης ώρας, οι Επιστημονικοί 
Φορείς εξέφρασαν με κατηγορηματι-
κό τρόπο την έντονη αντίρρησή τους 
στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση 
και ανέπτυξαν την επιχειρηματολογία 
τους σχετικά με τα σοβαρά προβλή-
ματα που θα δημιουργήσει και στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς 
η εν λόγω Υ.Α. αποτελεί συνέχεια 
αυτής που τέθηκε σε ισχύ την φετινή 
σχολική χρονιά (2016-2017) στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης  ο 
κ. Κωνσταντάντος εξήγησε ότι η 
ως άνω Υ.Α. είναι απόρροια του 
περιορισμού των πιστώσεων και 
πως εντάσσεται στην προσπάθεια 
του Υπουργείου, αφενός μεν να μην 
υπάρξουν κενά με την έναρξη της 
επόμενης σχολικής χρονιάς στις 12 
Σεπτεμβρίου 2017 και αφετέρου να 
καλυφθούν οι περιοχές στις οποίες 

υπάρχει έλλειψη καθηγητών των 
κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07.

Δεδομένου ωστόσο ότι η συγκε-
κριμένη Υ.Α. είναι παιδαγωγικά 
και διδακτικά αυθαίρετη καθώς και 
κοινωνικά άδικη, με αποτέλεσμα να 
δημιουργεί πλήθος δισεπίλυτων προ-
βλημάτων για όλους τους εμπλεκόμε-
νους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
όπως άλλωστε απεδείχθη στην πράξη 
και με την περίπτωση της Υπουργι-
κής Απόφασης για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, οι εκπρόσωποι των 
Επιστημονικών Φορέων τονίζουν ότι 
δεν προτίθενται πλέον να ανεχτούν 
αποφάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα 
την απόλυτη υποβάθμιση και απα-
ξίωση της διδασκαλίας της Β’ Ξένης 
Γλώσσας.

Ως εκ τούτου δηλώνουν ότι θα 
εντείνουν τον αγώνα τους για την 
απόσυρση τόσο της νέας Υπουργικής 
Απόφασης για την Δευτεροβάθμια, 
όσο και της αντίστοιχης Υπουργικής 
Απόφασης για την Πρωτοβάθμια, σε 
συνεργασία μάλιστα  με συνδικαλιστι-
κούς και Τοπικούς Φορείς.

Καλούμε τους συναδέλφους να 
είναι σε εγρήγορση και να ενημε-
ρώνονται από τις ιστοσελίδες των 
Φορέων.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών 
Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλι-
κής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) 
Φιλολογίας

Επιστημονικές Ενώσεις Γαλλικής - Γερμανικής:  
Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντάτο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

(ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

www.apf.gr
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Zusammenfassung1 
In den neuesten didaktischen Ansätzen gilt die Evaluation als wichtiger 

Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts. Es handelt sich um einen wichtigen 
Unterrichtsschritt für die Entscheidung der nächsten Ziele des Fremdsprachen-
unterrichts, da aufgrund der schon erreichten oder nicht erreichten Ziele und 
der Bedürfnisse der Lernenden die nächsten Ziele der Unterrichtsplanung und 
-gestaltung festgelegt werden. 

Damit die Festlegung der nächsten Ziele des Fremdsprachenunterrichts 
und die Unterrichtsgestaltung gemäß den realen Bedürfnissen der Lernenden 
realisiert werden können, ist es wichtig, dass die Evaluation Auskünfte über den 
realen erreichten Lernstand gibt. 

Im heutigen Fremdsprachenunterricht werden sowohl alternative als auch 
traditionelle Evaluationsmethoden angewendet, um die fremdsprachliche 
Leistung zu evaluieren. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen können 
beide Verfahren viele Vorteile für das Fremdsprachenlernen bieten. Es werden 
aber auch Gegenargumente für beide Evaluationsmethoden diskutiert. Auf der 
Basis dieser Tatsache wird in diesem Beitrag ein Vorschlag für eine kombinierte 
Evaluation im Fremdsprachenunterricht präsentiert. Es handelt sich um 
eine Kombination von alternativen und traditionellen Evaluationsmethoden 
mit dem Ziel die Nachteile der jeweiligen Evaluationsmethode zu beseitigen 
und die Vorteile von beiden Evaluationsmethoden in den Vordergrund 
zu rücken. In diesem Rahmen werden Kriterien für die Entwicklung von 
kombinierten Evaluationsmodellen diskutiert und Beispiele für kombinierte 
Evaluationsmodelle präsentiert. Schließlich wird untersucht, auf welche Art 
und Weise die kombinierten Evaluationsmodelle im Fremdsprachenunterricht 
konstruiert werden sollen, damit eine positive Rückwirkung auf den Unterricht 
und die Lernenden gewährleistet werden kann.

1. Evaluationsmethoden im Fremdsprachenunterricht 
Im heutigen Fremdsprachenunterricht ist die Anwendung sowohl von 

alternativen als auch von traditionellen Evaluationsmethoden von großer 
Wichtigkeit, da dadurch verschiedene Ziele erreicht werden können, 
die zu besseren Ergebnissen in Bezug auf die Unterrichtspraxis und die 

Kombinierte Evaluationsmethoden 
          im Fremdsprachenunterricht

Dr. Nancy Kontomitrou*

1Der vorliegende Beitrag ist die schriftliche Version meines Vortrags an der Tagung des 
Panhellenischen Deutschlehrerverbandes am 11.9.2016 in Athen.
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fremdsprachliche Leistung der 
Lernenden führen können.

Bei der alternativen Evaluation 
handelt es sich um einen Typ 
formativer Evaluation, der eine 
Datensammlung bezüglich des 
Sprachgebrauchs von Lernenden 
innerhalb und außerhalb des 
Unterrichts anhand von bestimmten 
Kriterien ermöglicht (s. auch Τσαγ-
γαρή 2011, 2). Diese Evaluation ist 
kontinuierlich und kann parallel mit 
schriftlichen und mündlichen Tests 
angewendet werden. 

Einige Methoden der alternativen 
Evaluation sind unter anderem die 
Projektarbeit, die Selbstevaluation, die 
Peer-Evaluation, die Beobachtungen 
und das Portfolio. Zu den Techniken, 
alternative Evaluationsmethoden 
anzuwenden, gehören Checklisten, 
Fragebögen und Beurteilungsraster. 

Durch die Anwendung von 

alternativen Evaluationsmethoden 
haben Lehrende die Möglichkeit 
ausführliche Informationen über 
die sprachliche Leistung und den 
Lernprozess der Lernenden auf 
deskriptive Weise zu sammeln und ihr 
didaktisches Vorgehen zu beobachten 
und zu verändern. Ein weiteres 
Ziel der alternativen Evaluation ist 
die Förderung der Motivation der 
Lernenden, der Übernahme der 
Verantwortung für das Lernen, des 
autonomen und selbstgesteuerten 
Lernens, des kooperativen Lernens 
und der Kooperation zwischen 
Lehrenden und Lernenden. Lernende 
haben dabei auch die Möglichkeit 
beim Evaluationsprozess mitzumachen 
und auf diese Weise wird auch das 
lebenslange Lernen gefördert (s. 
Grotjahn 2001, Wiedenmayer 2006, 
Τσαγγαρή  2011, Βεντούρης / Ζουγα-
νέλη / Τσαγγαρή 2013).

Die alternative Evaluation bietet 
viele Vorteile. Dadurch können 
die Lernenden ihre Fortschritte 
beobachten und eine aktive Rolle 
im Evaluationsprozess übernehmen. 
Lehrende können ihrerseits auch 
wichtige Informationen sammeln, 
die sich auf die Lernstrategien, die 
affektiven Strategien, Kenntnisse 
der Lernenden in der Fremdsprache 
und auf die Art und Weise, wie 
Lernende Fortschritte machen, 
beziehen. Die alternative Evaluation 
erlaubt eine aktive Teilnahme der 
Lernenden an der Unterrichtsplanung 
und -gestaltung, fördert die 
Kooperation zwischen Lehrenden und 
Lernenden und die Entwicklung der 
Lernerautonomie.

Es werden aber auch 
Gegenargumente für die Anwendung 
von alternativen Evaluationsmethoden 
diskutiert. Ein Nachteil der 
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alternativen Evaluation ist, dass ihre Anwendung oft 
viel Zeit beansprucht, besonders wenn die Anzahl der 
Schüler in einer Schulklasse groß ist (s. Clapham, 2000, 
Alderson & Banjeree, 2001, Brindley, 2001. In: Τσαγ-
γαρή 2011, 10). Auch dauert es länger bis der Lehrende 
Feedback in Bezug auf die Stärken und Schwächen der 
Lernenden bekommt, wenn es sich um Klassen mit vielen 
Schülern handelt. Auch sind viele Schüler mit diesen 
neuen Methoden der Evaluation nicht vertraut. Zusätzlich 
brauchen viele Schüler mehr Zeit als andere Schüler, um 
festzustellen, ob sie etwas „können“ oder „nicht können“. 
Eine weitere Schwierigkeit, die mit der Anwendung 
von Evaluationsmethoden verbunden ist, ist, dass nicht 
alle Lehrenden die alternativen Evaluationsmethoden 
korrekt anwenden können. Es ist auch von einigen 
Wissenschaftlern diskutiert, dass für die alternative 
Evaluation Gütekriterien berücksichtigt werden müssen, 
die auch für Tests gelten. 

Mit der Anwendung von informellen Tests können 
Lernfortschritte gemessen und Entscheidungen über das 
Erreichen von bestimmten Lernzielen getroffen werden. 
Die Lehrenden können die Lernenden über den erreichten 
Lernstand und den Erfolg von Lernanstrengungen 
informieren und den Erfolg von bestimmten Lern- und 
Arbeitstechniken, sowie auch die Effizienz des Unterrichts 
prüfen. Schließlich gibt es die Möglichkeit, dass die 
Lernenden ihre Stärken und Schwächen feststellen und 
sich selbst evaluieren, sowie auch selbst überprüfen, 
welchen Lernstand sie erreicht haben (s. Grotjahn 2001, 
Wiedenmayer 2006, Τσαγγαρή  2011, Βεντούρης / Ζου-
γανέλη / Τσαγγαρή 2013).

Das Messen durch nach Gütekriterien erstellten und 
objektiven Tests fördert die Verbesserung des ganzen 
Bildungssystems, hat aber den Nachteil, dass die Ergebnisse 
eines Tests nur das zeigen, was ein Lernender in Bezug 
auf die Aufgaben des Tests kann bzw. nicht kann und es 
werden oft am Testen orientierte Lehrmethoden gefördert. 
Zusätzlich wird oft für den Test gelernt und viel Zeit 

dafür gewidmet, was das Lehren und Lernen von weiteren 
Kenntnissen einschränkt. Schließlich beeinflusst der Stress, 
den viele Schüler bei einem Test haben, die Leistung der 
Schüler im Test (s. Δενδρινού 2013, 187 In: Ενιαίο πρόγραμ-
μα σπουδών για τις ξένες γλώσσες. Οδηγός εκπαιδευτικού).

2. Kombinierte Evaluationsmethoden 
Die Tatsache, dass sowohl Tests als auch die 

alternative Evaluation Vorteile bieten, und die 
Tatsache, dass es Möglichkeiten gibt, die Nachteile 
von beiden Evaluationsmethoden zu beseitigen, 
sind der Ausgangspunkt meines Vorschlags der 
Anwendung von kombinierten Evaluationsmethoden im 
Fremdsprachenunterricht. Dieser Vorschlag ist auch das 
Ergebnis der Auseinandersetzung mit folgenden Fragen:

• Wie können die Lernenden ihren eigenen Weg finden, 
um zu kontrollieren, ob sie erfolgreich gelernt haben?

• Wie können Schüler mit alternativen 
Evaluationsmethoden vertrauter werden?

• Wie können die Lernenden weniger Zeit für 
die objektive Feststellung ihrer eigenen Kenntnisse, 
Bedürfnisse und Möglichkeiten zum Weiterlernen 
verwenden?

• Wie kann der Stress beim Testen reduziert werden?
• Wie kann die alternative Evaluation auch Gütekriterien 

erfüllen?
• Wie kann der Unterricht, auch bei der Anwendung 

von Tests, nicht testorientiert geplant werden?
• Wie können während des Testens auch Aspekte des 

Lernens evaluiert werden, die sich auf den Lernvorgang 
und die didaktische Praxis beziehen?

Im Rahmen der kombinierten Evaluation im 
Fremdsprachenunterricht schlage ich die Verwendung von 
vertrauten Begriffen vor, die sich auf die Arbeitsformen 
beziehen, z.B. Einzelarbeit, Partnerarbeit oder 
Gruppenarbeit. Auf diese Weise können die Lernenden 
die Evaluation als einen natürlichen Unterrichtsschritt 
wahrnehmen. Auch schlage ich die Anwendung von 
verschiedenen Evaluationsmethoden und die Auswahl 
von alternativen Evaluationsmethoden durch die 
Lernenden im Rahmen der Berücksichtigung der inneren 
Differenzierung vor, damit die Lernenden ihren eigenen 
Weg finden können, ihre fremdsprachliche Leistung 
zu evaluieren, was zu besseren Lernergebnissen führen 
und die Lernerautonomie fördern kann. Zu den zu 
berücksichtigenden Aspekten bei der Entwicklung und 
Anwendung von kombinierten Evaluationsmethoden 
gehört die Auswahl von Testaufgaben durch die 
Lernenden. Dieser Aspekt kann dazu führen, dass die 
Lernenden den Stress für den Test abbauen, da sie nach 
ihren eigenen Bedürfnissen Testaufgaben auswählen 
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können. Die bewusste Ergänzung 
von Checklisten und Fragebögen, 
auch anhand von richtig oder falsch 
gelösten Aufgaben im Test und 
anhand von Kannbeschreibungen, 
kann zu einer Erhöhung der 
Objektivität der Ergebnisse aus der 
alternativen Evaluation und zur 
Erhöhung der Übereinstimmungs-
validität führen. Zusätzlich ist 
bei der kombinierten Evaluation 
zu beachten, dass alternative 
Evaluationsmethoden vor einem Test 
verwendet werden können, sodass 
die Lernenden den Test freundlicher 
finden, da die Anwendung einer 
alternativen Evaluationsmethode 
als Vorentlastung die didaktische 
Praxis wiederspiegelt. Schließlich 
sollte man bei der Anwendung von 
kombinierten Evaluationsmethoden 
im Fremdsprachenunterricht 
darauf achten, alternative 

Evaluationsmethoden nach einem 
Test zu verwenden, sodass die 
Ergebnisse aus dem Test und aus der 
alternativen Evaluation verglichen 
werden können und sodass die 
Motivation fürs Weiterlernen 
gefördert wird.

Im Folgenden stelle ich Beispiele 
von kombinierten Evaluationsmodellen 
dar, die im Unterricht angewendet 
werden können.

3. Beispiele kombinierter 
Evaluationsmodelle 

In diesem Kapitel präsentiere 
ich Vorschläge, wie die 
alternativen und die traditionellen 
Evaluationsmethoden im 
Fremdsprachenunterricht angewendet 
werden können.

3.1 Beispiel 1 

Kombination von zwei alternativen Evaluationsmethoden 

Peer-Evaluation PartnerarbeitGegenseitiges Fragestellen / Gemeinsam überlegen, 
was Lernende schon gut können, und wo sie noch 
Defizite haben. Lernende helfen sich gegenseitig.
Lernende denken über ihre sprachlichen Kompetenzen 
und Möglichkeiten zum Weiterlernen nach.
(Vgl. Grotjahn/Kleppin 2015: 38)

Selbstbeurteilung EinzelarbeitLernende ergänzen selbst Checklisten oder Fragebögen 
und stellen fest, was sie können bzw. nicht können 
und ob ihnen die Peer-Evaluation geholfen hat.

Kompetenzraster

Peer-Evaluation Selbstbeurteilung

Was können wir schon?
Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . .
Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . 

Was wollen wir wiederholen?

Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . .

Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . 

Wie lernen wir am besten?

Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . .

Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . 

Welche Aufgaben haben uns 

gefallen bzw. nicht gefallen?

Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . .

Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . 

Ich kann Ich möchte Ich kann nicht Ich brauche

Während der Partnerarbeit…

Beispiel 2: Kombination des Testens mit einer alternativen Evaluationsmethode

Test 
(Entwicklung von lernerfreundlichen Tests 
unter Berücksichtigung von Gütekriterien/Testtheorie)

Selbstbeurteilung
(z.B. Fragebögen/Checklisten/Evaluationsblatt)

Einzelarbeit 
oder Partnerarbeit

Einzelarbeit

kann ich schneller und besser faststellen, ob ich …… 
(Wortschatz/Grammatik usw.) kann bzw. nicht kann. 

bekomme ich neue Ideen, wie ich besser lernen kann.

Ja       Nein

diskutiere ich gern, was ich kann bzw. nicht kann.

Andere Sozialformen

Ich möchte in Gruppenarbeit diskutieren, 
was ich kann oder nicht kann.

Ich möchte mit dem Lehrer/mit der Lehrerin diskutieren,
welche Aufgaben mir (nicht) geholfen haben.

Ja       Nein

Ich möchte in meinem Portfolio ergänzen, 
wie ich am besten lerne.
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Ein Beispiel für ein 
Kompetenzraster, das für die Peer-
Evaluation und die Selbstbeurteilung 
hilfreich sein kann, könnte das 
folgende sein: 

 Durch die Anwendung des 
oben dargestellten kombinierten 
Evaluationsmodells können Lernende 
feststellen, wie sie am besten ihre 
Kompetenzen und Kenntnisse 
evaluieren, ob die Peer-Evaluation als 
Evaluationsmethode für sie hilfreich 
ist, welche Evaluationsmethode für 
sie hilfreicher ist und wie sie ihr 
Weiterlernen planen wollen. Lehrende 
können ihrerseits feststellen, wie 
sie bei der Unterrichtsplanung und 
- gestaltung vorgehen sollten, wie 
der Lernprozess am besten geplant 
und gestaltet werden sollte, damit 
bessere Lernergebnisse erzielt werden 

können, welche die Bedürfnisse und 
Vorlieben ihrer Lernenden in Bezug 
auf die Evaluation sind, welche 
Ähnlichkeiten und Unterschiede 
zwischen der Peer-Evaluation 

und der Selbsteinschätzung zu 
beobachten sind (Übereinstimmung 
der Ergebnisse) und dass sie auch 
bei der Evaluation bzw. der Auswahl 
von Evaluationsmethoden die innere 

Differenzierung berücksichtigen sollten.

3.2 Beispiel 2 
Die Ausgangslage für das zweite 

Evaluationsmodell, das ich vorschlage, 
ist der Gemeinsame Europäische 
Referenzrahmen für Sprachen 
(2001), in dem die Bedeutung der 
Selbstbeurteilung betont wird und in 
dem Testaufgaben als Möglichkeit für 
die Steigerung der Genauigkeit der 
Selbstbeurteilung vorgeschlagen werden. 

„Forschungsergebnisse zeigen, dass 
Selbstbeurteilung eine wirkungsvolle 
Ergänzung für Tests und die 
Beurteilung durch Lehrende sein 
kann, vorausgesetzt, es geht um 
keinen ‘hohen Einsatz’ (z. B. ob man 
die Zulassung zu einem Kurs erhält 
oder nicht). Die Genauigkeit der 
Selbstbeurteilung wird gesteigert, (a) 
wenn die Beurteilung sich auf klare 
Beschreibungen für Standards der 
Sprachkompetenz bezieht und/oder 
(b) wenn sich die Beurteilung auf 
eine konkrete Erfahrung bezieht. 
Diese Erfahrung kann auch eine 
Testaufgabe sein. Die Genauigkeit der 
Selbstbeurteilung kann wahrscheinlich 
auch dadurch erhöht werden, dass 
die Lernenden dafür trainiert werden. 
Die Korrelation einer solchen 
strukturierten Selbstbeurteilung mit 
Beurteilungen durch Lehrende und 
Tests kann genau so hoch sein wie 
die Korrelationen von Beurteilungen 
(Grad der Übereinstimmungsvalidität)  
durch verschiedene Lehrende, 
zwischen verschiedenen Tests sowie 
zwischen Lehrerbeurteilungen und 
Tests. Die größte Bedeutung hat 
die Selbstbeurteilung aber als ein 

Kombination von zwei alternativen Evaluationsmethoden 

Peer-Evaluation PartnerarbeitGegenseitiges Fragestellen / Gemeinsam überlegen, 
was Lernende schon gut können, und wo sie noch 
Defizite haben. Lernende helfen sich gegenseitig.
Lernende denken über ihre sprachlichen Kompetenzen 
und Möglichkeiten zum Weiterlernen nach.
(Vgl. Grotjahn/Kleppin 2015: 38)

Selbstbeurteilung EinzelarbeitLernende ergänzen selbst Checklisten oder Fragebögen 
und stellen fest, was sie können bzw. nicht können 
und ob ihnen die Peer-Evaluation geholfen hat.

Kompetenzraster

Peer-Evaluation Selbstbeurteilung

Was können wir schon?
Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . .
Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . 

Was wollen wir wiederholen?

Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . .

Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . 

Wie lernen wir am besten?

Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . .

Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . 

Welche Aufgaben haben uns 

gefallen bzw. nicht gefallen?

Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . .

Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . 

Ich kann Ich möchte Ich kann nicht Ich brauche

Während der Partnerarbeit…

Beispiel 2: Kombination des Testens mit einer alternativen Evaluationsmethode

Test 
(Entwicklung von lernerfreundlichen Tests 
unter Berücksichtigung von Gütekriterien/Testtheorie)

Selbstbeurteilung
(z.B. Fragebögen/Checklisten/Evaluationsblatt)

Einzelarbeit 
oder Partnerarbeit

Einzelarbeit

kann ich schneller und besser faststellen, ob ich …… 
(Wortschatz/Grammatik usw.) kann bzw. nicht kann. 

bekomme ich neue Ideen, wie ich besser lernen kann.

Ja       Nein

diskutiere ich gern, was ich kann bzw. nicht kann.

Andere Sozialformen

Ich möchte in Gruppenarbeit diskutieren, 
was ich kann oder nicht kann.

Ich möchte mit dem Lehrer/mit der Lehrerin diskutieren,
welche Aufgaben mir (nicht) geholfen haben.

Ja       Nein

Ich möchte in meinem Portfolio ergänzen, 
wie ich am besten lerne.

Evaluationsblatt

Was hat mir im Test gefallen?

Was hat mir im Test nicht gefallen?

Welche Aufgaben habe ich ohne Schwierigkeiten gelöst?

Auf welche Fragen habe ich nicht geantwortet? Warum?

Gibt es Aufgaben, die ich im Unterricht ohne Schwierigkeiten 
gelöst habe und die ich im Test nicht richtig lösen konnte?

Welchen Lernstoff soll ich wiederholen?

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Evaluationsmethoden

Test (Lernende wählen Testaufgaben aus)

Gruppenarbeit

Einzelarbeit

Gruppenarbeit 
oder Einzelarbeit 
oder Partnerarbeit

Teil 1

Teil 2 

Teil 3 Projektarbeit oder Selbstbeurteilung oder 
Peer-Evaluation (Lernende wählen 
Evaluationsmethode aus)

Diskussion oder Spiel
(Lernende wählen Evaluationsmethode aus)
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Instrument für die Motivation 
und für ein bewussteres Lernen: So 
kann sie den Lernenden helfen, ihre 
Stärken richtig einschätzen zu lernen, 
ihre Schwächen zu erkennen und 
ihr Lernen effektiver zu gestalten“ 
(Europarat 2001, 186).

Für ihre Selbstbeurteilung 
können Lernende einen 
Fragebogen, eine Checkliste oder 
ein Evaluationsblatt ergänzen: (siehe 
Evaluatiohsblatt, Seite 24).

3.3 Beispiel 3

Anhand des vorgeschlagenen 
Evaluationsmodells wählen zuerst 
die Lernenden eine alternative 
Evaluationsmethode aus, um in der 
Gruppe festzustellen, was sie schon 
gut oder nicht gut können. In der 

Diskussion in der Gruppe oder durch 
das Spiel können die Lernenden den 
Lernstoff wiederholen. Dieser erste 
Schritt kann als Vorentlastung auf 
den Test charakterisiert werden.

Nach diesem Schritt folgt der 
Test. Dabei haben die Lernenden 
die Möglichkeit nach ihren eigenen 
Bedürfnissen und Vorlieben 
Testaufgaben auszuwählen.

Schließlich folgt die 
Auswahl einer alternativen 
Evaluationsmethode durch die 
Lernenden. Lernende können 

entweder an einem Projekt arbeiten, 
mit einem Lernenden gemeinsam 
überlegen, ob sie ihre Ziele erreicht 
haben oder sich zum Beispiel mit 
Hilfe eines Fragebogens evaluieren.

Ein Beispiel für einen Fragebogen     
wäre das folgende:

Evaluationsblatt

Was hat mir im Test gefallen?

Was hat mir im Test nicht gefallen?

Welche Aufgaben habe ich ohne Schwierigkeiten gelöst?

Auf welche Fragen habe ich nicht geantwortet? Warum?

Gibt es Aufgaben, die ich im Unterricht ohne Schwierigkeiten 
gelöst habe und die ich im Test nicht richtig lösen konnte?

Welchen Lernstoff soll ich wiederholen?

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Evaluationsmethoden

Test (Lernende wählen Testaufgaben aus)

Gruppenarbeit

Einzelarbeit

Gruppenarbeit 
oder Einzelarbeit 
oder Partnerarbeit

Teil 1

Teil 2 

Teil 3 Projektarbeit oder Selbstbeurteilung oder 
Peer-Evaluation (Lernende wählen 
Evaluationsmethode aus)

Diskussion oder Spiel
(Lernende wählen Evaluationsmethode aus)

Das Spiel vor dem Test half mir:

mich besser an die Wörter und die Grammatik zu erinnern

mich besser beim Test zu konzentrieren

den Test als eine Fortsetzung des Spiels zu betrachten
und so weniger Stress beim Test zu haben

Der Test half mir:

festzustellen, ob ich die Lernziele erreicht habe

Vergleiche mit meiner eigenen Selbsteinschätzung zu machen

Ja Nein

Diskussion über die Ergebnisse 
und Beurteilungsraster/Kannbeschreibungen

Partnerarbeit 
und Einzelarbeit

Gruppenarbeit 
oder Plenum

Einzelarbeit

Teil 1

Teil 2 

Teil 3 Selbstbeurteilung (Auswahl einer alternativen 
Evaluationstechnik: zum Beispiel Checklisten 
oder Fragebögen)

Peer-Evaluation anhand eines Tests

Ich kann einem Freund/einer Freundin mitteilen:
- welche Schulsachen ich (in meinem Mäppchen) habe/nicht habe.
- welche Schulsachen ich für meine Schulfächer brauche.

Ich kann einem Freund/einer Freundin mitteilen:
- welche Schulfächer ich (nicht) mag.
- wann ich Mathe/Kunst usw. habe.

Ich möchte allein / mit meinen Mitschülern die Schulsachen üben.

Ich möchte in Partner-/Gruppenarbeit die Schulfächer üben.

Das kann ich Das kann ich nicht

Ich möchte ein Projekt mit den Schulsachen machen.

Ich möchte auch in anderen Sprachen 
die Schulsachen/die Uhrzeit/… lernen.

Das möchte ich Das möchte ich nicht

Ich brauche mehr Hilfe von meinem Lehrer, 
um die Schulsachen zu lernen.

Ich brauche mehr Übungen zu den 
Schulsachen/Schulfächern/Wochentagen.

Ich brauche weiteres Material zu 
den Schulsachen/zu der Uhrzeit.

Das brauche ich Das brauche ich nicht

Selbstevaluation: Checklisten

Beispiel 4

Das Spiel vor dem Test half mir:

mich besser an die Wörter und die Grammatik zu erinnern

mich besser beim Test zu konzentrieren

den Test als eine Fortsetzung des Spiels zu betrachten
und so weniger Stress beim Test zu haben

Der Test half mir:

festzustellen, ob ich die Lernziele erreicht habe

Vergleiche mit meiner eigenen Selbsteinschätzung zu machen

Ja Nein

Diskussion über die Ergebnisse 
und Beurteilungsraster/Kannbeschreibungen

Partnerarbeit 
und Einzelarbeit

Gruppenarbeit 
oder Plenum

Einzelarbeit

Teil 1

Teil 2 

Teil 3 Selbstbeurteilung (Auswahl einer alternativen 
Evaluationstechnik: zum Beispiel Checklisten 
oder Fragebögen)

Peer-Evaluation anhand eines Tests

Ich kann einem Freund/einer Freundin mitteilen:
- welche Schulsachen ich (in meinem Mäppchen) habe/nicht habe.
- welche Schulsachen ich für meine Schulfächer brauche.

Ich kann einem Freund/einer Freundin mitteilen:
- welche Schulfächer ich (nicht) mag.
- wann ich Mathe/Kunst usw. habe.

Ich möchte allein / mit meinen Mitschülern die Schulsachen üben.

Ich möchte in Partner-/Gruppenarbeit die Schulfächer üben.

Das kann ich Das kann ich nicht

Ich möchte ein Projekt mit den Schulsachen machen.

Ich möchte auch in anderen Sprachen 
die Schulsachen/die Uhrzeit/… lernen.

Das möchte ich Das möchte ich nicht

Ich brauche mehr Hilfe von meinem Lehrer, 
um die Schulsachen zu lernen.

Ich brauche mehr Übungen zu den 
Schulsachen/Schulfächern/Wochentagen.

Ich brauche weiteres Material zu 
den Schulsachen/zu der Uhrzeit.

Das brauche ich Das brauche ich nicht

Selbstevaluation: Checklisten

Beispiel 4

3.4 Beispiel 4
Im Weiteren folgt eine ausführliche 

Beschreibung des dargestellten 
Evaluationsmodells anhand des 
Lehrwerks „Deutsch - ein Hit 1“ 
(Lektion 5).

Teil 1: Peer-Evaluation mit Hilfe 
eines Tests 

Schritt 1
Zwei Lernende bekommen zwei 

Themen und zwei Aufgabentypen 
zur Auswahl. Jeder wählt ein Thema 
und einen Aufgabentyp aus. 

1. Wähle ein Thema aus:   

2. Wähle einen Aufgabentyp aus:

Bevor die Lernenden mit dem 
Test beginnen, denken sie über ihre 
sprachlichen Kompetenzen nach und 
fragen sich gegenseitig:

a) warum sie das jeweilige Thema 
ausgewählt haben / warum sie das 
andere Thema nicht ausgewählt 
haben

b) warum sie den jeweiligen 
Aufgabentyp ausgewählt haben / 
warum sie den anderen Aufgabentyp 
nicht ausgewählt haben

Schritt 2: Test (Schriftlicher 
Ausdruck) 

Jeder Lernende  
schreibt seinen Test.

Schulsachen Schulfächer

Fragebogen E-Mail
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A. Fragebogen
Die Zeitschrift „Schule“ macht 

eine Umfrage. Füll den Fragebogen 
aus, um an der Umfrage teilzunehmen

B. E-Mail

Schritt 3
Nach dem Test diskutieren die 

Lernenden über ihre Stärken, ihre 
Schwächen und Möglichkeiten zum 
Weiterlernen nach: (siehe 1.Tabelle, 
Seite 27)

Nachdem die Lernenden über 
ihre Stärken und Schwächen und 
Möglichkeiten zum Weiterlernen 
diskutiert haben, folgt im zweiten 
Teil eine Diskussion mit dem 

Lehrenden oder in Gruppenarbeit 
anhand eines vom Lehrer 
erstellten Beurteilungsrasters. 
Mit Hilfe dieses Rasters können 

die Lernenden Vergleiche 
zwischen den Ergebnissen aus 
der Peer-Evaluation und dem 
Beurteilungsraster machen.

Teil 3: Selbstevaluation: 
Checklisten: (siehe 2. Tabelle, 
Seite 27)

4. Die positive 
Rückwirkung 
der Anwendung 

von kombinierten 
Evaluationsmethoden auf 
die Lernenden und den 
Fremdsprachenunterricht 

Die Anwendung von 
kombinierten Evaluationsmethoden 
im Fremdsprachenunterricht kann 
viele Vorteile bieten und auf diese 
Weise eine positive Rückwirkung 
auf die Lernenden und den 
Fremdsprachenunterricht haben. 

Durch die Anwendung von 
kombinierten Evaluationsmethoden 
können die Lernenden die Evaluation 
als eine natürliche Situation 
im Unterricht wahrnehmen, 
ihren eigenen Weg finden, ihre 
fremdsprachliche Leistung zu 
evaluieren und den Test als eine 
Unterrichtsphase wahrnehmen, 
was den Prüfungsstress sowohl bei 
informellen, als auch bei formellen 
Tests reduzieren kann. Auch können 
sie feststellen, dass sie nicht für die 
Noten des Tests gelernt haben, 
sondern, um ihre eigenen Stärken und 
Schwächen festzustellen, sie können 
Vergleiche zwischen Ergebnissen 
aus der Peer-Evaluation, aus dem 
Test und aus der Selbsteinschätzung 
machen und mit der alternativen 
Evaluation vertraut werden, was 
auch die Lernerautonomie und das 
lebenslange Lernen fördern kann. 
Zusätzlich sind sie ihnen bewusster, 
was sie können und nicht können und 
sie brauchen weniger Zeit, Checklisten 
und Fragebögen zu ergänzen und 
sich selbst einzuschätzen. 

Schulsachen Schulfächer

Wie heißt du? . . . . . . . . . . . . . . . 
Wie alt bist du?  . . . . . . . . . . . . . 

Wie heißt du? . . . . . . . . . . . . . . . 
Wie alt bist du?  . . . . . . . . . . . . . 

Welche Fächer magst du?
……………………………
Welche Fächer magst du nicht?
……………………………
Wann hast du Englisch?
……………………………
Wie lange dauert der Unterricht?
……………………………

Welche Schulsachen brauchst du für Mathe?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welche Schulsachen brauchst 
du für Sport?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welche Schulsachen hast 
du nicht in deinem Mäppchen?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(s. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Επίπεδο Α Γραπτός λόγος. In: http://www.gs.uoa.gr) 

Schulsachen

Am Montag fängt die Schule wieder an. Schreib deinem Freund Peter eine E-Mail 
und erzähle ihm:
- Welche Schulsachen hast du nicht?
- Welche Schulsachen brauchst du für Mathe, für Sport und für Kunst?

Lieber Peter,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ich habe kein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Für Mathe brauche ich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Und du? Hast du schon alles fertig für die Schule?
Viele Grüße
Dein/deine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Schließlich können sie parallel mit dem Testen ihrer 
sprachlichen Leistung auch andere Aspekte ihres Lernens 
(Gedächtnis/Lern-und Kommunikationsstrategien / 
Gründe und Kriterien für ihre Auswahl von Themen und 
Aufgaben usw.) feststellen.

Die Lehrenden können ihrerseits 
die Ergebnisse aus der alternativen 
Evaluation und aus dem Test 
vergleichen und über Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten nachdenken, 
wichtige Informationen sammeln, 
die sich auf die Evaluationsmethoden 
beziehen, die zu jedem Lernenden 
passen und diese Informationen bei der 
Unterrichtsplanung und –gestaltung 
berücksichtigen, bei der Vorbereitung 
des selbst erstellten Materials 
für die Evaluation die Vorlieben 
und Bedürfnisse der Lernenden 
berücksichtigen, neue Ziele für den 
Fremdsprachenunterricht und neue 
Ziele im Bereich der Evaluation setzen 

und sich mit Fragen beschäftigen, auf deren Antwort neue 
Ziele gesetzt werden können.
*Frau Kontomitrou ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur der 
Universität Athen und Deutschlehrerin an Grundschulen 

in Athen.
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γός εκπαιδευτικού: Η ξενό-
γλωσση εκπαίδευση για την 
προώθηση της πολυγλωσ-
σίας στην Ελλάδα σήμερα: 
προσεγγίσεις και πρακτι-
κές διδασκαλίας. Αθήνα: 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

Was können wir schon?
Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . .

Was müssen wir noch wiederholen?
Lerner 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lerner 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lernende denken über Möglichkeiten 
zum Weiterlernen nach:
Beispiele
Lerner 1 fragt: 
Wie willst du deinen Wortschatz verbessern?
Lerner 2 antwortet
Lerner 2 fragt:
Hat dir die Projektarbeit, die wir gemacht 
haben, geholfen?
Lerner 1 antwortet

Wortschatz
Rechtschreibung

Grammatik

. . . . . . . . 

Konnektoren

(s. Kontomitrou 2016)

Ich kann einem Freund/einer Freundin mitteilen:
- welche Schulsachen ich (in meinem Mäppchen) habe/nicht habe.
- welche Schulsachen ich für meine Schulfächer brauche.

Ich kann einem Freund/einer Freundin mitteilen:
- welche Schulfächer ich (nicht) mag.
- wann ich Mathe/Kunst usw. habe.

Ich möchte allein / mit meinen Mitschülern die Schulsachen üben.

Ich möchte in Partner-/Gruppenarbeit die Schulfächer üben.

Das kann ich Das kann ich nicht

Ich möchte ein Projekt mit den Schulsachen machen.

Ich möchte auch in anderen Sprachen 
die Schulsachen/die Uhrzeit/… lernen.

Das möchte ich Das möchte ich nicht

Ich brauche mehr Hilfe von meinem Lehrer, 
um die Schulsachen zu lernen.

Ich brauche mehr Übungen zu den 
Schulsachen/Schulfächern/Wochentagen.

Ich brauche weiteres Material zu 
den Schulsachen/zu der Uhrzeit.

Das brauche ich Das brauche ich nicht

Selbstevaluation: Checklisten
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Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής!
Κύριε Υπουργέ!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές!
 
 Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση συμμετοχής 

του Φορέα μας, της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στη σημερινή συνεδρίαση, με θέμα συζήτη-
σης την «Αναβάθμιση του Λυκείου - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
και άξονες την αναβάθμιση του Λυκείου, το Απολυτήριο του Λυκείου, την 
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και το πρώτο έτος σπουδών 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Παράλληλα, χαιρετίζουμε την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής για τον συνολικό επανασχεδιασμό της Γενικής Εκπαίδευσης με 
σημείο αιχμής το Λύκειο. Της βαθμίδας δηλαδή εκείνης, που λόγω του εξετα-
στικοκεντρικού της χαρακτήρα έχει προ πολλού απωλέσει τον επιθυμητό, και 
ταυτόχρονα απολύτως αναγκαίο εκπαιδευτικό της χαρακτήρα.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί, ότι η απαξίωση του Λυκείου, όπως 
και όλων των προηγούμενων βαθμίδων, δεν έχει επισυμβεί ως ένα τυχαίο ή/και 
μοιραίο γεγονός, αλλά ως απόρροια των ακολουθούμενων Εκπαιδευτικών Πολι-
τικών των εκάστοτε Κυβερνήσεων στον τόπο μας, κοινή συνισταμένη των οποίων 
αποτέλεσε και αποτελεί ο πρόχειρος και επιφανειακός τρόπος χάραξής τους.

Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών, συγκαταλέγεται και  ο τρόπος άσκησης 
της   Γλωσσικής Πολιτικής και οι -σε πολλές περιπτώσεις- επιστημονικά, εκ-
παιδευτικά, διδακτικά αλλά και κοινωνικά  ατεκμηρίωτες και άστοχες  αποφά-
σεις που λαμβάνονται κατά καιρούς για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση και τη 
διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά/Γαλλικά) ειδικότερα, καθιστώντας 
την τον «αδύναμο κρίκο» του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, με σοβαρότατες μάλιστα επιπτώσεις για 
τις μαθήτριες και τους μαθητές, αποτελούν η απόφαση για μείωση των ωρών 
διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας, δηλ. των Γερμανικών και των Γαλλικών 
από τρεις σε δυο ώρες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 2005, επί Υπουργίας 
της κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, η απόφαση για κατάργηση της ελεύθερης 
επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τη 
δημιουργία γαλλόφωνων και γερμανόφωνων σχολείων κατά το σχολικό έτος 
2011-2012, επί Υπουργίας της κυρίας Διαμαντοπούλου και τέλος η Υπουργική 
Απόφαση  για κατάργηση της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στα 
Δημοτικά και αντικατάστασής της από την «πλειοψηφική» επιλογή της κατά 
το σχολικό έτος 2016-2017, επί Υπουργίας του κυρίου Φίλη.

Η Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ένωσης 

Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 
Π.Ε., κ. Στεφανία Μπετίνα 

Αλβίνα Τίλε

«Αναβάθμιση του Λυκείου -
      Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
Η ομιλία της Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε στο 
πλαίσιο της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής, την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017 στη συζήτηση επί του ως άνω θέματος.
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Αλλά και στο Λύκειο, η κατάσταση είναι μάλλον 
απογοητευτική αναφορικά με τη διδασκαλία των ξένων 
γλωσσών. Και αυτό γιατί οι μαθητές της Α’ τάξης του 
Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία μόνο από 
τις γλώσσες που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο, και συγκε-
κριμένα μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής 
γλώσσας, την οποία και συνεχίζουν να διδάσκονται μέχρι 
και την Γ’ Λυκείου. 

Αποκλειστικά και μόνον στην Γ’ Λυκείου δίνεται 
η δυνατότητα επιλογής - μεταξύ ωστόσο και άλλων 
μαθημάτων- μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, διαφορετικής 
όμως από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται ως μάθημα 
Γενικής Παιδείας. 

Τέλος, σχεδόν πλήρης είναι ο εξοβελισμός της Β’ Ξέ-
νης Γλώσσας από τα  ωρολόγια προγράμματα των Επαγ-
γελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) αφού -πλην μιας ειδικότητας 
στη Γ’ Λυκείου - δεν διδάσκεται πλέον σε καμία από αυτές.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι:
• στην Ελλάδα οι Ξένες Γλώσσες κατέχουν διαχρονι-

κά ξεχωριστή θέση στη συνείδηση των πολιτών, ενώ έχει 
εμπεδωθεί πλήρως η ανάγκη εκμάθησής τους σε όσο το 
δυνατόν μικρότερη ηλικία.

• τα οφέλη της εκμάθησης Ξένων Γλωσσών - και δη σε  
πρώιμη ηλικία - τεκμηριώνονται και επιστημονικά, βάσει 
των νεότερων δεδομένων στον τομέα της Διδακτικής των 
Ξένων Γλωσσών και των Ψυχοπαιδαγωγικών Επιστημών.

• τα δεδομένα που αφορούν στην Ξενόγλωσση Εκ-
παίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταδεικνύουν διδασκα-
λία ξένων γλωσσών ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημο-
τικού Σχολείου, τη διδασκαλία τους σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, και μάλιστα σε πιστοποιήσιμο επίπεδο 
γλωσσομάθειας (λόγος αριθμού ωρών διδασκαλίας / 
αριθμός ετών διδασκαλίας) και διδασκαλία εναρμονισμέ-
νη με τις προδιαγραφές και αρχές του Κοινού Πλαισίου 
Αναφοράς για τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

• η ικανοποιητική γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί 
κατεξοχήν απαραίτητο εφόδιο και ελάχιστη προϋπόθε-
ση για την πρόσβαση τόσο στην ελληνική, όσο και στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αφού «θεωρείται μία από 
τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτά κάθε 
πολίτης της Ε.Ε. προκειμένου να βελτιώσει τις ευκαιρίες 
του στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης, ιδίως 
κάνοντας χρήση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλο-
φορίας των προσώπων». 

• την για τους ως άνω λόγους δέσμευση της ελληνικής  
Πολιτείας στην εφαρμογή της Πολιτικής Προαγωγής της 
Πολυγλωσσίας που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση,  πρωταρ-
χικός στόχος της οποίας είναι «το να κατέχει κάθε ευρω-
παίος πολίτης δύο ακόμα γλώσσες εκτός από τη μητρική 
του» (Κοινοτική Οδηγία 1+2), και για την επίτευξη του 

οποίου ορίζεται, ότι «τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται 
δύο ξένες γλώσσες στο σχολείο από νεαρή ηλικία». 

• τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται ο τόπος και την 
ανάγκη της κοινωνίας για παροχή ποιοτικής -και τονίζω το 
«ποιοτικής»- και πιστοποιήσιμης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευ-
σης μέσα από τις δομές της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας 
- επίσης το τονίζω - είναι σαφές ότι υπάρχει η επιτακτική 
ανάγκη υιοθέτησης μιας ουσιαστικής, ολιστικής και όχι 
κατ’ επίφαση Γλωσσικής Πολιτικής, η οποία θα αντιμετω-
πίζει την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση με σοβαρότητα, συνέ-
πεια, συνοχή και συγκεκριμένη στόχευση, αναδεικνύοντάς 
την συνειδητά σε στρατηγική και εθνική προτεραιότητα.

Παίρνοντας αυτά σα δεδομένο και έχοντας υπόψη το 
προτεινόμενο σχήμα του ΙΕΠ και για τις τρεις τάξεις του 
Λυκείου, ο Φορέας μας προτείνει για το Λύκειο (συνοπτικά, 
γιατί θα ακολουθήσει και Υπόμνημα σχετικά με το θέμα):

• Στο πλαίσιο της δυνάμει ενιαίας αντιμετώπισης του 
Λυκείου, Γενικού και Επαγγελματικού και του προσανα-
τολισμού προς μια σταδιακή εγκαθίδρυση «πολυκλαδικό-
τητας», την υποχρεωτική διδασκαλία 2 Ξένων Γλωσσών 
και στις τρείς τάξεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

• Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της ανάδειξής της ως 
ισότιμου πυλώνα, κάτι με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα, 
τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά/Γαλλι-
κά) ως υποχρεωτικού μαθήματος ορολογίας.

• Στο πλαίσιο «ανάκτησης» της εκπαιδευτικής και  
παιδαγωγικής αποστολής του Λυκείου, θέση που επίσης 
προσυπογράφουμε, της εμβάθυνσης στα επιστημονικά 
αντικείμενα, αλλά και της  προετοιμασίας για την Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, παρουσία της Β’ Ξένης Γλώσσας σε 
όλες τις πιθανές ενισχυτικές δομές.

• Στο πλαίσιο ύπαρξης μιας ουσιαστικής και σε βά-
θος εκπαιδευτικής διαδικασίας και επίτευξης του βασικού 
στόχου της πρότασης του ΙΕΠ, για αναβάθμιση του 
Απολυτηρίου, αύξηση των ωρών διδασκαλίας των ξένων 
γλωσσών, ιδιαίτερα στη Β’ και Γ’ Λυκείου, σε 6 ώρες 
εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. Επίσης 
σύνδεση της διδασκαλίας με διαβαθμισμένη πιστοποίη-
ση επιπέδου Β1/Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-
σομάθειας (ΚΠΓ).

• Τέλος, στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων πιστο-
ποίησης σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, θέσπιση ολιγομε-
λών τμημάτων και δημιουργία επιπέδων.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα σας 
καταθέσουμε, όπως ανέφερα ήδη, εμπεριστατωμένο και 
αναλυτικό Υπόμνημα, το οποίο θα κωδικοποιεί τις θέσεις 
των Επιστημονικών Φορέων Γερμανικής και Γαλλικής 
Φιλολογίας, με τους οποίους έχουμε άμεση, συνεχή και 
αγαστή συνεργασία.  
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Οι μικροί μαθητές αφομοιώνουν κα-
λύτερα τη γνώση χρησιμοποιώντας 
όλες τις αισθήσεις τους, ενώ έγκειται 
στο χέρι του κάθε εκπαιδευτικού το 
κατά πόσο θα αγαπήσουν την ίδια 
τη γλώσσα και θα ενδιαφερθούν 
να τη μάθουν εκτενέστερα. Όταν 
πρόκειται ειδικά για την εκμάθη-
ση μίας ξένης γλώσσας, τα παιδιά 
αντιλαμβάνονται ευκολότερα τις 
έννοιες μέσα από τις παραστατικές 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο του παιχνιδιού ή της μεθόδου Prοjekt, με αποτέλεσμα η γνώση 
να εντυπώνεται στη μνήμη τους. Τα παιχνίδια σε συνδυασμό με τη χρήση 
των αισθητηριακών δεξιοτήτων των παιδιών βοηθούν στην ανάπτυξη της 
επικοινωνιακής ικανότητας στην ξένη γλώσσα. Η χρήση του παιχνιδιού και 
του Projekt βοηθά τα παιδιά όχι μόνο να μάθουν, αλλά κυρίως να μη βαριού-
νται το μάθημα. Έτσι, πηγαίνουν στο μάθημα με χαρά, ανυπομονώντας για 
το νέο που θα παίξουν, θα ζωγραφίσουν ή θα κατασκευάσουν κάθε φορά με 

τους φίλους τους! Η εισαγωγή στην ξένη γλώσσα γίνεται πιο εύκολη 
έτσι, βάζοντας τους μαθητές στη διαδικασία να αγαπήσουν σιγά σιγά 
τη γλώσσα, αφού περνάνε όμορφα κατά τη διάρκεια του μαθήμα-
τος. Εάν, μάλιστα, ο δάσκαλος αγαπά τη δουλειά του και σκέφτεται 
δημιουργικά μπορεί να κάνει τα μαθήματα πραγματικά απολαυστικά, 
να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να εξασφαλίσει την 
αυθόρμητη συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης.
 

Διδάσκοντας φέτος σε 6 δημοτικά σχολεία της περιφέρειας του 
Νομού Καρδίτσας (4/θεσια και 6/θέσια) επέλεξα να ακολουθήσω τις 
«οδηγίες» του υπουργείου για την αναδιάρθρωση και τον εξορθολο-
γισμό της διδακτέας ύλης και ναι μεν να χρησιμοποιώ ένα διδακτι-
κό εγχειρίδιο, αλλά να ασχοληθώ και με συγκεκριμένες θεματικές 
ενότητες εκτός ύλης, παρουσιάζοντάς τες με παιχνίδια, κατασκευές, 
ζωγραφιές και Projekt και στις δύο τάξεις (Ε’ και ΣΤ’). Η κάθε 
θεματική ενότητα περιλαμβάνει ένα διαφορετικό θέμα (Familie, 
Farben, Hobbys, Europa, Deutschland entdecken, Wetter, Tiere, 
Essen και άλλα), το οποίο δουλεύουμε περίπου 4 διδακτικές ώρες 
είτε απευθείας από την έναρξη του μαθήματος μέχρι τη λήξη (2 
δίωρα) είτε σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο που χρησιμοποιούμε (1 
ώρα μάθημα από το βιβλίο, 1 ώρα η θεματική ενότητα), ενώ δουλεύ-

Μαθαίνουμε
          με Projekt!

της Όλγας Μούστου*
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ουμε μόνο με Stationenlernen και 
ομαδική εργασία (Gruppenarbeit). 
Έχουμε συνήθως 4 Stationen κάθε 
φορά, όπου στο κάθε ένα υπάρχει 
από μία δραστηριότητα, την οποία 
πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχι-
στον μία φορά η κάθε ομάδα παι-
διών μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. 
Ταυτόχρονα ακούγονται γερμανικά 
τραγούδια είτε από το βιβλίο για 
Festigung και της κανονικής μας 
ύλης είτε από άλλες πηγές. Όταν 
χτυπάει ένα κουδουνάκι, σταματά-
ει και η μουσική και αλλάζουν οι 
ομάδες Station. Επειδή πρόκειται 
για περιφερειακά σχολεία ο αριθμός 
των μαθητών βοηθάει ιδιαίτερα για 
τη συγκρότηση μικρών ομάδων.

Στη θεματική ενότητα με θέμα 
Hobbys/Freizeit δημιουργήθηκαν 
4 Stationen: 1) Πρόκειται για ένα 
χειροποίητο επιτραπέζιο παιχνίδι 
(Brettspiel) με τους μαθητές να 
πρέπει σε κάθε τετράγωνο να 
αναφέρουν τη δραστηριότητα 
που απεικονίζεται. Σε περίπτωση 
λάθους κάνουν ένα βήμα πίσω, στο 
σωστό μένουν στη θέση τους. Υπάρ-
χουν όμως και τετράγωνα-παγίδες 
που τους αλλάζουν θέση ή χάνουν 
τη σειρά τους (Wortschatz lernen, 
festigen, sprechen,wiederholen, 
Spass haben). 

2) Dominospiel με εικόνες και 
προτάσεις με διαφορετικά Hobbys 
από τα προηγούμενα (Wortschatz 
lernen, üben, denken, vertiefern, 
Präpositionen/Verben wiederholen, 
Auflockerung, Spass haben).

3) Brettspiel με αθλήματα και 
δραστηριότητες. Οι κανόνες ισχύ-
ουν όπως και στο πρώτο επιτραπέ-
ζιο, οι δραστηριότητες όμως δια-
φέρουν (Wortschatz lernen, üben, 
vertiefern, sprechen, wiederholen).

4) Memoryspiel μόνο με εικόνες 
(έγχρωμη και ασπόμαυρη). Για 
να μπορέσει όμως ο μαθητής που 
βρήκε το ίδιο ζευγάρι καρτών να 
τις κρατήσει κιόλας, θα πρέπει να 
αναφέρει το Hobby που απεικονίζε-

ται, σε περίπτωση λάθους τις χάνει 
και τις κερδίζει ο αμέσως επόμενος 
συμπαίκτης, εάν φυσικά πει σωστά 
τη δραστηριότητα (Wortschatz, 
wiederholen, nachdenken, sprechen).

Στο τέλος των παιχνιδιών και 
στην τελευταία διδακτική ώρα της 
θεματικής ενότητας οι μαθητές 
ανά δύο επέλεξαν όποιο Hobby 
τους άρεσε περισσότερο, αφού το 
συζητούσαν μεταξύ τους και το 
ζωγράφιζαν γράφοντας πάνω και 
τη δραστηριότητα, ενώ κολλήθηκαν 
όλες οι εργασίες σε μεγάλο χαρ-
τόνι μέσα στην τάξη. Οι μαθητές 
έμαθαν σχεδόν όλα τα Hobbys που 
υπήρχαν στα παιχνίδια χωρίς να τα 
έχουν γράψει καθόλου και ανυπο-

μονούσαν για την επόμενη θεματική 
ενότητα!

 Viel Spass!

*Η κυρία Μούστου είναι 
διορισμένη εκπαιδευτικός 

κλάδου ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση (Νομός Καρδίτσας) με 
M.Εd (Σπουδές στην Εκπαίδευση). 
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 http://philadel-club.gr www.deutsch.gr   •  info@deutsch.gr  

Klubabend im deutsch-griechischen Verein Philadelphia, am Mittwoch, dem 8. Februar 2017, um 19.30

„Der Deutschunterricht im griechischen Schulwesen“
Referentin: Stephanie Bettina Alwine Thiele - Präsidentin des PDV

Am 8. Februar 2017 und auf Einladung hin des Vizepräsi-
denten von PHILADELPHIA, Herrn Hubert Eichheim, hielt die 
Präsidentin des Panhellenischen DeutschlehrerInnenverbandes 
Frau Stephanie Bettina Alwine einen Vortrag zum Thema: “Der 
Deutschunterricht im griechischen Schulwesen”.

Nachstehend finden Sie die o.g. Einladung, eine tabellarische 
Übersicht ihres  Vortrags sowie einen tabellarischen Überblick über 
die Fremdsprachen, welche seit 1836 im griechischen Schulsystem 
unterrichtet werden, der als Handout im Rahmen der Vortrags 
verteilt wurde.
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Die Präsidentin 
des Panhellenischen 

DeutschlehrerInnenverbandes 
(PDV) ), Frau Stephanie Bettina 

Alwine Thiele
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Klubabend im Februar  
am Mittwoch, dem 8. Februar 2017, um 19.30 Uhr 

 

Der Deutschunterricht im 
griechischen Schulwesen 

Die Präsidentin des Panhellenischen DeutschlehrerInnenverbandes 
(PDV) gestaltet den Klubabend im Februar 2017 

 

Stephanie Bettina Alwine Thiele 

berichtet in einem offenen Gespräch darüber, wie es mit dem 
Deutschunterricht an Grundschulen, Gymnasien und Lyzeen zu Beginn des 
Jahres 2017 aussieht.  

 Die Entwicklung, Etablierung und gegenwärtige Positionierung 
der deutschen Sprache im griechischen Schulwesen 

 Rahmenbedingungen für den DaF-Unterricht in Krisenzeiten  

 Die Meinung der Gesellschaft 

 Ziele & Aktivitäten des Panhellenischen  
DeutschlehrerInnenverbandes (PDV) 

 

Unkostenpreis für das Büffet:  10,00 Euro 

Philadelphia: Monemvassias & Kriezi 64, Polydrosso, Maroussi – Tel.: 210 6848009 
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Die Entwicklung, Etablierung und gegenwärtige Positionierung 
der deutschen Sprache im griechischen Schulwesen

Allgemeines
Die Deutsche Sprache genießt in Griechenland einen hohen Stellenwert, unter 

anderem auch aufgrund der engen deutsch-griechischen Beziehungen auf wirt-
schaftlicher, kultureller, wissenschaftlicher und nicht zuletzt menschlicher Ebene. 

Entwicklung der deutschen Sprache im griechischen Schulwesen   
• Späte Etablierung des Fachs Deutsch als Fremdsprache im griechischen 

Schulwesen aufgrund einer jahrelangen Monopolstellung der französischen Sprache.
• Im Schuljahr 1985-1986 gab es nur 14 verbeamtete Deutschlehrerinnen- 

und Lehrer im öffentlichen Sektor.
• Im Jahr 1993 Einführung von Deutsch im Gymnasium (Sekundarstufe I) 

mit jeweils zwei Wochenstunden.
• Im Jahr 1997 Anhebung der Lehrstunden für Deutsch im Gymnasium 

von zwei auf drei Lehrstunden & Einführung von Deutsch im Lyzeum (Sekun-
darstufe II) mit jeweils zwei Wochenstunden. 

• Im Jahr 2005: Abschaffung der drei Wochenstunden für die Unterrich-
tung der zweiten Fremdsprache im Gymnasium und Wiedereinführung der 
zwei Wochenstunden.

• In den Schuljahren 2005-2007 Pilotunterricht für Französisch und 
Deutsch, für 15.000 Schülerinnen und Schüler an 219 Grundschulen.

• Seit dem Schuljahr 2007-2008 Etablierung von Französisch- und Deutsch-
unterricht in der 5. und 6. Klasse der Grundschule mit je zwei Wochenstunden.

• Im Schuljahr 2016-2017, 1.708 verbeamtete Deutschlehrerinnen- und Lehrer.
• Im Schuljahr 2016-2017, 234.670 Deutschlerner in den griechischen 

(öffentlichen und privaten) Schulen.

Etablierung der deutschen Sprache im griechischen Schulwesen
• Im Jahr 1993 durch die Einführung von Deutsch im Gymnasium (Se-

kundarstufe I) mit jeweils zwei Wochenstunden.
• Im Jahr 1997 durch die Einführung von Deutsch im Lyzeum (Sekun-

darstufe II) mit jeweils zwei Wochenstunden. 
• Im Jahr 2007 durch die Einführung von Deutsch in der 5. und 6. Klas-

se der Grundschule mit je zwei Wochenstunden.
• Im Jahr 2016 durch die Errichtung von Planstellen für Deutsch- und 

Französischlehrer in der Primarstufe.
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Klubabend im deutsch-griechischen Verein Philadelphia, am Mittwoch, dem 8. Februar 2017, um19.30

„Der Deutschunterricht im griechischen Schulwesen“
Referentin: Stephanie Bettina Alwine Thiele - Präsidentin des PDV
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Gegenwärtige Positionierung der deutschen 
Sprache im griechischen Schulwesen

• Deutschunterricht wird heute in den drei Klassen des 
Gymnasiums (Sekundarstufe I) und den drei Klassen des 
Lyzeums (Sekundarstufe II) mit je zwei Wochenstunden 
angeboten.

• Im Lyzeum wird Deutsch  als Wahlpflichtfach 
zwischen Englisch, Französisch und Deutsch angeboten, 
wobei sich 98% der Schüler und Schülerinnen für Englisch 
entscheiden.

• In den Technischen Lyzeen (Berufsschulen) wird 
Deutsch nur in der dritten Klasse und nur für die Fachrich-
tung des Reisebüroangestellten angeboten.

Anzahl der Deutschlerner in griechischen (öffentlichen 
und privaten) Schulen: 234.670

3 Grundschulen: 80.937 Deutschlerner -> Davon 
74.235 in öffentlichen und 6.702 in privaten Grundschulen.

3 Gymnasien: 147.358 Deutschlerner -> Davon 
142.502 in öffentlichen und 4.856 in privaten Gymnasien.

3 Lyzeen: 6.375 Deutschlerner -> Davon 5.052 in 
öffentlichen und 1.323  in privaten Lyzeen.

Anzahl der Deutschlerner im Privatsektor (Sprachschulen 
und/oder Privatunterricht): Etwa 55.000

Gesamtzahl der Deutschlerner in Griechenland: Etwa 
290.000 (289.670)

Anzahl der verbeamteten Deutschlehrerinnen- und Lehrer 
im Schuljahr 2016-2017: 1.708

3 Primarstufe: 301 
3 Sekundarstufe I und II: 1.407

Zum Vergleich: 
Anzahl der Französischlehrerinnen- und Lehrer im Schul-
jahr 2016-2017: 2.548

3 Primarstufe: 612
3 Sekundarstufe I und II: 1.936

Anzahl der Pensionierungen von Lehrfachkräften der 
deutschen Sprache im Zeitraum zwischen 2009 bis heute: 
Über 100

Zum Vergleich: 
Anzahl der Pensionierungen von Lehrfachkräften der fran-
zösischen Sprache im Zeitraum zwischen 2009 bis heute: 
Etwa 1.500
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Peppen Sie Ihren Unterricht auf! 
Sonderpreise nur für Deutschlehrer!

Jahres-Abo (Druckversion, Griechenland): nur 74 € (statt 84 € ).
49 Ausgaben pro Jahr
handliches Tabloid-Format 
Lieferung bequem frei Haus
Next Day Service in Attika (Kurier)

Jahres-Abo (E-Paper, Onlineversion): nur 45€ (statt 65 € ).
49 Ausgaben pro Jahr
bequem am PC lesen
einfach und mobil
die Ausgabe von Mittwoch  steht  bereits  am Vorabend  als Download zur Verfügung!

Bestellung nur über www.griechenland.net

www.griechenland.net

Bestellungen über unseren Shop auf  www.griechenland.net,
per E-Mail: info@griechenland-zeitung.com oder per Tel.: +30 210 65 60 989.

Wir freuen uns auf Sie!
Stichwort: „Deutschlehrer“ (bei Bestellungen über www.griechenland.net bitte im Feld „Bemerkungen“ das Stichwort eingeben.)

F ü r  S a m m e l b e s t e l l u n g e n  (  F r o n t i s t i r i a ,  S c h u l e n )  s i n d  w e i t e r e  S o n d e r k o n d i t o n e n  m ö g l i c h !  E i n f a c h  A n g e b o t  b e i  u n s  a n f o r d e r n !

Exklusive Leservorteile: Abonnenten erhalten bereits ab der ersten Stunde 15 % Rabatt (Silber-Bonus) auf alle Bücher 
aus dem Verlag der Griechenland Zeitung; ab der sechsten Verlängerung sogar 30 % (Gold-Bonus).

Dies gilt auch für unser neues  „Griechenland Journal!“

Die Griechenland Zeitung drückt die Schulbank! 
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Bedarf an Festanstellungen von Lehrfachkräften im Primar-
schulwesen: Über 300

Rahmenbedingungen für den DaF-Unterricht in 
Krisenzeiten 
Im Zuge der Austeritätsmaßnahmen wiederholt Erlass von 
Ministerialbeschlüssen mit negativen Auswirkungen für die 
Unterrichtung der zweiten Fremdsprache:

• Im Schuljahr 2011-2012 Abschaffung der Wahlmög-
lichkeit der zweiten Fremdsprache auf Schulebene, sowohl 
in der Primarstufe als auch in der Sekundarstufe I & II 
(Erziehungsministerin Diamantopoulou).

• Im Schuljahr 2012-2013 Aufhebung des o.g. Be-
schlusses. 

• Im Schuljahr 2013-2014 Abschaffung der deutschen 
Sprache aus allen Fachrichtungen des Technischen Lyze-
ums, außer der Fachrichtung des Reisebüroangestellten 
(Erziehungsminister Arvanitopoulos).

• Im Schuljahr 2016-2017 erneut Abschaffung der 
Wahlmöglichkeit der zweiten Fremdsprache auf Klassenebe-
ne in der Primarstufe und Ersatz durch Mehrheitsentschei-
dung (Erziehungsminister Filis). 

Der Ministerialbeschluss von Erziehungsminister Filis hatte 
eine Reihe gravierender Auswirkungen zum Ergebnis:

• Etwa 1/3 der Schülerinnen und Schüler erhalten im 
laufenden Schuljahr Fremdsprachenunterricht in einer von 
ihnen nicht gewählten Fremdsprache.

• Verschlechterung der Rahmenbedingungen für den 
Fremdsprachenunterricht wegen überbelegter Klassen (25+).

• Demotivation und Desinteresse der Schülerinnen und 
Schüler für den Fremdsprachenunterricht in der -jeweils 
- nicht gewählten Fremdsprache.

• Schrumpfung des Arbeitsgegenstandes für die Leh-
rerinnen und Lehrer der Sektoren PE05 Französisch und 
PE07 Deutsch.

• Deutliche Verschlechterung des institutionellen 
Rahmens, in dem die Lehrerinnen und Lehrer der oben 
genannten Sektoren ihre Tätigkeit verrichten (Mobilität der 
Lehrkräfte, enorme Schwierigkeiten bei der  Erstellung von 
Stundenplänen usw.).

• Verletzung von Verpflichtung des griechischen Staates 
zur Förderung der Mehrsprachigkeit, wie sie die Europä-
ische Union verfolgt.

• Beeinträchtigung und bei nicht Rücknahme des 
Beschlusses, Beendigung des klaren Aufwärtstrends des 
DaF-Unterrichts der vergangenen Jahre.

Die Meinung der Gesellschaft 
Es besteht eine gesellschaftliche Nachfrage nach qualitativem 
und zertifizierbarem Fremdsprachenunterricht durch das 
Öffentliche Bildungssystem. Aufgrund der widersprüchlichen 
Fremdsprachenpolitik des griechischen Staates jedoch herrschen:

• Eine weit verbreitete Ansicht, dass die öffentlichen 
Schulen aller Stufen einen solchen Unterricht nicht anbieten 

bzw. anbieten können.
• Die Überzeugung, dass ein  qualitativer und zertifizier-

barer Unterricht nur im Rahmen teurer und für die heu-
tigen wirtschaftlichen Verhältnisse oft  unerschwinglicher 
Kurse angeboten wird sowie Unmut über die Tatsache, dass 
die familiäre  Bildungsplanung und das  Budget der Fami-
lien immer wieder zunichte gemacht werden.

Wegen der oben genannten Gründe spielt der Privatsektor 
hierzulande eine wesentliche Rolle in Bezug auf das Erlernen 
von Fremdsprachen:

• Die Anzahl der Deutschlernerinnen und Deutschlerner 
in Griechenland beläuft sich im Privatsektor  auf etwa 50.000. 

• Auch die Mehrheit der Deutschlehrerinnen und 
Deutschlehrer in Griechenland ist im Privatsektor tätig. 

• Deutschunterricht findet entweder in einer der über 
5.500 Sprachschulen landesweit, deren Anzahl bei Weitem 
die für andere Länder üblichen Zahlen übersteigt oder im 
Rahmen von Privatunterricht statt.

• Deutsch nimmt im Privatsektor mit 27.976 Lernern 
die zweite Stelle nach Englisch (448.822) ein, gefolgt von 
Französisch, welches mit 21.136 Lernern an dritter Stelle steht.

Ziele & Aktivitäten des Panhellenischen 
DeutschlehrerInnenverbandes (PDV) 

• 1996: Gründung des Verbands.
• Zentrales Ziel gemäß Vereinssatzung -> Die Förde-

rung, Optimierung und Erweiterung des Fachs Deutsch als 
Fremdsprache in GR.

• 3.200 Mitglieder.
• 29 Ortsgruppen.
• Herausgabe der digitalen Fachzeitschrift “Aktuell” 

(3mal jährlich).
• 2015: Wiedervereinigung der beiden Deutschlehrerver-

bände in Griechenland nach zehnjähriger Zeit der Spaltung. 
Seitdem PDV der einzig tätige Deutschlehrerverband in GR. 

• Aktivitäten: Durchführung diverser Veranstaltungen 
& Fortbildungen (z.B. Tagungen, Vorträge, Workshops, 
Projekte), Kontakte mit Funktionären des Bildungsmi-
nisteriums, Zusammenarbeit mit diversen DaF-Akteuren 
(z.B. G-I, Deutsche Botschaft, Deutsche Abteilungen der 
Kapodistrias und Aristoteles Universität, GGGS, DaF-
Verlage usw.), Zusammenarbeit mit den Verbänden der 
Französischlehrerinnen und –lehrer, Erarbeitung von 
konkreten Vorschlägen in Bezug auf Unterrichtung der 
zweiten Fremdsprache, gezielte Aktionen zwecks Präven-
tion oder Aufhebung von Entscheidungen mit negativen 
Auswirkungen auf den DaF-Unterricht, Pressemitteilungen, 
Medienpräsenz usw. 

• Gegenwärtig in Erwartung einer positiven Antwort 
bezüglich der Aufnahme in den internationalen Dach-
verband IDV, nach entsprechender Antragstellung des 
Panhellenischen DeutschlehrerInnenverbandes zu Beginn 
des Jahres 2017.
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• Einführung der französischen Sprache ins griechische Schulsystem auf-
grund Artikel 15 des Königlichen Dekrets vom 31. Dezember 1836 ((Baye-
rische Regentschaft König Ottos)

• 1961: Einführung der englischen Sprache in den Lehrplan des sechsklas-
sigen Gymnasiums. 

• 1993: Einführung von Deutsch als zweite Fremdsprache  in allen drei 
Klassen des Gymnasiums (Sekundarstufe I) mit jeweils zwei Wochenstunden.

• 1997: Französisch oder Deutsch als zweite Wahlpflichtfremdsprache; 
Anhebung der Lehrstunden im Gymnasium (Sekundarstufe I) von zwei auf drei 
Wochenstunden.

• 1997: Einführung von Deutsch  auch im Lyzeum (Sekundarstufe II) mit 
jeweils zwei Wochenstunden. 

• 2005-2007: Pilotprogramm zur Einführung der zweiten Fremdsprache in 
der Primarstufe.

• Ab 2007: Etablierung der zweiten Fremdsprache (Deutsch oder Franzö-
sisch) in der Primarstufe.

Quelle: Auszug aus der Diplomarbeit von 
Frau Stephanie Bettina Alwine Thiele mit dem Titel: 

„DaF-Unterricht in Krisenzeiten und interkulturelle Kompetenzen“

 http://philadel-club.gr www.deutsch.gr   •  info@deutsch.gr  

Klubabend im deutsch-griechischen Verein Philadelphia, am Mittwoch, dem 8. Februar 2017, um 19.30

„Der Deutschunterricht im griechischen Schulwesen“
Referentin: Stephanie Bettina Alwine Thiele - Präsidentin des PDV

 Fremdsprachen im griechischen Schulsystem
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Οι Καθηγήτριες Γερμανικών 
της Τοπικής Επιτροπής Μαγνησίας 
της ΠΕΚΑΓΕΠΕ οργάνωσαν με  
τους μαθητές και τις μαθήτριές τους 
την «2η Ανοιξιάτικη Γιορτή των 
Γερμανικών» που έλαβε χώρα την 
Κυριακή 02.04.2017 από τις 11:00 
- 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Πάρκο 
Νέας Ιωνίας. 

Στη γιορτή αυτή δινόταν η 
ευκαιρία σε μαθητές όλων των 
βαθμίδων να πάρουν μέρος στο 
γερμανικό έθιμο αναζήτησης των 
κρυμμένων πασχαλινών αυγών 
και να παίξουν διάφορα παιχνίδια 
συνδυάζοντας την επιδεξιότητα, 
τη φαντασία και την κίνηση με 
τις γνώσεις τους στη Γερμανική 
Γλώσσα. Μέσω ψυχαγωγικών, 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
δράσεων μαθητές, καθηγητές και 
γονείς καταφέρνουν να ενώσουν 

τη διασκέδαση με την εξάσκηση 
των Γερμανικών εκτός σχολικού 
περιβάλλοντος, προσφέροντας στην 
εκδήλωση μια πιο συναρπαστική 
νότα! Για τις νικήτριες ομάδες  
υπήρχαν έπαθλα και βεβαιώσεις 
συμμετοχής για όλους. Οι συμμετέ-
χοντες μαθητές ξεπερνούσαν τους 
250 και τα θετικά σχόλια από τους 
παραβρισκόμενους ήταν άφθονα.

 
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες 

που πετύχαμε τον στόχο μας - για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - να 
φέρουμε την Γερμανική Γλώσσα 
στις καρδιές των μαθητών μας 
και ελπίζουμε σε μια αύξηση της 
επιλογής των Γερμανικών στα δη-
μόσια σχολεία. Ευχόμαστε επίσης 
να λειτουργήσουν οι δράσεις μας 
ως παράδειγμα προς μίμηση για 
άλλους νομούς

2η Ανοιξιάτικη  
       Γιορτή των Γερμανικών

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Έφτασε επιτέλους στα σχολεία το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 126 της 

11ης Νοεμβρίου 2016 που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών στα ξενό-
γλωσσα μαθήματα. Ένα διάταγμα που έχει γεμίσει με άγχος και εκνευρισμό 
τους συναδέλφους των Ξένων γλωσσών, οι οποίοι ασθμαίνοντας προσπαθούν 
να ετοιμάσουν τα test για το πρώτο τετράμηνο. Αναμφισβήτητα πρόκειται για 
τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, εκτός 
αν κάποιος θεωρεί μεταρρύθμιση την κατάργηση μιας διδακτικής ώρας ή την 
προσπάθεια ύστερα από λίγα χρόνια δημιουργίας «γαλλόφωνων» ή «γερμανό-
φωνων» γυμνασίων. 

Με αυτό το δεδομένο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω τις συγκεκριμένες 
αλλαγές από την σκοπιά του καθηγητή ως επιστήμονα αλλά και ως εργαζόμε-
νου σε έναν κλάδο με πολλές ιδιαιτερότητες. Η προσέγγιση αυτή θα γίνει με 
επιχειρήματα μέσα από την εμπειρία της τάξης “και όχι στηριγμένα σε αφ’ 
υψηλού βερμπαλισμούς και πομφόλυγες κάποιων υψηλά ιστάμενων “φωστή-
ρων” που ελαφρά την καρδία αλλάζουν άρδην την εκπαιδευτική διαδικασία σαν 
να πρόκειται για νομοσχέδια που αφορούν στην αλλαγή υπολογισμού φόρου 
ή συντελεστή δόμησης. Επίσης η κριτική σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση που 
αφορά άμεσα σε μέγιστο βαθμό το μάθημα μας πρέπει απαραίτητα να μείνει 
έξω από κάθε κομματική προτίμηση ή πολιτική ιδεολογία που θα μπορούσε να 
επηρεάσει την κρίση του οποιουδήποτε και να σπεύσει άκριτα να καταδικάσει 
ή να υπερθεματίσει υπέρ της συγκεκριμένης αλλαγής. Πρέπει, τελειώνοντας 
τον πρόλογο, οι όποιες παρεμβάσεις στις αλλαγές να γίνουν με συγκεκρι-
μένες, σοβαρές και πλήρως τεκμηριωμένες προτάσεις προς ένα υπουργείο, 
με το οποίο ο κλάδος βρίσκεται σε “εμπόλεμη” κατάσταση από το καλοκαίρι, 
ύστερα από την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 70691/Δ1/26-4-2016 του τέως 
Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη, που κατάργησε την ελεύθερη επιλογή της Β΄ 
Ξένης γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού και αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα 
θεμέλια του κλάδου και τις συνέπειες της οποίας δεν μπορεί ακόμα ο καθένας 
να συνειδητοποιήσει πλήρως. Δεν μπορούμε λοιπόν απερίσκεπτα να καταδικά-
σουμε ή να υποστηρίξουμε μια μεταρρύθμιση απλά και μόνο επειδή μας “ξεβο-
λεύει” από το μάθημα, όπως το πραγματοποιούσαμε μέχρι σήμερα. Άλλωστε ο 
υπογράφων το κείμενο υπηρετεί σε δημόσιο Γυμνάσιο και υπόκειται και αυτός 
στη βάσανο των αλλαγών αλλά και του άγχους των διαγωνισμάτων.

Περνώντας λοιπόν στην κατ’ εξοχήν εξέταση του Π.Δ., ας διαχωρίσουμε 
τα θετικά από τα αρνητικά του σημεία, πριν περάσουμε σε ένα συμπέρασμα 

«Αλλαγές στην αξιολόγηση των Ξένων Γλωσσών στο Γυμνάσιο» 
       Και τώρα τι κάνουμε; 

Άρθρο-κριτική του Π.Δ. 126/2016, 
του Παναγιώτη Γαλιάτσου* 
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και σε μια πρώτη σύνταξη κάποιων προτάσεων βελτίωσης. 
Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι δε θα υπεισέλθω σε επεξήγηση 
σημείων της εξέτασης, γιατί θα ήταν και ανούσιο αλλά και 
χρονοβόρο. Άλλωστε, αν υπάρχει κάποιος που ακόμα δεν 
έχει καταλάβει ή ενημερωθεί περί συγκεκριμένων σημείων 
της νέας εξέτασης, υπάρχουν άλλα άρθρα στην ιστοσελίδα 
μας για ενημερωθεί.

Α. ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Θα ξεκινήσω με τα αρνητικά σημεία, όχι για να προκα-

ταβάλλω την τελική κρίση, αλλά γιατί πρόκειται όντως για 
φλέγοντα ζητήματα.

ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑ: “Χρόνος υλοποίησης” 
Μακράν το κυριότερο πρόβλημα και σημείο έντονης δι-

αμαρτυρίας των εκπαιδευτικών είναι τα ασφυκτικά -σχεδόν 
μηδαμινά- χρονικά όρια στα οποία καλούνται να φέρουν 
σε πέρας τις αλλαγές όχι μόνο στην εξέταση, αλλά και σε 
όλο το μάθημά τους, προκειμένου να προετοιμάσουν τους 

μαθητές τους για τα νέα ζητούμενα. Αν υπολογίσουμε ότι 
το Π.Δ. έχει ημερομηνία 11 Νοεμβρίου και ότι οι πρώτες 
επιμορφώσεις ολοκληρώθηκαν -τουλάχιστον στην Αθήνα- 
στα τέλη Νοεμβρίου, οι καθηγητές έχουν περίπου ένα 
μήνα περιθώριο (δηλαδή 8 περίπου διδακτικές ώρες) 
για να προετοιμάσουν τους μαθητές τους και φυσικά να 
προετοιμαστούν και οι ίδιοι (σύνταξη διαγωνισμάτων, 
εξεύρεση ημερομηνιών). Ακόμα και οι συνάδελφοι που 
έχουν υπηρεσία σε πιλοτικά ή αυτοί που χρόνια με το 
μεράκι τους προετοιμάζουν μαθητές για Κρατικό Πιστο-
ποιητικό Γλωσσομάθειας - ΚΠΓ (αλήθεια πότε αυτοί οι 
συνάδελφοι θα βραβευθούν για αυτό που χρόνια κάνουν;) 
έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την ετοιμότητά τους. Και 
μέσα σε όλα αυτά κανείς σε αυτά το “φωτισμένο” Ινστι-
τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή το «αλάνθαστο» 

Υπουργείο δεν μπορεί να απαντήσει ακόμα (μέσα Δεκεμ-
βρίου) στο ερώτημα, εάν η δεύτερη ώρα που χρειαζόμαστε 
για τη διεξαγωγή του νέου τύπου διαγωνίσματος θα χρεω-
θεί ως ώρα διαγωνίσματος ή όχι. Ίσως του χρόνου τέτοια 
εποχή να μάθουμε…

Αφήνοντας όμως τη σαρκαστική διάθεση να πως εδώ 
το εξής: Δυστυχώς, συνάδελφοι, ζούμε και εργαζόμαστε 
όλοι μας υπό άθλιες συνθήκες, τις οποίες κάνουν ακόμα 
χειρότερες αυτές οι πρόχειρες κάθε φορά αλλαγές. Φέτος 
βρισκόμαστε ταυτόχρονα και μπροστά στη μεγαλύτερη με-
ταρρύθμιση που έγινε εδώ και πολλά χρόνια στο Γυμνάσιο, 
μια μεταρρύθμιση που αλλάζει εντελώς τη φυσιογνωμία 
του (κατάργηση εξετάσεων, θέσπιση τετραμήνων, θέσπιση 
περιγραφικής βαθμολογίας) η οποία κοινοποιήθηκε στα 
σχολεία στις αρχές της σχολικής χρονιάς και επισημοποιή-
θηκε με το Π.Δ. 126 τον Νοέμβριο ΦΕΥ!

ΣΗΜΕΙΟ ΔΥΟ:  “Διδακτική σειρά” 
Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα χρόνιο αίτημα του 

κλάδου περί αντικατάστασης του υπάρχοντος εγχειριδίου. 
Το αίτημα αυτό τώρα πλέον γίνεται de facto απαίτηση και 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων. 
Θυμίζω, για τους νεότερους συναδέλφους, ότι μιλάμε για 
μια σειρά σχεδιασμένη πριν από αρκετά πλέον χρόνια 
(εισήχθη το σχολικό έτος 2006-2007) σχεδιασμένη για 
το τρίωρο μάθημα, ενώ το μάθημα είχε γίνει ήδη δίωρο 
και προσαρμοσμένο σε μία διαδικασία εξετάσεων επιπέ-
δου και τύπου εξετάσεων Β1 του Goethe-Institut, όπως 
τότε στόχευε η ηγεσία του Υπουργείου. Άρα έχουμε να 
δουλέψουμε με ένα βιβλίο προσαρμοσμένο σε μια άλλη 
διαδικασία εξετάσεων με τρομακτικές ελλείψεις, το CD 
ακόμα ετοιμάζεται, που δε βοηθάει ούτε κατ’ ελάχιστο 
τον εκπαιδευτικό στο έργο του. Βέβαια αν ρίξει κανείς 
μια ματιά στο ΕΠΣ-ΞΓ (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών 
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για τις Ξένες Γλώσσες), θα διαπιστώσει ότι το βιβλίο δεν 
αποτελεί πλέον οδηγό του μαθήματος, αλλά ένα απλό 
εργαλείο που το χρησιμοποιούμε κατά βούληση (“μάθημα 
χωρίς βιβλίο”). Μπράβο κύριοι φωστήρες, σας εύχομαι να 
εισαγάγετε και το μάθημα χωρίς μαθητές, αν και με τους 
νόμους σας εκεί βαδίζουμε…

Πάντως να πω εδώ ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, ιδίως 
το βιβλίο του καθηγητή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο στη 
σύνταξη των test, έστω για φέτος. Επαναλαμβάνω όμως 
ότι πλέον είναι επιβεβλημένη η αλλαγή του βιβλίου με 
μεθόδους προσαρμοσμένες στις νέες απαιτήσεις.

ΣΗΜΕΙΟ ΤΡΙΑ:  “Η μεταβατικότητα του Π.Δ.” 
Το συγκεκριμένο σημείο είναι αλληλένδετο με το πρώτο 

σημείο περί χρόνου. Δυστυχώς, όπως όλες οι αλλαγές 
στην Παιδεία, δεν έχουν ποτέ το στοιχείο της προβλεπτι-
κότητας Ενώ σε όλα τα κράτη της Γης οι αλλαγές στην 
Παιδεία έχουν έναν ορίζοντα κάποιων ετών, ώστε να μη 
διαταράσσουν την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία, στην 
Ελλάδα ισχύουν σχεδόν αναδρομικά. Είναι ποτέ δυνατόν 
οι μαθητές, κυρίως της τρίτης αλλά και της δεύτερης 
τάξης, να προσαρμοστούν σε τόσο μεγάλες -σχεδόν 
ριζικές- αλλαγές στην εξέταση του μαθήματος τους, μια 
εξέταση που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το βαθμό τους, 
μαθαίνοντας για τις αλλαγές λίγες μέρες πριν κληθούν 
να γράψουν το διαγώνισμα τετράμηνου, που όσοι διδά-
σκουν σε γυμνάσιο ξέρουν πόσο σημασία δίνουν σε αυτό 
οι μαθητές. Γιατί πρέπει να βάλουμε τα παιδιά σε αυτήν 
την ψυχολογική πίεση μόνο και μόνο για να κομπάζει 
ένας υπουργός (ξαναλέω αδιάφορο ποιας κυβέρνησης) για 
τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του. Μιλάμε για ένα εντελώς 
“άλλο” μάθημα σε σχέση με πέρυσι, στο οποίο τα παιδιά 
πρέπει να προσαρμοστούν και να αποδώσουν σχεδόν αμέ-
σως. Δε μιλάμε για μια απλή αλλαγή βιβλίων ή για αλλαγή 
διδασκαλίας, όπως για παράδειγμα στα Θρησκευτικά, για 
τα οποία τόσο μελάνι χύθηκε και τόσες τηλεοπτικές ώρες 
σπαταλήθηκαν χωρίς να αλλάξει τίποτα. Μιλάμε για ριζική 
αλλαγή φιλοσοφίας και στόχων ενός μαθήματος. Τι θα 
έβλαπτε δηλαδή αν δινόταν μια μεταβατική περίοδος ενός 
ή δύο ετών, ώστε τα μεγαλύτερα παιδιά να αποφοιτήσουν 
και εμείς να δουλέψουμε και να προετοιμάσουμε τα παιδιά 
που φέτος εισήχθησαν στην πρώτη γυμνασίου; Την απά-
ντηση βέβαια την ξέρω, την έχω πάρει και άλλες φορές, 
όταν ρώτησα για άλλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που 
έχω βιώσει (Αρσένη, Γιαννάκου): “Πρέπει να έχουμε άμε-
σα αποτελέσματα για να κρίνουμε το αποτέλεσμα”. Άρα το 
“αποτέλεσμα” προκύπτει από τις “απώλειες”. Μπράβο!!

ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ:  “Περιβάλλον υλοποίησης” 
Στην ουσία δεν πρόκειται για περαιτέρω αρνητική 

πλευρά, αλλά για μια παράμετρο που πρέπει πάντα να 

λαμβάνεται υπόψη, όταν μιλάμε για τέτοιου βαθμού αλ-
λαγές: “Το θέμα των πολυπληθών τμημάτων”. Δυστυ-
χώς το μάθημα της Β’ Ξένης γλώσσας έχοντας υποστεί 
συνεχείς υποβαθμίσεις με διάφορους τρόπους τα τελευταία 
χρόνια, έχει φτάσει στο σημείο να είναι το μάθημα στο 
οποίο εξαντλείται όλη η αυστηρότητα των ανωτέρων, 
όσον αφορά στη συγκρότηση τμημάτων. Έτσι, από την 
παράλληλη διδασκαλία της προηγούμενης δεκαετίας με 
ολιγομελή τμήματα, έχουμε φτάσει στα 26άρια και 27άρια 
τμήματα, την ώρα που τα τμήματα γενικής παιδείας 
συγκροτούνται με λιγότερα παιδιά. Επίσης, δε λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η παρουσία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, 
που ρίχνει αυτόματα τον αριθμό των παιδιών.

Εδώ, λοιπόν, επαναφέρεται η ανάγκη θεσμοθέτησης 
της υποχρεωτικής συνδιδασκαλίας των ξένων γλωσσών 
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) που θα οδηγήσει στη 
δημιουργία από πλευράς μας τμημάτων και με λιγότερα 
παιδιά και χωρισμένων σε επίπεδα. Ενιαίο πλαίσιο στην 
πράξη και όχι στα λόγια!!

Μια και αναφέρθηκα στους μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες, που εξετάζονται κατά βάση προφορικά, πρέπει να 
δούμε και στην πράξη και να αξιολογήσουμε πόσο εύκολη 
είναι η ένταξή τους στο νέο διαγώνισμα μέσα στα σφιχτά 
χρονικά πλαίσια του δημόσιου σχολείου.

Β. ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Περνώντας τώρα στα θετικά σημεία της νέας εξέτασης, 

πρέπει να παραδεχτούμε, όσο και αν επί του παρόντος 
μας φαίνεται δύσκολη η εφαρμογή του, ότι η συγκεκριμέ-
νη μεταρρύθμιση αποτελεί αναμφίβολα αναβάθμιση του 
μαθήματος μας. Σε μια εποχή όπου το Γυμνάσιο αλλάζει 
εντελώς μορφή με το διαχωρισμό των μαθημάτων σε 
εξεταζόμενα και μη (άρα στο μυαλό των μαθητών μας σε 
«βασικά» και μη), ο διαχωρισμός της Ξένης γλώσσας από 
τα άλλα μαθήματα με την εξίσωση του τρόπου εξέτασης με 
την ακριβή μορφή ενός κρατικού πιστοποιητικού αποτελεί 
, αναντίρρητα αναβάθμιση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι πά-
για απαίτηση του κλάδου ήταν η σύνδεση του μαθήματος 
με κάποιου είδους πιστοποιητικό Είναι γνωστή άλλωστε η 
«μανία» των γονέων για την απόκτηση «πτυχίων», έστω και 
χωρίς καμία πρακτική αξία. Φανταστείτε τη σημασία που 
αποκτάει το μάθημα, αν στο τέλος του Γυμνασίου υπάρχει 
η απόκτηση ενός πιστοποιητικού οποιασδήποτε αξίας. 
Στο σημείο λοιπόν αυτό πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστεί 
όλη η συζήτηση σχετικά με τα νέα μέτρα. Η κατάληξη δη-
λαδή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην νέα μορφή της 
και όχι η εύκολη ή δύσκολη εφαρμογή της. Πρέπει, λοι-
πόν, οπωσδήποτε η νέα αξιολόγηση να συνδεθεί ΑΜΕΣΑ 
με τη συμμετοχή (προαιρετική φυσικά) των μαθητών στις 
εξετάσεις του ΚΠΓ, διαδικασία που φυσικά απαιτεί ιδιαί-
τερη προεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
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(Υπουργείο, Ι.Ε.Π., Πανεπιστήμιο, Σχολικοί Σύμβουλοι, 
ΠΕΚΑΓΕΠΕ και Τοπικές Επιτροπές ΠΕΚΑΓΕΠΕ σε όλη 
τη χώρα). Εάν οι εφαρμοζόμενες αλλαγές δεν οδηγήσουν 
στη συμμετοχή σε εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσ-
σομάθειας, τότε δεν μπορώ να καταλάβω ποιο το νόημα 
όλης αυτής της μεταρρύθμισης Δηλαδή, θα έχουμε μια 
προσομοίωση εξετάσεων με σκοπό τι; Απλά να περάσει 
ο μαθητής την τάξη; Αυτό μπορεί να γίνει και με ένα 
απλό διαγώνισμα, όπως ισχύει σε όλα τα άλλα μαθήματα. 
Πρέπει να επεξεργαστούμε το λεπτό αυτό σημείο και να 
το διασαφηνίσουμε προς όλες τις πλευρές (Υπουργείο-γο-
νείς). Σε αντίθετη περίπτωση μιλάμε για μια αλλαγή, που 
έγινε απλά για να γίνει, χωρίς καμία απολύτως εκπαιδευτι-
κή αξία και που φυσικά δικαιώνει όλους εκείνους που είναι 
αγανακτισμένοι και φυσικά αρνητικοί απέναντί της.

Ένα δεύτερο σημείο που δεν πρέπει να διαφύγει της 
προσοχής μας, είναι ότι μέσω της αναφερόμενης αλλαγής 
«κατοχυρώνουμε» τρόπον τινά το δίωρο στο πρόγραμ-
μα. Ακούω κάποιους συναδέλφους να λένε «και πόσο θα 
φτάσουμε, σε μονόωρο;». Μπορεί να μου πει κάποιος για 
ποιο λόγο να μη φτάσουμε, όταν έχουν ήδη περικοπεί 
βασικά -λεγόμενα- μαθήματα, έχει στην ουσία καταργηθεί 
ένα μάθημα (Οικιακή Οικονομία) και πρόσφατα χάθηκε 
και μια ώρα στα Αγγλικά. Να συμπληρώσω ακόμα ότι όλες 
οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι του χρόνου θα εφαρ-
μοστεί και στο Γυμνάσιο το εξάωρο για όλες τις μέρες της 
εβδομάδας. Άρα πρέπει του χρόνου να περικοπούν άλλες 
δύο ώρες. Ποιος εγγυάται ότι δε θα χαθεί η μια δικιά μας 
ώρα; Θεωρώ, λοιπόν, ότι, όταν αναβαθμίζεις το μάθη-
μα, είναι δύσκολο να προχωρήσεις σε περικοπή (τίποτα, 
βέβαια, δεν είναι απίθανο). Τουλάχιστον, έχουμε περισσό-
τερα όπλα, για να πολεμήσουμε για το αντίθετο εξηγώντας 
τη δυσκολία εφαρμογής της φετινής αλλαγής.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Συνοψίζοντας: Με μια πρώτη ποσοτική ματιά τα 

αρνητικά φαίνονται περισσότερα από τα θετικά. Υπάρχει 
όμως μια μικρή διαφορά που οδηγεί σε άλλη ανάγνωση. 
Από τα αρνητικά σημεία τα δύο έχουν να κάνουν με τη 
φετινή εφαρμογή του μέτρου. Ο χρόνος υλοποίησης και η 
μεταβατικότητα θα δημιουργήσουν προβλήματα τη φετινή 
χρονιά. Του χρόνου έχοντας πλέον εξ’ αρχής μπροστά 
μας τις αλλαγές και γινόμενοι σοφότεροι από τη φετινή 
εφαρμογή και τις ενδεχόμενες αδυναμίες, θα μπορούμε να 
φέρουμε καλύτερα σε πέρας το έργο μας.

Η προοπτική που δίνει όμως η συγκεκριμένη αλλαγή, 
πιστεύω ότι είναι ανάσα για τον κλάδο. Αυτό, βέβαια, είναι 
αναπόσπαστο με τη σύνδεση του Γυμνασίου με τη συμμε-
τοχή (προαιρετική πάντα) των παιδιών στις εξετάσεις του 
ΚΠΓ. Αυτή και μόνο η κίνηση θα διασφάλιζε τη θέση μας 
στο σχολείο και θα έδινε στο μάθημα την αξία που του ται-
ριάζει. Θα απογείωνε στην ουσία την αξία του μαθήματος, 

όντας το μόνο που θα πιστοποιεί τις παρεχόμενες γνώσεις.
Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν: Το πρόσημο που αφήνει 

η σύγκριση θετικών και αρνητικών είναι θετικό, τηρώντας 
όμως μια σειρά προϋποθέσεων, για τις οποίες ο κλάδος 
πρέπει να παλέψει για να πραγματωθούν. Αυτές με σειρά 
σημασίας είναι οι εξής:

Α) Σύνδεση του Γυμνασίου με την προαιρετική συμμε-
τοχή των μαθητών στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

Β) Άμεση αντικατάσταση της διδακτικής σειράς με άλλη 
κατάλληλη και προσαρμοσμένη στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

Γ) Πρόνοια για σχηματισμό μικρότερων τμημάτων, 
ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Δ) Δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων, στην οποία οι 
εκπαιδευτικοί να έχουν πρόσβαση για εξεύρεση υλικού 
για χρήση στο μάθημά τους.

Με τη λογική αυτή ο νέος τρόπος αξιολόγησης μπορεί 
να αξιοποιηθεί από εμάς ως μοχλός πίεσης, ώστε να βελτι-
ώσουμε τις συνθήκες του μαθήματός μας. Πρέπει, λοιπόν, 
όχι να αντιδράσουμε στις νέες ρυθμίσεις, αλλά μέσω της 
εφαρμογής τους να προσπαθήσουμε να περάσουμε πάγια 
αιτήματά μας.

Δεσμεύομαι, τέλος, από πλευράς μου, τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο στην ετήσια ημερίδα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ να 
βρεθούμε σε μια συνάντηση (ευελπιστώ και στην παρου-
σία των Σχολικών Συμβούλων), ώστε να επιχειρήσουμε 
μια πρώτη αποτίμηση των νέων μέτρων ύστερα από ένα 
σχολικό έτος εφαρμογής.

Κλείνοντας, χωρίς να θέλω να «συμβουλεύσω» κανέναν, 
δεν είναι αυτή η δουλειά μου άλλωστε, να επιστήσω την 
προσοχή των συναδέλφων στο εξής: σε αυτή τη φάση της 
άμεσης εφαρμογής του νέου τύπου διαγωνίσματος, πρέπει 
στη σύνταξη των διαγωνισμάτων μας να έχουμε συνεχώς 
στο μυαλό μας τους μαθητές και τις μαθήτριές μας και το 
πώς δε θα τους αγχώσουμε αλλά και το πώς θα τους εισά-
γουμε ομαλά στα νέα δεδομένα, παραβλέποντας ακόμα 
και κάποιες οδηγίες για τη νέα αξιολόγηση. Πρέπει να μην 
ξεχνάμε ποτέ ότι το μάθημά μας είναι επιλεγόμενο και ότι 
οι μαθητές μας επιλέγουν.

*Ο κ. Γαλιάτσος είναι ο Ειδικός Γραμματέας της 
ΠΕΚΑΓΕΠΕ και καθηγητής κλάδου ΠΕ07 στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,  Α’ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
Το Π.Δ. 126/11-11-2016 είναι αναρτημένο στο: 
www.deutsch.gr/img/PD 126_11112016.pdf  
To EΠΣ-Ξένων Γλωσσών διατίθεται στο 
http://195.134.73.193/xenesglossesedu/
* ΠΕΚΑΓΕΠΕ: Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Επιστημονική ένωση 
του κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής Φιλολογίας). Ιδρύθηκε το 1996 
και εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής Φιλολογίας της 
ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης. 
Περισσότερα: www.deutsch.gr και 
https://www.facebook.com/pekagepe 
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Έπειτα από προσπάθειες πολλών δεκαετιών, τις οποίες η ΠΕΚΑΓΕΠΕ - 
η επιστημονική ένωση των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας - στήρι-
ξε δυναμικά, η ελληνική πολιτεία, με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει 
ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου, 
κατοχυρώνει από τις 08 Φεβρουαρίου 2017 και πέρα το δικαίωμα των πο-
λιτών που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια στην παροχή ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης από τους μόνους αρμόδιους: τους πτυχιούχους των Τμημά-
των της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων 
της αλλοδαπής.

Tέλος Εποχής 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

(Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Β, 
Αρ. Φύλλου 324, 08-02-2017)

 Άρθρο 1
	 Κάτοχοι	επάρκειας	προσόντων	
για	τη	διδασκαλία	της	Αγγλικής,	
Γαλλικής,	Γερμανικής,	Ιταλικής	και	
Ισπανικής	γλώσσας
1. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων 
της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμα-
νικής, Ιταλικής και Ισπανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
των Πανεπιστημίων της αλλοδα-
πής, μετά από αναγνώριση των 
πτυχίων τους, διαθέτουν επάρκεια 
προσόντων για τη διδασκαλία των 
γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων 
γλωσσών.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμμα-
τος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα 

και Πολιτισμός» της Σχολής Αν-
θρωπιστικών Σπουδών του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) με έτος εισαγωγής έως και 
2012 - 2013 διαθέτουν επάρκεια 
προσόντων για τη διδασκαλία της 
Ισπανικής γλώσσας.

 Άρθρο 2
	 Κάτοχοι	επάρκειας	προσόντων	για	
τη	διδασκαλία	άλλων	γλωσσών
Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ξένων 
γλωσσών και φιλολογιών, άλλων 
από αυτές του άρθρου 1, Πανεπι-
στημίων της αλλοδαπής διαθέτουν, 
μετά από αναγνώριση των πτυχίων 
τους, επάρκεια προσόντων για τη 
διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσ-
σών σε κέντρα ξένων γλωσσών, 
εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/
Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέ-
δου τουλάχιστον Β2), για την περί-
πτωση των μη Ελλήνων πολιτών.
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 Άρθρο 3
	 Χορήγηση	επάρκειας	προσόντων	για	τη	διδασκαλία	της	
αντίστοιχης	ξένης	γλώσσας	σε	πτυχιούχους	του	ΕΚΠΑ,	του	
ΑΠΘ,	του	ΔΠΘ,	του	ΕΑΠ	και	του	Ιονίου	Πανεπιστημίου
1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκα-
λία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή 
παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων 
γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από 
Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους:
α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 
Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και 
φιλολογίας) του ΕΚΠΑ,
β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή 
κατεύθυνσης σε αυτό,
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
δ. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,
ε. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
στ. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα 
και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,
ζ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 
Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,
η. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια 
ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended 
learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για 
έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας 
και κάθε έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση της έγκρισης.

 Άρθρο 4
	 Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην 
αρμόδια υπηρεσία το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελλη-
νομάθειας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην 
αρμόδια υπηρεσία τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. αίτηση 
για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρί-
βεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,
β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου,
γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρα-
κολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης 
γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από 
Πανεπιστήμιο της ημεδαπής,
δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

 Άρθρο 5
	 Τρόπος	υποβολής	δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστο-
ποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω τρίτου 
που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν 
ταχυδρομικώς. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν 
επιστρέφονται.

 Άρθρο 6
	 Μεταβατικές	ρυθμίσεις
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση 
για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία 
έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α΄ 74/2603-2014) 
έως και τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας 
και απόδειξης αυτής σε επίπεδο Γ2(C2), λαμβάνουν 
επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, 
υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης 
Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου 
με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο 
της ημεδαπής. Η επάρκεια χορηγείται με την υποβολή 
του πιστοποιητικού του άρθρου 4 περ. γ.

 Άρθρο 7
	 Τελικές	ρυθμίσεις
Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για αναγνώριση 
πτυχίου εννοείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
Δεν απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ του 
πτυχίου που αποκτήθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει 
από τη δημοσίευσή της
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Αθήνα,	15	Μαρτίου	2017	

Προς: 
κ. Δημήτρη Σεβαστάκη,	Πρόεδρο	της	Διαρκούς	Επιτροπής	Μορφωτικών	Υπο-
θέσεων	της	Βουλής	(με	την	παράκληση	να	διανεμηθεί	στα	μέλη	της	Επιτροπής)

Κοιν: 
κ. Κ. Γαβρόγλου,	Υπουργό	Παιδείας,	Έρευνας	και	Θρησκευμάτων	
κ. Γ. Κουζέλη,	Πρόεδρο	του	Ι.Ε.Π.

 
 Αξιότιμες κυρίες/Αξιότιμοι κύριοι, 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να 

συμμετάσχουμε, την Τρίτη 14.02.2017, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτρο-
πής Μορφωτικών Υποθέσεων και να εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του θέ-
ματος «Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». 
Όπως δεσμεύτηκαν προφορικά στην ως άνω συνεδρίαση οι εκπρόσωποί μας, 
σας καταθέτουμε κοινό υπόμνημα των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευ-
τικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας με τις θέσεις και τις προτάσεις μας 
για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικά/Γερμανικά) για το Λύκειο, 
με βάση την σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π.

Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Αναφορικά με το θέμα αυτό θα θέλαμε καταρχήν να σας επισημάνουμε, ότι 

η εμμονή στην ενίσχυση και τη διδασκαλία μίας και μόνο Ξένης Γλώσσας έχει 
οδηγήσει ουσιαστικά στη μονογλωσσία, αποδυναμώνοντας και εν τέλει σχεδόν 
εξαφανίζοντας  τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας από το 
Λύκειο, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό 
των μαθητών/μαθητριών, που διδάσκονται τις δύο αυτές ευρωπαϊκές γλώσσες 
στη συγκεκριμένη βαθμίδα.

Αυτή η ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη αποτελεί δυστυχώς ευθεία απόρ-
ροια του αναποτελεσματικού -όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα- τρόπου 
άσκησης και εφαρμογής της Γλωσσικής Πολιτικής στη χώρα μας και των στο 
πλαίσιο αυτό επιστημονικά, εκπαιδευτικά, διδακτικά αλλά και κοινωνικά ατεκ-
μηρίωτων και άστοχων αποφάσεων που λαμβάνονται κατά καιρούς για την 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   

www.pasykaga.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr 

Θέσεις και προτάσεις των Επιστημονικών Φορέων 
των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας αναφορικά 
με τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο Λύκειο

www.apf.gr
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Ξενόγλωσση Εκπαίδευση και τη διδασκαλία της Β’ Ξένης 
Γλώσσας (Γαλλικά/Γερμανικά) ειδικότερα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αποφάσεων 
αποτέλεσαν η απόφαση για μείωση των ωρών διδασκα-
λίας της Γαλλικής και Γερμανικής  Γλώσσας από τρεις σε 
δυο ώρες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 2005, επί 
Υπουργίας της κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, η απόφα-
ση για κατάργηση της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης 
Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τη δη-
μιουργία γαλλόφωνων και γερμανόφωνων σχολείων κατά 
το σχολικό έτος 2011-2012, επί Υπουργίας της κυρίας 
Άννας Διαμαντοπούλου και τέλος η Υπουργική Απόφα-
ση για κατάργηση της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης 
Γλώσσας στα Δημοτικά και αντικατάστασής της από την 
«πλειοψηφική» επιλογή της κατά το σχολικό έτος 2016-
2017, επί Υπουργίας του κυρίου Νίκου Φίλη.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, η 
πλήρης αναντιστοιχία του σκεπτικού των ως άνω απο-
φάσεων τόσο αναφορικά με τη δέσμευση της ελληνικής 
Πολιτείας στην εφαρμογή της Πολιτικής Προαγωγής της 
Πολυγλωσσίας που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρω-
ταρχικός στόχος της οποίας είναι «το να κατέχει κάθε 
ευρωπαίος πολίτης δύο ακόμα γλώσσες εκτός από τη 
μητρική του» (Κοινοτική Οδηγία 1+2), όσο βεβαίως και 
με θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, όπως είναι η ελευθερία, η 
κινητικότητα των πολιτών, η ελεύθερη κίνηση των εργαζο-
μένων και η δυνατότητα ισότιμης μόρφωσης και διευρω-
παϊκής εργασίας των ευρωπαίων μαθητών/τριών μας.

Πλούτος άλλωστε μιας χώρας δεν μπορεί παρά να 
είναι η συνεχής γλωσσική επαφή και μέσω αυτής η 
εμβάθυνση στην πολιτιστική και κοινωνική αντίληψη 
και ιδιαιτέρως στην νοοτροπία των υπολοίπων λαών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν της δυνατότητας μιας απλής 
γλωσσικής επικοινωνίας, γεγονός που καταδεικνύεται και 
από την βαρύτητα που δίνει η ΕΕ στην εκμάθηση των 
ξένων γλωσσών, ορίζοντας ότι η γνώση αυτών είναι μία 
από τις 8 δεξιότητες που οι χώρες - μέλη της ΕΕ οφείλουν 
να φροντίσουν ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές/μαθήτριες 
κατά την εκπαίδευσή τους.

Με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές ότι ο μόνος τρόπος  
μιας κατ’ ουσία και όχι προσχηματικής εφαρμογής των 
προτεινόμενων μεταβολών της δομής του Λυκείου από 
το ΙΕΠ, μπορεί να επέλθει μόνον μέσω της αποδοχής 
της υφιστάμενης ευρωπαϊκής πραγματικότητας και της 
εγκατάλειψης των πρακτικών εκείνων που ευνοούν την 
αγλωσσία και αποστερούν από τους μαθητές/μαθήτριες 
της χώρας μας την δυνατότητα της απρόσκοπτης πρό-
σβασης σε δικαιώματα, αρχές και ελευθερίες όπως αυτά 
που αναφέρθηκαν παραπάνω και που λόγω της θεμελιώ-
δους σημασίας τους υπάρχει σχετική πρόβλεψη και κατο-

χύρωσή τους στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
των Πολιτών της ΕΕ.

Πλέον όλων των παραπάνω θα πρέπει ωστόσο να λη-
φθεί σοβαρά υπόψη και η εξαιρετικά κρίσιμη κοινωνικοοι-
κονομική πραγματικότητα που πλήττει την χώρα μας και 
που λόγω της παρατεταμένης διάρκειας και έντασής της 
καθιστά επιτακτική την λήψη μέτρων υπέρ των οικονομι-
κά αδύναμων πια οικογενειών. 

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε σθεναρά την ενίσχυ-
ση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και ως προς το θέμα 
της διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, 
θεωρώντας παράλληλα ότι θα πρέπει σήμερα, περισσό-
τερο από ποτέ άλλοτε, να εξασφαλιστούν οι προϋπο-
θέσεις εκείνες που θα καλύψουν την κοινωνική επιταγή 
για παροχή ποιοτικής και παράλληλα πιστοποιήσιμης 
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Ένα βασικό βήμα προς 
την κατεύθυνση αυτή θα αποτελέσει και η θέσπιση της 
υποχρεωτικής διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανι-
κής γλώσσας στο Λύκειο, ως λογική συνέχεια όλων όσων 
έχουν συστηματικά διδαχθεί στο Γυμνάσιο, αφού η ισχύ-
ουσα σήμερα μη υποχρεωτική διδασκαλία συντείνει στο 
απαράδεκτο φαινόμενο της μορφωτικής απομόνωσης των 
μαθητών/τριών του Λυκείου, γεγονός που τους καθιστά 
ευάλωτους και ασφαλώς δε και μη ανταγωνιστικούς στο 
πεδίο σπουδών και ανεύρεσης εργασίας μελλοντικά. 

Ανακεφαλαιώνοντας θεωρούμε πως απαιτείται ο ριζι-
κός ανασχεδιασμός της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, κατά 
τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατ’ εφαρμογή 
των σχετικών Ευρωπαϊκών Συνθηκών που έχουν συναπο-
φασίσει και συνυπογράψει οι χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα, καθώς και με γνώμονα τις 
κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες 
της χώρας μας, που συνηγορούν υπέρ της ουσιαστικής και 
εντατικής εκμάθησης των ξένων γλωσσών που παρέχονται 
στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Με δεδομένο όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόταση του ΙΕΠ:

• για μια δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου, Γε-
νικού και Επαγγελματικού και του προσανατολισμού προς 
μια σταδιακή εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας»

• για αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και της ανάδειξής της ως ισότιμου πυλώνα

• για «ανάκτηση» της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής 
αποστολής του Λυκείου, της εμβάθυνσης στα επιστημο-
νικά αντικείμενα, αλλά και της προετοιμασίας για την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

• για την ύπαρξη μιας ουσιαστικής και σε βάθος εκπαι-
δευτικής διαδικασίας 

• για την δυνατότητα επίτευξης του βασικού στόχου 
της πρότασης του ΙΕΠ για   αναβάθμιση του Απολυτηρίου

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000X1218(01):EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000X1218(01):EL:HTML
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σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας, καταρχήν στην 
βάση των γενικών κατευθυντηρίων της υποβληθείσας πρό-
τασης του ΙΕΠ που έχουμε αυτήν τη στιγμή στην διάθεσή 
μας και με την επιφύλαξη περαιτέρω εξειδίκευσής τους 
μόλις η ως άνω λάβει συγκεκριμένη μορφή.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ  
Ειδικότερα οι επιστημονικοί φορείς των εκπαιδευτι-

κών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας ζητούν:
} Υποχρεωτική διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας 

(Γαλλικής ή Γερμανικής) στο πλαίσιο μιας στοχοθετη-
μένης και αποτελεσματικής εκμάθησης που θα προάγει 
τη γνώση, την επικοινωνιακή ικανότητα,  αλλά και την 
ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης.

} Σύνδεση της διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμα-
νικής γλώσσας στο Λύκειο με το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) επιπέδου Β1 και σε κάποιες περι-
πτώσεις επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, ώστε να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία 
της ελληνικής οικογένειας από πρόσθετες δαπάνες, ειδικά 
κάτω από τη  παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας.

} Δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για 
τους μαθητές που καλούνται να   διαγωνισθούν για την 
εισαγωγή τους στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. 

} Εκπόνηση Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις 
Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) για το Λύκειο, αντίστοιχου αυ-
τού που ήδη εφαρμόζεται από το τρέχον σχολικό έτος για 
το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, το οποίο θα συνεχίζει και θα 
ολοκληρώνει τη διδασκαλία και εκμάθηση της Γαλλικής 
και Γερμανικής γλώσσας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. 
Ας μην ξεχνάμε ότι αποτελεί βασικό προσόν διορισμού 
στο Δημόσιο τομέα η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσ-
σών και ως εκ τούτου είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας 
να παρέχει το εφόδιο αυτό στους έλληνες μαθητές μέσα 
από τις δομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

} Ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό της ενδο-
σχολικής εξέτασης με στόχο την αξιολόγηση όλων των 
διδασκόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων: κατανόηση προ-
φορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου, διαμεσολάβηση σε προφορικό και γραπτό 
λόγο. 

} Θέσπιση ολιγομελών τμημάτων και δημιουργία 
επιπέδων.

Επιπλέον οι επιστημονικοί φορείς των εκπαιδευτικών 
Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας προτείνουν: 

Για τα ΓΕΛ:
1. Πλήρη επανένταξη της υποχρεωτικής τρίωρης 

εβδομαδιαίας διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής 

γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα και των τριών τάξεων 
του Λυκείου.

2. Δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας 
και υποχρεωτική εξάωρη διδασκαλία της Γαλλικής και 
Γερμανικής γλώσσας στους υποψηφίους για την εισαγωγή 
στα Τμήματα και τις Σχολές όπου απαιτείται η εξέτασή 
τους ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, όπως η Γαλλική 
ή Γερμανική Φιλολογία, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η σχολή 
Μ.Μ.Ε. κτλ.

Για τα ΕΠΑΛ:
1. Στο πνεύμα της αναβάθμισης της Τεχνικής 

Εκπαίδευσης καθώς και της ισότιμης αντιμετώπισης των 
μαθητών των δύο τύπων Λυκείων, οι μαθητές της Δευτε-
ροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(ΕΠΑΛ) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται 
υποχρεωτικά και επαρκώς δύο ξένες γλώσσες ως συνέχεια 
της παρεχόμενης διδασκαλίας στο Γυμνάσιο. 

2. Η Γαλλική και η Γερμανική γλώσσα θα πρέπει 
να διδάσκονται ως υποχρεωτικό μάθημα ορολογίας σε 
μια σειρά ειδικότητες, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται ως εκ τούτου 
σχεδιασμός της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα ΕΠΑΛ. 
Στο πλαίσιο αυτό οι Επιστημονικοί μας Φορείς δηλώ-
νουν τη διαθεσιμότητά τους να συνδράμουν το έργο της 
γνωμοδοτικής επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Ι.Ε.Π. 
στις 09.02.2017, ώστε να καθοριστούν οι ειδικότητες στις 
οποίες θα διδάσκεται η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική 
γλώσσα, με βάση τις ανάγκες της παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας και τις ευρύτερες εξελίξεις (έξοδος 
της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε. κ.ο.κ.).

Με την ελπίδα η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση του 
Λυκείου να αποτελέσει το εφαλτήριο για την πολυπόθητη 
και κυρίως απολύτως αναγκαία αναβάθμιση της διδασκα-
λίας της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στην εν λόγω 
βαθμίδα και εν αναμονή υποβολής της συγκεκριμένης 
πρότασης του ΙΕΠ, δηλώνουμε ότι παραμένουμε πάντα 
στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμέ-
νου να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο για την επίτευ-
ξη του ως άνω στόχου.

Με εκτίμηση

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαι-
δευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) 
Φιλολογίας

Επιστημονικά άρθρα Επιστημονικά άρθρα

Aνακοινώσεις Aνακοινώσεις

Lesenswertes Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση Δημόσια Εκπαίδευση
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Επιστημονικά άρθρα Επιστημονικά άρθρα

Aνακοινώσεις Aνακοινώσεις

Lesenswertes Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση Δημόσια Εκπαίδευση

Αθήνα,	30	Μαρτίου	2017	

Προς: 
-	Υπουργό	Παιδείας,	Έρευνας	&	Θρησκευμάτων	κ. Κ. Γαβρόγλου

Κοιν: 
-	Γενικό	Γραμματέα	ΥΠ.Π.Ε.Θ.	κ. Γιάννη Παντή 
-	Προϊστάμενο	της	Δ/νσης	Σπουδών,	Προγραμμάτων	&	Οργάνωσης	Π.Ε	του	
ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γ. Πολίτη 
-	Σύμβουλο	Υπουργού	Παιδείας,	Έρευνας	&	Θρησκευμάτων κ. Γ. Αθανασόπουλο  
-	Δ.Ο.Ε.	

 
 Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Την Τρίτη 07.02.2017 τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των 
εκπαιδευτικών Γαλλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας και Πληρο-
φορικής, είχαν διαδοχικές συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., και συγκεκριμένα με τον κ. Γ. Αθανασόπουλο, Σύμβουλό σας, 
καθώς και με τον κ. Γ. Πολίτη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προ-
γραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. προκειμένου να τους θέσουν ερωτήματα, 
μεταξύ των άλλων, σχετικά με την πορεία της απόδοσης οργανικών θέσε-
ων στους μεταταγμένους συναδέλφους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Ο κ. Γ. Αθανασόπουλος δεσμεύθηκε για την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας απόδοσης των συσταθεισών οργανικών θέσεων μέχρι το τέλος της 
τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Ο δε κ. Γ. Πολίτης, εκτίμησε πως θα διευθετηθεί το συντομότερο 
δυνατόν, το αργότερο δε, μέχρι το καλοκαίρι, ταυτιζόμενος με τον κ. Γ. 
Αθανασόπουλο, υπογραμμίζοντας ωστόσο παράλληλα, ότι η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αποτελεί πρωτίστως θέμα πολιτικής απόφασης.

Με έκπληξη όμως και ιδιαίτερη ανησυχία διαπιστώσαμε ότι σε απά-
ντηση που δώσατε στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στις 9-3-2017, 
όταν ρωτηθήκατε για τις οριστικές - οργανικές τοποθετήσεις των μετα-

Θέμα: Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση 
απόδοσης οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς
των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-20 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   

www.pasykaga.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.) -
www.pekap.gr

www.apf.gr
www.pekap.gr
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ταγμένων συναδέλφων, την προσέγγιση σας στο θέμα. 
Συγκεκριμένα, απαντήσατε ότι η απόδοση οργανικών 
συσχετίζεται άμεσα με τις εκκρεμείς αποφάσεις του 
ΣτΕ ενώ δεν συσχετίστηκε και δεν αναβλήθηκε για τον 
ίδιο λόγο η οριστική – οργανική τοποθέτηση μεταταγ-
μένων εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ06, 
ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ16 το καλοκαίρι του 2016. Τονίσθηκε δε 
πως θα υπάρξει συμμόρφωση προς την απόφαση των 
δικαστηρίων, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδι-
κασία, για τους υπεραρίθμους χωρίς να διευκρινίζεται 
ποια θα είναι ακριβώς «η τύχη» των μεταταγμένων 
συναδέλφων μας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μετά από αυτή σας την τοποθέτηση, κρίνουμε 
ότι το Υπουργείο εμπαίζει πλέον τους μεταταγμένους 
συναδέλφους, καταστρατηγώντας την ίση αντιμετώπι-
ση τους έναντι των υπολοίπων συναδέλφων τους, αφού, 
σύμφωνα με τις απαντήσεις σας που δημοσιοποίησε 
η Δ.Ο.Ε, τους κρατάτε σε ένα καθεστώς εργασιακής 
ομηρίας και ανασφάλειας, διότι, δεν ξεκαθαρίζονται οι 
προθέσεις του Υπουργείου, σε περίπτωση ακύρωσης 
των μετατάξεων από τις δικαστικές αποφάσεις.  

Σημειώνουμε δε ότι με τη φετινή εγκύκλιο κλήθη-
καν για τέταρτη φορά οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των ειδικοτήτων 
ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-ΠΕ20, από το καλοκαίρι του 
2013, να υποβάλλουν υποχρεωτικώς αίτηση οριστικής 
τοποθέτησης, ως ευρισκόμενοι στη διάθεση.

Ωστόσο γνωρίζετε ότι με την υπ’ αριθ. 
172260Ε1/17-10-2016 (ΦΕΚ 3391Β΄) ΚΥΑ, έχουν 
συσταθεί πλέον οι κλάδοι και οι οργανικές θέσεις των 
παραπάνω εκπαιδευτικών στις κατά τόπους Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου αποτελεί υποχρέ-
ωση της Υπηρεσίας να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω 
χρονοτριβή στον ορισμό των σχολικών μονάδων και 
ομάδων σχολείων σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
διαδικασία, ώστε να αποδοθούν οι θέσεις αυτές για την 
οριστική τοποθέτησή τους, όπως άλλωστε έχει δεσμευ-
θεί το Υπουργείο επανειλημμένως.

Προϋπόθεση βεβαίως για την ομαλή ολοκλήρωση 
της οριστικής - οργανικής τοποθέτησης των μετα-
ταχθέντων εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ05, 
ΠΕ07, ΠΕ19-ΠΕ20, στο πλαίσιο της φετινής υπ’ αριθ. 
26587/Ε1/16-2-2017 εγκυκλίου είναι η γενίκευση του 
επανυπολογισμού των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης σε 
πανελλαδική βάση. Και τούτο προς αποφυγή αναστά-
τωσης που θα προκληθεί σε πρώτη φάση με τις ενστά-

σεις όσο και σε δεύτερη φάση με την κατάθεση αιτήσε-
ων ακύρωσης στα κατά τόπους Διοικητικά Εφετεία.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και καλούμε το Υπουργείο 
και εσάς προσωπικά να διευθετήσετε άμεσα τα θιγόμε-
να ζητήματα, με τον καλύτερο και δικαιότερο δυνατόν 
τρόπο, αποκαθιστώντας την κατάφωρη αδικία και την 
άνιση μεταχείριση που υφίστανται για τέταρτη σχολική 
χρονιά οι από μετάταξη συνάδελφοι μας και να καθη-
συχάσετε την έκδηλη αναστάτωση τους, δηλώνοντας με 
σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα της οριστικής τοποθέτη-
σής τους, καθώς και την πρόθεση σας να αντιμετωπίσε-
τε με νομοθετική ρύθμιση την περίπτωση ακυρωτικής 
απόφασης του ΣτΕ, γεγονός που το απευχόμαστε, 
καθώς θα δημιουργήσει σωρεία δυσεπίλυτων υπηρεσι-
ακών θεμάτων στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν 
μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί, χωρίς να συνυπολογίσουμε 
την δυσχερή ανατροπή της προσωπικής, οικογενειακής 
και υπηρεσιακής κατάστασης τους.  

Επιπλέον θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη ότι η οργανική - οριστική τοποθέτη-
ση αφενός μεν ικανοποιεί το δικαίωμα εργασιακής 
ασφάλειας των εκπαιδευτικών που αφορά, αφετέρου 
δε προάγει, υπέρ των μαθητών, το παρεχόμενο από 
αυτούς εκπαιδευτικό έργο καθώς εξασφαλίζει τη συνέ-
χιση του με ευνοϊκότερες συνθήκες, αφού αποτρέπει τη 
διαρκή αλλαγή εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος στις 
σχολικές μονάδες, όπως συμβαίνει κατά κανόνα επί 
προσωρινών τοποθετήσεων, στο καθεστώς των οποίων 
ως γνωστόν βρίσκονται οι μεταταχθέντες ΠΕ05, ΠΕ07, 
ΠΕ19 και ΠΕ20 εκπαιδευτικοί από τον Σεπτέμβριο 
του 2013.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των Εκ-
παιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05), Γερμανικής (ΠΕ07) 
Φιλολογίας και Πληροφορικής (ΠΕ19-20)

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση
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Δημοσιεύτηκε στις 4 Απριλίου 2017 στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 
νέα Υπουργική Απόφαση για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, με 
την οποία επεκτείνονται όλες οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν πέρυσι για τα 
Δημοτικά Σχολεία και στα Γυμνάσια. Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ θα εκτιμήσει 
την κατάσταση που διαμορφώνεται πλέον και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
και θα προχωρήσει στην οργάνωση της αντίδρασης του κλάδου.

Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
1. Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του 

Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Με ευθύνη των Διευ-
θυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων βεβαιώνεται εγγράφως η δεύτερη 
ξένη γλώσσα που διδάχτηκε κάθε μαθητής/τρια στο Δημοτικό. Η παραπάνω 
έγγραφη βεβαίωση επισυνάπτεται στον Τίτλο Σπουδών των μαθητών/τριών 
κατά την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο, στις 15 Ιουνίου.

2. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής 
παιδείας δημιουργούνται στην Α΄ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης 
γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο 
αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης. Στα Γυμνά-
σια όπου λειτουργεί ένα τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης 
διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που πλειοψηφεί.

Αν ο αριθμός μαθητών/τριών της γαλλικής γλώσσας είναι ακριβώς ίσος με 
τον αριθμό εκείνων της γερμανικής γλώσσας, τότε διδάσκεται ως δεύτερη ξένη 
γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στην οικεία 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός παρέχει την κατάλληλη εκπαι-
δευτική υποστήριξη στους/ στις μαθητές/τριες που δεν έχουν διδαχθεί στο 
Δημοτικό τη γλώσσα του τμήματος στο οποίο εντάσσονται, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας. Προς 
αυτή την κατεύθυνση ο/η εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές 
στο διδακτικό υλικό και επιδεικνύει την απαιτούμενη ευελιξία και επιείκεια σε 
όλα τα επίπεδα κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της γλώσσας.

3. Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων όπου διδάσκεται η ιταλική γλώσσα 
ενημερώνουν σχετικά εντός του Μαΐου τα Δημοτικά Σχολεία από τα οποία 
προέρχονται, σύμφωνα με την ισχύουσα χωροταξική κατανομή, οι μαθητές/
τριες της Α΄ τάξης και οι Διευθυντές/ντριες των συγκεκριμένων Δημοτικών 
ενημερώνουν σχετικά τους γονείς της ΣΤ΄ τάξης. Εφόσον οι γονείς/κηδεμό-
νες επιθυμούν να διδαχθούν τα παιδιά τους την ιταλική γλώσσα, υποβάλλουν 

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Επεκτείνονται και στο 
Γυμνάσιο οι περιορισμοί για την επιλογή της δεύτερης 
ξένης γλώσσας και τη συγκρότηση τμημάτων (04.04.2017)

Απόφαση για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο  
για το σχολικό έτος 2017-18

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση
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μέχρι τη 10η Ιουνίου σχετική δήλωση, την οποία οι 
Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων επισυνάπτουν 
στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο. Η 
επιλογή της ιταλικής γλώσσας προβλέπεται μόνο εφόσον 
η γλώσσα αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο στο οποίο έχει 
ορισθεί να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τρι-
ες και δεν μπορεί να αποτελεί λόγο εγγραφής σε άλλο 
Γυμνάσιο.

4. Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών 
που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου την 
επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβάλουν 
σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου 
στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν 
οι μαθητές/τριες. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών 
σχολείων ενημερώνουν για την παραπάνω προθεσμία τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης με 
επιστολή τους εντός του Μαΐου. Οι Διευθυντές/τριες των 
Δημοτικών επισυνάπτουν την αίτηση στον τίτλο σπουδών 
που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο εγγραφής των μαθητών/
τριών. Το Γυμνάσιο εγγραφής δύναται κατά περίπτωση να 
ικανοποιήσει το αίτημα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέ-
σεις σχηματισμού τμημάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.

5. Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν 
έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσ-
σας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε 
οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την 
οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο 
οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

6. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών/ντριών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται 
τα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας του επόμενου σχο-
λικού έτους (στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αντίστοιχα) 
με βάση τις προβλέψεις της υπ’ αριθ. Φ12/657/70691/ 
Δ1/26-4-2016 υπουργικής απόφασης για το Δημοτικό 
καθώς και τις προβλέψεις των παραπάνω εδαφίων 1, 2, 
3 και 4 για το Γυμνάσιο, το αργότερο έως 30 Ιουνίου του 
προηγούμενου σχολικού έτους.

Η με αριθ. 174424/Δ2/19-10-2016 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ Β΄ 3563) παύει να ισχύει από το σχολικό έτος 
2017-2018

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το 
σχολικό έτος 2017-18. https://www.pdv.org.gr/img/
55fe02366a45ae02895850b713070a33fek_1171_040417.pdf
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Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ, που καλύ-
πτει τις περιοχές του Βύρωνα, της 
Καισαριανής και του Παγκρατίου 
με ανακοίνωση επισημαίνει τα 
προβλήματα που δημιουργεί η μη 
θεσμοθέτηση συνεχόμενου δίωρου 
για τη διδασκαλία της Β' Ξένης 
γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΣΕ 2 ΚΑΙ 3 ΣΧΟΛΕΙΑ!  
ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑ-
ΛΕΙΜΜΑ! ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!

Είναι γνωστό ότι οι συναδέλφισσες 
και οι συνάδελφοι Γαλλικών και 
Γερμανικών, επειδή διδάσκουν 
τα μαθήματά τους μόνο 2 ώρες 
στην Ε' και 2 ώρες στην ΣΤ' τάξη 
μετακινούνται από σχολείο σε 
σχολείο για να συμπληρώσουν το 
ωράριό τους. Αυτό από μόνο του 
δημιουργεί πολλά προβλήματα στη 
ζωή τους αλλά και στη λειτουργία 
των σχολείων.

Θα περίμενε κανείς, με δεδομέ-
να τα παραπάνω, να παίρνονταν 
μέτρα να περιοριστούν οι συνάδελφοι 
στα ελάχιστα δυνατά σχολεία και 
σε κάθε περίπτωση σε ένα σχολείο 
την ημέρα. Αυτό μπορεί να γίνει, 

αν την ίδια μέρα δίδασκαν μαζί 
το δίωρο μάθημά τους σε όλα τα 
τμήματα του σχολείου.

Αντί γι’ αυτό όμως, διαπιστώσα-
με ότι οι συναδέλφισσες και οι συ-
νάδελφοι, όχι απλώς δε διδάσκουν 
την ίδια μέρα σε όλα τα τμήματα 
Ε' και ΣΤ' του κάθε σχολείου, 
αλλά τους σπάζουν και το δίωρο σε 
διαφορετικές μέρες!

Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής 
είναι να έχουμε αυτή τη στιγμή συ-
ναδέλφους που να πηγαίνουν την 
ίδια μέρα σε τρία σχολεία και να 
τρέχουν στο διάλειμμα για να φτά-
σουν στο επόμενο σχολείο, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την υγεία 
τους, αλλά και τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν στις συνεχείς 
μετακινήσεις!

Συνάδελφοι Γαλλικών και Γερμανικών - 
 Κάθε μέρα σε 2 και 3 σχολεία, με μετακίνηση 
 στο διάλειμμα! Δεν πάει άλλο!

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ

Aνακοινώσεις

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση



56_	 Aktuell	#46	/2017

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της δεύτερης ξένης γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση δεν 
μπορεί να γίνει με τον τρόπο που προωθείται. Στην επιδείνωση αυτής της κατάστασης οδήγησαν οι περυσινές 
αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και η κινητικό-
τητα που διευρύνεται συνεχώς στους εκπαιδευτικούς. Ευθύνη όμως έχουν και οι Σχ. Σύμβουλοι που επιμένουν 
να διδάσκονται τα μαθήματα των Γαλλικών και Γερμανικών σε δύο μονόωρα για μαθησιακούς λόγους, πράγμα 
που δεν πατάει πουθενά. Όλα αυτά δυσκολεύουν τα σχολεία να βγάλουν πρόγραμμα, αλλά δε φταίνε γι’ αυτό 
οι συνάδελφοι Γαλλικών και Γερμανικών!

Ζητάμε και από τους Διευθυντές των σχολείων, ακόμα και τώρα, να δουν τις αναγκαίες αλλαγές (δίωρο σε 
κάθε τμήμα, όλα τα τμήματα να διδάσκονται τη 2η ξένη γλώσσα την ίδια μέρα αν είναι δυνατόν), ώστε να στα-
ματήσουν οι συνάδελφοι να γίνονται λάστιχο! 

Στο πρόγραμμα του σχολείου, όσο δύσκολα και αν βγαίνει, πρέπει να εξαντλούμε κάθε δυνατότητα, ώστε 
όλοι οι συνάδελφοι να διευκολύνονται!

Για το Δ.Σ.
 

Ο	Πρόεδρος:	Κοπριτέλης Απόστολος 
Η	Γ.	Γραμματέας:	Γλαβίνα Σουζάνα
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H ANAKOINΩΣΗ
• Με την τελευταία Υπουργική 

Απόφαση για το νέου τύπου Ολοή-
μερο Σχολείο, καταργήθηκε από το 
σχολικό έτος 2016-17 το δικαίωμα 
επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας. Από μια 
- συνήθως μικρή - πλειοψηφία των 
προτιμήσεων των μαθητών ανά τμή-
μα καθορίστηκε να διδάσκεται στα 
παιδιά της Ε’ Δημοτικού μόνο μία 
γλώσσα, ή η Γαλλική ή η Γερμανική.

• Με αυτή την τακτική το φαι-
νόμενο θα επεκταθεί μελλοντικά και 
στα Γυμνάσια, αφού οι μαθητές του 
δημοτικού που αναγκάστηκαν να 
διδαχθούν ως δεύτερη ξένη γλώσσα, 
κάποια διαφορετική από την επιλο-
γή τους, λογικά θα προτιμήσουν να 
επιλέξουν και Γυμνάσιο της περιοχής 
με την ίδια Β’ ξένη γλώσσα.

• Επιπλέον το Υπουργείο Παι-
δείας με τη διευκρινιστική εγκύκλιό 
του στις 30/5/2016, ενώ δίνει τη 
δυνατότητα σχηματισμού τμήματος 
και στη γλώσσα που μειοψήφησε 
με κατώτατο όριο τους 14 μαθητές 
(αντί για 12 όπως ίσχυε), ταυτό-
χρονα απαγορεύει να σχηματιστούν 
παράλληλα τμήματα σε μία ξένη 
γλώσσα που ο αριθμός των μαθη-
τών υπερβαίνει τους 25, για να μην 
είναι τα ξενόγλωσσα τμήματα της Ε΄ 
τάξης περισσότερα από τα τμήματα 
της γενικής παιδείας.

Παράδειγμα: Οι μαθητές δύο 
τμημάτων της Ε’ είναι 45. Από 
αυτούς οι 29 επιλέγουν τη γλώσσα Α 
και οι 16 τη γλώσσα Β.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο δεν 
επιτρέπεται ο σχηματισμός δύο τμη-
μάτων στη γλώσσα Α + ένα τμήμα 
στη γλώσσα Β, δηλ. 3 ξενόγλωσσα, 
επειδή ξεπερνούν κατά ένα τμήμα 
τα τμήματα της Ε’ τάξης. Έτσι, 
ενεργοποιείται η Υπουργική Απόφα-
ση και όλοι οι μαθητές θα διδαχθούν 
αναγκαστικά τη γλώσσα Α που 
πλειοψήφησε.

• Φέτος το 30% των μαθητών 
διδάσκεται άλλη γλώσσα από την 
αρχική του επιλογή.

• Στη Β’ Αθήνας τα ποσοστά 
επιλογών Γαλλικής προς Γερμανική 
είναι 53% προς 47%.

• Η εφαρμογή των ρυθμίσεων 
αυτών εξοικονόμησε, σύμφωνα με 
υπολογισμούς, 60 εκπαιδευτικούς 
Γαλλικής και Γερμανικής σε όλη 
την Ελλάδα, οι οποίοι καλύφθηκαν 
με την πρόσληψη αναπληρωτών 
μειωμένου ωραρίου, και από τον δι-
ορισμό των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 
του 2008.

Και το «ενδιαφέρον» του Υπ. 
Παιδείας για τις ξένες γλώσσες δε 
σταματάει εδώ. Επεκτείνεται και 
στον τρόπο πιστοποίησης της γνώ-
σης μιας ξένης γλώσσας.

Με την ψήφιση της τελευταίας 
νομοθετικής ρύθμισης 4452/2017 με 
τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων του κρατι-
κού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις» εισάγει από 
τη μια μεριά τις νέες τεχνολογίες 
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για 

Η κατάργηση της ελεύθερης επιλογής Β' Ξένης 
 γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού και το ΚΠγ

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Γ. Σεφέρης»

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

“Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ” (που καλύπτει τις 
περιοχές Ν. Ιωνίας, Ηρακλείου, 

Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης 
Αττικής) με ένα γλαφυρό παράδειγμα 

αναδεικνύει το πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε με την κατάργηση 
της ελεύθερης επιλογής Β΄ Ξένης 

γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού.
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την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομά-
θειας, όμως από την άλλη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να πληρώσουν τη συμμετοχή τους, αφού καθιερώνονται 
εξέταστρα για μια διαδικασία που είναι αποκλειστική 
ευθύνη του κράτους!

Και με τις προηγούμενες και με τις καινούριες 
νομοθετικές ρυθμίσεις, και στον τομέα της ξενόγλωσσης 
μάθησης, συνεχίζεται η εφαρμογή των αναδιαρθρώ- 
σεων στην Παιδεία, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 3ο 
μνημόνιο για «εξορθολογισμό του κόστους», με αποτέλε-
σμα και να υποβαθμίζονται ακόμα περισσότερο οι όροι 
παροχής της δημόσιας εκπαίδευσης και οι γονείς να 
συνεχίζουν να βάζουν το χέρι στην τσέπη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
} Άρση της ρύθμισης στην Υ.Α. για την πλειοψηφική 

επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας και την επαναφορά του 
δικαιώματος ελεύθερης επιλογής της.

} Τον καθορισμό ανώτατου και όχι κατώτατου ορίου 
μαθητών ανά τμήμα Β’ Ξένης Γλώσσας. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις τα ξενόγλωσσα τμήματα ξεπερνούν σε αριθμό 
μαθητών αυτά της γενικής παιδείας, γεγονός  που έρχε-
ται σε αντίθεση με την παιδαγωγική και διδακτική των 
ξένων γλωσσών.

} Από την στιγμή που υπάρχει επαρκής αριθμός εκ-
παιδευτικών για να καλύψουν τα ξενόγλωσσα τμήματα, 
πρέπει  να επιτραπεί η δημιουργία β’ παράλληλου τμή-
ματος στην ίδια ξένη γλώσσα, με σκοπό την  ξενόγλωσση 
διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα, αλλά και την κάλυψη 
του ωραρίου των εκπαιδευτικών.

} Να αποσυρθεί η σχετική διάταξη της καταβολή 
εξέταστρων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιη-
τικού Γλωσσομάθειας.

ΠΗΓΗ:  
http://gseferisedu.blogspot.gr/2017/02/blog-post_3.html
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Ψηφίστε!

https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_k_Nikolao_Fili_Anakaleste_amesa_tin_Ypoyrgiki_Apofasi_F1265770691D12642016/edit/

https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_k_Nikolao_Fili_Anakaleste_amesa_tin_Ypoyrgiki_Apofasi_F1265770691D12642016/edit/
https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_k_Nikolao_Fili_Anakaleste_amesa_tin_Ypoyrgiki_Apofasi_F1265770691D12642016/edit/
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