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ISSN: 2529-0835

Δημόσιαέφτασε
Εκπαίδευση
Το τριμηνιαίο περιοδικό της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
αισίως
στο 45ο τεύχος του. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2016, με βάση
και την εισήγηση του Δ.Σ. του Παραρτήματος Βόρειας
Ελλάδας, συζήτησε διεξοδικά την πορεία του περιοδικού
κατά τη ψηφιακή του περίοδο (από το τεύχος 31 έως και
το τεύχος 44) και αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σειρά
ενέργειες για την αναβάθμισή του.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι δύο πρώτες ενέργειες:
1. Το Aktuell έλαβε από την Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας αριθμό ISSN και καταχωρήθηκε στο Διεθνή
Συλλογικό Κατάλογο Εκδόσεων σε Σειρές. Συγκεκριμένα
το ISSN του Aktuell είναι: 2529-0835

2. Το Δ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
θερμά τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους της
Συντακτικής Επιτροπής, που σε πολύ δύσκολα χρόνια
και υπό αντίξοες συνθήκες εργάστηκαν αμισθί - η γερμανική λέξη
ehrenamtlich αποδίδει πληρέστερα την ουσία - προσφέροντας με απόλυτη συνέπεια κάθε τρίμηνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε πάνω από
3.100 εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας τη «δική τους φωνή», την
ψηφιακή έκδοση της ΠΕΚΑΓΕΠΕ.
Για να ανανεωθεί το εγχείρημα και να δοθεί η δυνατότητα και σε
άλλους συναδέλφους να συμμετάσχουν στη Συντακτική Επιτροπή, το Δ.Σ.
αποφάσισε να προχωρήσει σε ανασυγκρότησή της. Καλούνται όσοι/ες
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα Συντακτική Επιτροπή να δηλώσουν
τη διαθεσιμότητά τους με μήνυμα στο info@deutsch.gr έως την Κυριακή
08.01.2017.
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DACHL-Fundstücke. Ein Wettbewerb.

Lesenswertes

Online-Voting bis 28. Februar 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ιδιωτική Εκπαίδευση

der Wettbewerb DACHL-Fundstücke geht in die zweite Runde. Auf der Webseite des
Wettbewerbs www.idvnetz.org/dachl werden die 16 prämierten Fundstücke mit den
jeweiligen Didaktisierungen präsentiert.

Ab sofort können Deutschlehrende per Online-Voting die FundstückeΔημόσια
Εκπαίδευση
Didaktisierung wählen, die sich ihrer Meinung nach am besten für den
Einsatz
im Unterricht eignet. Das Voting ist ganz einfach: Beim Anklicken des Fotos öffnet sich
ein Fenster mit einem Formular mit drei Feldern: Name, Institution und Begründung.
DACHL-Fundstücke sind Objekte, die mit den amtlich deutschsprachigen Ländern, ihren
Städten und Regionen, ihren Menschen und deren Alltag, ihren Sprachen und ihren
Geschichten, ihrer Geschichte und Gegenwart in Verbindung stehen. Der Wettbewerb
wurde initiiert von den politischen Vertretern der deutschsprachigen Länder und wird
durchgeführt vom Internationalen Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband (IDV)
unter Federführung des Goethe-Instituts.
Eine Jury hat im Frühjahr von allen Fundstücken, die von Deutschlehrkräften aus aller
Welt eingereicht worden waren, 16 prämiert. Alle Fundstücke machen das breite
Spektrum an innovativen Möglichkeiten kulturbezogenen und landeskundlichen Lehrens
und Lernens im Deutschunterricht sichtbar und stellenein facettenreiches Bild der
deutschsprachigen Länder dar.
Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden im Sommer 2016 zu einem Workshop nach
Berlin eingeladen. Auf dem Fortbildungsseminar haben die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Didaktisierungen zu ihren Fundstücken erarbeitet, oftmals ergänzt durch
Foto-, Audio- und Videodateien. Die drei Gewinnerinnen und Gewinner dieser
Abstimmung werden zur Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer 2017 nach Fribourg eingeladen.
Wir möchten Sie herzlich bitten, diese Initiative zu unterstützen, indem Sie diese
Information in Ihrem Netzwerk verbreiten und für das Online-Voting werben.
Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer
beteiligen.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Marianne Hepp
Internationaler Deutschlehrerinnen- und
Deutschlehrerverband (IDV)
Präsidentin
Aktuell #45 /2016

Sebastian Vötter
Goethe-Institut
Bereich Sprache und Bildungspolitik
Bereichsleiter
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Aνακοινώσεις
Το ΕΠΣ
- Ξένων Γλωσσών
στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση
Lesenwertes
Προοπτικές,
Προβλέψεις και Προτάσεις
του Δημητρίου Ζέππου1 PhD., M.Ed.

Ιδιωτική Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή
Από το σχολικό έτος 2016-2017 η ξενόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα
στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση διαθέτει ένα σημαντικό νέο όπλο στη
φαρέτρα της. Πρόκειται για το Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις
Ξένες Γλώσσες (στο εξής ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο εισάχθηκε μετά από χρόνια
προετοιμασίας, πιλοτικής εφαρμογής και πιέσεων προς την πολιτική ηγεσία
Δημόσια Εκπαίδευσητου Υπουργείου Παιδείας με την Υπουργική Απόφαση 141417/Δ2 (Φ.Ε.Κ.
2871 /09-09-2016 / τ. Β) (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΠΕΘ)., 2016a).
1
Ο Δημήτριος Ζέππος
Με αφορμή την πρόθεσή του να διατυπώσει ένα ερμηνευτικό άρθρο για την
είναι εκπαιδευτικός ΠΕ07 και
περιγραφή του ΕΠΣ-ΞΓ, ο συντάκτης του παρόντος πραγματοποίησε μία
Διευθυντής Σχολικής Μονάδας.
σύντομη άτυπη ανώνυμη ποσοτική έρευνα μέσω κοινωνικού δικτύου για να
Συμμετείχε στην ανάπτυξη
διερευνηθεί επιδερμικά ο βαθμός διάχυσης του ΕΠΣ-ΞΓ στην ξενόγλωσση
του ΕΠΣ-ΞΓ ως μέλος της
εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Η έρευνα ανέδειξε με συντριπτικό ποΣυγγραφικής Ομάδας,
σοστό 91% περίπου (λήψη την 14-10-2016) το ενδιαφέρον των εκπαιδευτιως Σύμβουλος Προώθησης
κών ξένων γλωσσών κάθε ειδικότητας για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με
και Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών
το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει για
του Έργου και ως Ειδικός
το μάθημα της ξένης γλώσσας.
Επιστημονικός
Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στη σύντομη παρουσίαση του ΕΠΣ-ΞΓ,
Συνεργάτης του Ι.Ε.Π.
των παιδαγωγικών του αρχών, της διαφοράς του από τα «παραδοσιακά»
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) καθώς και άλλων επιμέρους
θεμάτων όπως η χρήση επιπέδων και τα «Τοπικά Αναλυτικά Προγράμματα»
για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ακόμα, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι νέες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των μαθητών και θα
περιγραφούν με ενδεικτικά παραδείγματα οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με την
εξέταση της γλωσσομάθειας σύμφωνα με το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών.
Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό πως το κείμενο δεν αποσκοπεί
στην πλήρη ανάλυση ή περιγραφή του ΕΠΣ-ΞΓ ή των επιμέρους στοιχείων
του. Αυτό δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να γίνει μέσα σε ένα περιορισμένο κείμενο που απευθύνεται στον μάχιμο εκπαιδευτικό ο οποίος αναζητά
χρήσιμες για την καθημερινότητα πληροφορίες.
Αντιθέτως, το κείμενο επιδιώκει να δώσει εναύσματα σκέψης και
αναζήτησης και κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός καλείται να αναζητήσει
10_
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περισσότερες πληροφορίες είτε
μέσα από εξειδικευμένες επιμορφωτικές δράσεις ή συμβουλευόμενος
τον «Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό»
(Δενδρινού & Καραβά, 2013). Για
το λόγο αυτό, το κείμενο διανθίζεται με συχνές αναφορές στα βασικά
κείμενα του ΕΠΣ-ΞΓ, δηλαδή την
Υπουργική Απόφαση εισαγωγής
του στην εκπαίδευσή, το ίδιο το
ΕΠΣ-ΞΓ και τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού, ώστε ο αναγνώστης
να μπορεί να ανατρέξει στα σημεία
ενδιαφέροντος και να συμπληρώσει
την πληροφόρησή του σύμφωνα με
τις δικές του προσωπικές ανάγκες.
Σημειώνεται επίσης πως το
συνολικό εγχείρημα εισαγωγής του
ΕΠΣ-ΞΓ και των προδιαγραφών για
τις εξετάσεις του Γυμνασίου είναι
μια διαδικασία «εν εξελίξει». Κατά
συνέπεια, τμήματα της παρούσας εργασίας, η οποία θα πρέπει
να θεωρηθεί ως «φωτογραφία ως
έχει» την στιγμή που συντάσσεται,
μπορεί να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν από τις επίκαιρες μεταβολές
που θα επιφέρονται από τα αρμόδια
όργανα του ΥΠΠΕΘ και του ΙΕΠ.
Αυτές οι αλλαγές προφανώς θα
αποτυπωθούν στο τελικό κείμενο
του Προεδρικού Διατάγματος. Ο
ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός
καλείται να ενημερώνεται από τις
επίσημες πηγές για κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση, αφαίρεση
ή εν γένει αλλαγή των παρακάτω
περιγραφόμενων.

2. Ιστορική αναδρομή
Η μακρόχρονη ιστορία της
διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην
Ελληνική δημόσια υποχρεωτική
εκπαίδευση συνοδεύεται από την
έκδοση και εφαρμογή σειράς Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
(ΑΠΣ) που προορίζονταν για χρήση
στις συγκεκριμένες γλώσσες, για τις
οποίες είχαν συγγραφεί. Ενδεικτικά το μάθημα των Γερμανικών ως
Ξένης Γλώσσας, μετά την εισαγωγή
Aktuell #45 /2016
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του ως Β’ επιλεγόμενη ξένη γλώσσα
στο ωρολόγιο πρόγραμμα με το
Π.Δ. 447/1993 (Υπουργείο Παιδείας, 1993), συνοδεύτηκε μέχρι
σήμερα από συνολικά πέντε ΑΠΣ
(Διάμεση, 2012, σ. 2, 4), είτε σε
μορφή Προεδρικών Διαταγμάτων,
είτε ως Υπουργικές Αποφάσεις
(Ζέππος, 2007, σ. 134-139).
Διαχρονικά κοινό χαρακτηριστικό των ΑΠΣ είναι πως ακολουθούσαν την τρέχουσα για την
εποχή τους διδακτική πρακτική
και τις αντίστοιχες προτεινόμενες
διδακτικές μεθόδους, όπως αυτές
προδιαγράφονταν από τη διεθνή
βιβλιογραφία (ό.π.). Αξιοσημείωτο,
ωστόσο, είναι πως στα τελευταία διαθεματικά ΑΠΣ των ετών 2001 και
2003 δεν γίνεται αναφορά στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΚΕΠΑ) (Europäische Kommission,
n.d.; Goethe Institut, n.d.; Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία
Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, n.d.), το οποίο είχε
ήδη εδραιωθεί ως βασικό εργαλείο
περιγραφής της γλωσσικής ικανότητας στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Καινοτομία, όχι μόνο στο Ελληνικό,
αλλά και σε πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό περιβάλλον, αποτελεί το

Νέο ΕΠΣ-ΞΓ (για μία πρώτη προσέγγιση, βλέπε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007) που εισάγεται επίσημα
από τη σχολική χρονιά 2016-2017
Δημόσιαεκπαίδευση.
Εκπαίδευση
στην υποχρεωτική
Μία
πρώιμη φάση εφαρμογής του ΕΠΣΞΓ αποτέλεσαν οι σχολικές χρονιές
2011-2012 και 2012-2013, όπου
το πρόγραμμα «έτρεξε» πιλοτικά σε
αρκετά επιλεγμένα Δημοτικά και Γυμνάσια σε ολόκληρη την επικράτεια.
Το Πρόγραμμα Σπουδών
στηρίζεται όχι μόνο σε σύγχρονες
παιδαγωγικές αρχές διδασκαλίας
της ξένης γλώσσας, αλλά βασίζεται
- μεταξύ άλλων - και στα ευρήματα
επιστημονικών ερευνών σε Έλληνες
μαθητές σχετικά με τους λόγους
και τους στόχους εκμάθησης ξένων
γλωσσών. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μία σύντομη περιγραφή
του ΕΠΣ-ΞΓ και των βασικότερων
επιμέρους χαρακτηριστικών του.

3. Τι είναι το ΕΠΣ-ΞΓ
και σε τι διαφέρει από τα
«παραδοσιακά» Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών;
Η εισαγωγή του νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για
τις Ξένες Γλώσσες (Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2016), η
11_
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οποία έρχεται να καλύψει πολυετείς ανάγκες και απαιτήσεις των
ξενόγλωσσων Aνακοινώσεις
εκπαιδευτικών, σηματοδοτεί μία (απο)στροφή από τον
«συγκεντρωτικό έλεγχο» (Δενδρινού
& Καραβά, 2013, σ. 29) της μαθησιακής διαδικασίας στην Ελληνική
δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση.

κάνει ο μαθητής με την ξένη γλώσσα,
ως επακόλουθο της διαδικασίας μάθησης, και όχι το ΠΩΣ θα επιτευχθεί
η μάθηση, δεδομένου ότι γνώσεις και
εμπειρίες αποκτούνται με ποικίλους
τρόπους που δεν μπορούν και δεν είναι
σκόπιμο να προδιαγραφούν σε εθνική
κλίμακα.» (Επιτροπή Ξένων Γλωσ-

τομία του ΕΠΣ-ΞΓ σε σχέση με τα
παραδοσιακά ΑΠΣ είναι, λοιπόν,
η αποδοχή και ενσωμάτωση των
επιπέδων γλωσσομάθειας σύμφωνα
με την προτεινόμενη εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης
(Υπουργείο Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ).,

Lesenwertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση
Σημαντική είναι η διαφοροποίηση του ΕΠΣ-ΞΓ από τα προηγούμενα ΑΠΣ ως προς τη φιλοσοφία
και το περιεχόμενό του. Συγκεκριμένα, όπως φανερώνει και ο τίτλος
του ΕΠΣ-ΞΓ, πρόκειται για ένα
«ενιαίο» πρόγραμμα για όλες τις
ξένες γλώσσες (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2016; Καραβά
& Ζουγανέλη, 2013b; Υπουργείο
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ)., 2016a) που διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο. Αυτό
επιτρέπει πολλές καινοτομίες στη
διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου, μεταξύ αυτών τη διαγλωσσική εκπαίδευση, κοινά προγράμματα
παραγωγής γλωσσικού υλικού στα
σχολεία, προσανατολισμός και
αμοιβαία υποστήριξη της μαθησιακής πορείας προς την κατεύθυνση
της πιστοποίησης γλωσσομάθειας
μέσω του ΚΠγ και άλλα πολλά.
Η πρακτική διαφορά του ΕΠΣ-ΞΓ
από τα προηγούμενα ΑΠΣ είναι
πως το νέο Πρόγραμμα2 «[…] προδιαγράφει το ΤΙ πρέπει να μπορεί να
12_

σών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής., 2016, σ. 8).
Οι περιγραφόμενοι επικοινωνιακοί στόχοι, μάλιστα, οι οποίοι
προκύπτουν από μία καταγραφή
και ανάλυση συγκεκριμένων «δεικτών επικοινωνιακής επάρκειας»
(Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ)., 2016a,
σ. 30323) ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, είναι απόρροια μελετών στον
ελληνικό μαθησιακό πληθυσμό σχετικά με τις ανάγκες και τους λόγους
εκμάθησης ξένων γλωσσών (Διάμεση, 2012, σ. 3), όσο και αποτέλεσμα
επιστημονικών προσεγγίσεων που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων διάδοσης
της πολυγλωσσίας. Το πιο γνωστό
και κοινά αποδεκτό από τα κείμενα
αυτά είναι το Κ.Ε.Π.Α. (Caspari et
al., 2012; Europäische Kommission,
n.d.; “Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen für Sprachen Kurzinformationen,” 2004; Goethe
Institut, n.d.; Valax, 2011).
Ίσως η πιο σημαντική καινο-

2016a, σ. 30321), αφού οι μαθητές
πλέον δεν εντάσσονται σε χρονιές
μάθησης γλώσσας, αλλά σε επίπεδα γλωσσομάθειας, σύμφωνα
με τις ατομικές τους δυνατότητες,
επιδόσεις και κοινωνικο-μαθησιακές τους συνθήκες. Προτρέπεται
έτσι ο εκπαιδευτικός (Δενδρινού
& Καραβά, 2013, σ. 17), με την
καθοδήγησή από το ΕΠΣ-ΞΓ και
τον «Οδηγό του Εκπαιδευτικού» να
μελετήσει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μία αλληλουχία διδακτικών
παρεμβάσεων, αλλιώς και «Σενάρια
Μαθήματος» (βλέπε παρακάτω),
προσαρμοσμένες στις ιδιάζουσες
συνθήκες κάθε ομάδας στόχου
(τάξεις και τμήματα). Ο εκπαιδευτικός μπαίνει στο επίκεντρο της
διδακτικής ετοιμασίας και καλείται
να αναλάβει πρωτοβουλία και ρόλο
προγραμματιστή του μαθήματός του
(ό.π., σ. 17, 41 & 50).
2
Οι υπογραμμίσεις και ο υπερτονισμός είναι παρέμβαση του συντάκτη στο
πρωτότυπο κείμενο.

Aktuell #45 /2016

Επιστημονικά άρθρα

4. Ποιες είναι οι Παιδαγωγικές Αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ;
«[…] ενώ ο σκοπός του ΕΠΣ-ΞΓ
είναι χρηστικός, η παιδαγωγική του
στόχευση αφορά τη γλωσσική διαπαιδαγώγηση του μαθητή βοηθώντας τον
να αναπτύξει επικοινωνιακές ικανότητες στην ξένη γλώσσα, γλωσσική
επίγνωση, διαπολιτισμική συνείδηση
και διαμεσολαβητική ικανότητα.»
(Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής., 2016, σ. 8).
Με τα λόγια αυτά, η Επιτροπή
Ξένων Γλωσσών περιγράφει συνοπτικά την παιδαγωγική αρχή του
Νέου ΕΠΣ-ΞΓ. Σκοπός και παιδαγωγική στόχευση του Προγράμματος είναι να δώσει στους μαθητές,
με τρόπο σύμφωνο με τις ιδιοσυγκρασίες και τον ατομικό τρόπο και
ρυθμό μάθησής τους, τα εργαλεία να
κατακτήσουν την ξένη γλώσσα και
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να καταστούν ικανοί χρήστες της
για συγκεκριμένες επικοινωνιακές
ανάγκες. Απώτερος στόχος είναι
«[…] η εστίαση στην ανάπτυξη εγκάρσιων ικανοτήτων και βασικών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα» (Δενδρινού &
Καραβά, 2013, σ. 11)
Για να επιτευχθεί αυτή η στοχοθεσία, το ΕΠΣ-ΞΓ επιστρατεύει,
πέραν των γνωστών διδακτικών
τεχνικών και διαδικασιών, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν απεμπολεί, νέες τεχνικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις που έχουν διεθνή
αναγνώριση και ευρεία εφαρμογή
στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα,
το ΕΠΣ-ΞΓ αξιοποιεί και προτείνει
την εφαρμογή της «Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας» (Καραβά &
Ζουγανέλη, 2013a, σ. 35) καθώς και
των Σεναρίων Μαθημάτων σύμφωνα με την τεχνική της «Μάθησης
μέσω Σχεδιασμού (ΜμΣ)» (Green,

n.d.; Kolodner, Crismond, Gray,
Holbrook, & Puntambekar, n.d.;
Ζέππος, 2013). ΕνAνακοινώσεις
συνεχεία θα
επιχειρηθεί μία σύντομη ανασκόπηση αυτών των δυο τεχνικών, ώστε
ο αναγνώστης να αποκτήσει μία
γενική εικόνα των προτεινόμενων
παιδαγωγικών θεωριών.
Σύμφωνα με τον ορισμό που
δίνει η Ravitch (2010,
σ. 75), με την
Lesenwertes
οποία συμφωνούν, με διαφορετικές
αναφορές, και οι Καραβά & Ζουγανέλη (2013a, σ. 35), η διαφοροποιημένη διδασκαλία (differentiated
instruction) είναι «[…] η μεθοδολογία
που στηρίζεται στην υπόθεση ότι η
διδακτικήΙδιωτική
πράξη πρέπει
να διαφοροΕκπαίδευση
ποιείται και να προσαρμόζεται ανάλογα
με την ποικιλομορφία και την ατομικότητα των μαθητών σε κάθε τάξη.»
Η διδασκαλία προσαρμόζεται
στις ανάγκες, τις προηγούμενες
μαθησιακές εμπειρίες, τις προτιμή-

Δημόσια Εκπαίδευση
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σεις και την ιδιοσυγκρασία του κάθε
προφίλ, όσοι υπάρχουν και μαθητές. κών δεξιοτήτων και αξιοποιεί μία
μαθητή, σε αντίθεση με την μέχρι
Για την περίπτωση αυτή, το ΕΠΣποικιλία ενεργών τρόπων απόκτησης
τώρα πρακτική της συλλογικής και
ΞΓ προτείνει ως πιθανή τεχνική
της μάθησης. Πέρα από τα καινοτόAνακοινώσεις
κοινής για όλους διδασκαλίας, όπου ο μεταξύ άλλων ομαδικές έρευνες,
μα στοιχεία της, η προσέγγιση της
μέσος μαθητής ενδέχεται να αποκτή- εξατομικευμένες μελέτες, σχέδια ερ- Μάθησης μέσω Σχεδιασμού συνάσει κάποια οφέλη, ενώ ο υπέρμετρα
γασίας και άλλες μορφές διαφορετιδει απόλυτα με τις δεξιότητες που
καλός ή αδύναμος μαθητής δεν
κής προσέγγισης και κινητοποίησης, καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές
καλύπτεται από τη μαθησιακή πράξη. οι οποίες «εκμηδενίζουν» τις διαφοστο πλαίσιο του σχολικού προγράμΚαι ενώ η προγενέστερη προσέγγιση
ροποιήσεις των ατόμων και επιτρέματος και διευκολύνει το σχεδιασμό
δημιουργούσε Lesenwertes
ή επέτρεπε την ύπαρξη πουν μία κοινή ενασχόληση σε ένα
διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων
«over- και underachievers», η διαφοενιαίο θέμα με απώτερο στόχο την
για την ίδια τάξη (Δενδρινού & Καροποιημένη διδασκαλία επιχειρεί να
επίτευξη ενός κοινού για όλους τους
ραβά, 2013, σ. 40).
ενεργοποιήσει το μαθητή σύμφωνα με μαθητές επικοινωνιακού στόχου.
Η βασική λογική της προσέγτις δικές του ικανότητες και τα ατομιΗ δεύτερη παιδαγωγική καινοτο- γισης αυτής είναι πως κάθε διδακά του ενδιαφέροντα, αναδεικνύοντάς μία που προάγεται μέσω του ΕΠΣκτική πράξη χωρίζεται σε τέσσερις
τον ως σημαντική μονάδα μάθησης.
ΞΓ είναι η «Μάθηση μέσω Σχεδιαεπιμέρους γνωστικές διαδικασίες:
Σε αντίθεση,
όμως,
με
την
κοινή
σμού
(ΜμΣ)»
των
Kalantzis
&
Cope
«βιώνω», «εννοιολογώ», «αναλύω»
Ιδιωτική Εκπαίδευση
άποψη που συχνά ακούγεται ως
(Kalantzis & Cope, n.d., 2005, 2012; και «εφαρμόζω» το μαθησιακό αντισημείο κριτικής της συγκεκριμένης
Yelland, Cope, & Kalantzis, 2008;
κείμενο. Κάθε μία από τις παραπάπαιδαγωγικής παρέμβασης, η διαφο- Ζέππος, 2013). Η προσέγγιση αυτή
νω διαδικασίες έχει δυο επιμέρους
ροποιημένη διδασκαλία που προβλέ- χαρακτηρίζεται από
πεται από το ΕΠΣ-ΞΓ, δεν σημαίνει το ότι προσφέρει
ένα ατομικό πρόγραμμα για κάθε
έναν διαφορετικό
μαθητή. Ούτε Δημόσια
δηλώνει μίαΕκπαίδευση
παραλτρόπο «σύλληψης»
λαγή των καθιερωμένων διδακτικών
της εκπαιδευτικής
τεχνικών για να «καλλωπισθεί» το
διαδικασίας, γιατί
μάθημα. Αντιθέτως προκρίνει μία
θέτει στο απόλυτο
ποιοτική διάκριση μεταξύ των μαθη- επίκεντρο τον ματών με επιπρόσθετες, διαφορετικές,
θητή και τα βιώμαδυσκολότερες ή πιο εύκολες δρατά του. Επιπλέον
στηριότητες για τους μαθητές που
αποδέχεται και
διαφοροποιούνται (σ.τ.σ. σημαντικά) αξιοποιεί την πολαπό τους συμμαθητές τους. Βασικό
λαπλών επιπέδων
εργαλείο για την υλοποίηση αυτού
διαφορετικότητα
του παιδαγωγικού σχήματος είναι η
των μαθητών ενώ
Εικόνα 1: Το Μοντέλο “Μάθηση μέσω Σχεδιασμού”, Kalantzis & Cope
χρήση αξιολογικών εργαλείων, όπως οικοδομεί τη νέα
η συχνή διαγνωστική ανατροφοδότη- γνώση «πατώντας» και «χτίζοντας»
τομείς: το ήδη γνωστό και το νέο.
ση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
πάνω στις προηγούμενες γνώσεις
Άρα η κατάκτηση του μαθησιακού
και ο αναστοχασμός των πεπραγκαι εμπειρίες των μαθητών. Ακόμα
αντικειμένου στηρίζεται πάντα σε
μένων των μαθητών (Καραβά &
δίνει έμφαση στη δραστηριότητα ως
διαδικασίες οικείες στο μαθητή.
Ζουγανέλη, 2013a, σ. 36).
μέσο για την επίτευξη μαθησιακών
Παρατηρώντας τις διαδικασίες
Παράγοντες που συμβάλλουν
στόχων και την προαγωγή γνωστιαπό καθαρά διδακτική σκοπιά, το
στον ορθό εντοπισμό της διαφο3
Η ένταξη σε χρονιές μάθησης ούτως ή άλλως καταστρατηγείτο απόλυτα από τη νοοροποιημένης διδασκαλίας είναι
τροπία των μέχρι τώρα ΑΠΣ να θεωρούν τους μαθητές των γλωσσών επιλογής (Γαλλικά
και Γερμανικά), που αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης, απόλυτα αρχάριους. Κατά συνέπεια
το περιβάλλον, το περιεχόμενο, η
διαδικασία και τα αποτελέσματα της τους ανάγκαζαν να επαναλαμβάνουν μαθήματα της γλώσσας, που ήδη είχαν διδαχθεί
τα προηγούμενα χρόνια. Είναι προφανές πως αυτή η πρακτική μείωνε σημαντικά τη
διδασκαλίας, που διαπιστώνονται με
γενική κοινωνική αποδοχή του σχολικού γνωστικού αντικειμένου της Β’ ξένης γλώσσας
κριτήριο την ετοιμότητα, το ενδιαστην Ελληνική κοινωνία, ενώ δημιουργούσε και αντικίνητρο στους ίδιους τους μαθητές
φέρον και το μαθησιακό προφίλ του
να ασχολούνται σοβαρά με το μάθημα στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου. Το ίδιο το
μαθητή. Είναι προφανές ότι σε κάθε
σχολείο υποβάθμιζε τις γνώσεις τους, που το ίδιο το σχολείο τους είχε παράσχει τα προηγούμενα χρόνια. Κατά την άποψη πολλών, ένας φαύλος κύκλος παράνοιας δεκαετιών.
τάξη θα υπάρξουν τόσα διαφορετικά
14_
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«βίωμα» του μαθησιακού αντικειμένου εντάσσεται στην εγκατεστημένη
πρακτική (αναγνωρίζω, ανακαλύπτω,
δοκιμάζω), ενώ η «εννοιολόγηση»
αποτελεί συνειδητή διδακτική
πράξη (με στοχευμένες διδακτικές
παρεμβάσεις διαφόρων κοινωνικών
σχημάτων). Στη συνέχεια ακολουθεί
στην «ανάλυση» η κριτική πλαισίωση του νεοαποκτηθέντος μαθησιακού αντικειμένου ενώ ο κύκλος
ολοκληρώνεται στην «εφαρμογή»
με μετασχηματίζουσες προσεγγίσεις που μεταφέρουν το μαθησιακό
αντικείμενο στην πραγματικότητα
του μαθητή.
Είναι προφανές, ότι το συγκεκριμένο σχήμα του μοντέλου των
Kalantzis & Cope (n.d.), όπως
περιγράφεται και στον Οδηγό του
Εκπαιδευτικού (Δενδρινού & Καραβά, 2013, σ. 48 κ.ε.) δεν πρέπει
απαραίτητα να εκτελείται συνολικά
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και καθολικά για κάθε ένα μαθησιακό αντικείμενο. Ο εκπαιδευτικός
είναι ελεύθερος, όπως έχουμε ήδη
περιγράψει, να προσαρμόσει το
βηματισμό του μαθήματός του στις
ιδιαίτερες ανάγκες του τμήματός
του ή του επικοινωνιακού στόχου,
τον οποίο επιδιώκει. Κατά συνέπεια,
το μοντέλο των Kalantzis & Cope
αποτελεί ένα εργαλείο στήριξης
και - κατά περίπτωση - επιλεκτικής
εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος όσο
το δυνατό πιο ομαλά.

5. Τι είναι το «Τοπικό
Αναλυτικό Πρόγραμμα»;
Αν και ο όρος «Τοπικό» Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν είναι δόκιμος και
δεν αναφέρεται στο ΕΠΣ-ΞΓ, ωστόσο εκφράζει τη βασική φιλοσοφία του
Προγράμματος για ελευθερία στις
επιλογές του εκπαιδευτικού, ανάλογα

με τις εκάστοτε ανάγκες του.
Χαρακτηριστικά, στον Οδηγό για
τους Σχολικούς Συμβούλους που
Aνακοινώσεις
εξέδωσε η Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π., αναφέρεται για τη
Β’ ξένη γλώσσα το εξής (2016, σ.
20–21):
«Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το
επίπεδο γλωσσομάθειας
των μαθητών
Lesenwertes
και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό
τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην
προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό
τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον
χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός
τους. Σε κάθε
περίπτωση,
κατά τη
Ιδιωτική
Εκπαίδευση
διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην
επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην
κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.»
Κάθε εκπαιδευτικός δικαιούται,
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ακολουθώντας τις προδιαγραφές
τικά μέσα, καθώς και διδακτικές
του ΕΠΣ-ΞΓ, να προσαρμόσει το
τεχνικές (π.χ. χρήση πολυτροπικών
διδακτικό του στόχο στις ιδιάζουσες
κειμένων, δημιουργικές δραστηριAνακοινώσεις
ανάγκες του συγκεκριμένου τμήμαότητες, παραδοσιακές διδακτικές
τος για τη συγκεκριμένη περίοδο.
προσεγγίσεις, χρήση ΤΠΕ, κ.ά.) που
Στο σημείο αυτό, το ΕΠΣ-ΞΓ
θα εξυπηρετήσουν τη συγκεκριμένη
διαφοροποιείται σημαντικά από τα
μαθητική ομάδα.
«παραδοσιακά» Αναλυτικά ΠροΣτην ουσία, ο εκπαιδευτικός
γράμματα Σπουδών στο ότι δεν
καλείται να αναπτύξει ένα «εξατομιδεσμεύει τον εκπαιδευτικό
να ακοκευμένο διδακτικό σενάριο» που θα
Lesenwertes
λουθήσει συγκεκριμένη ύλη ή τρόπο
στοχεύει στην επίτευξη του επικοιδιδασκαλίας για να επιτύχει το διδα- νωνιακού στόχου που αρχικά είχε
κτικό του στόχο, παρά προσδιορίζει
θέσει ο ίδιος.
στόχους επικοινωνιακής επάρκειας
Στην πράξη αυτό σημαίνει πως ο
και περιγραφητές επικοινωνιακών
ίδιος ακριβώς διδακτικός στόχος θα
δεξιοτήτων αφήνοντας ελεύθερο τον μπορούσε να έχει εντελώς διαφορεεκπαιδευτικό να
επιλέξει το
δρόμο
τική προσέγγιση σε μία άλλη, πιθαΙδιωτική
Εκπαίδευση
που θα πάρει για την επίτευξή τους.
νώς και παράλληλη στο ίδιο σχολείο,
Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατό- τάξη, αφού οι συνθήκες διδασκαλίας
τητα, μετά από προσεκτική μελέτη
σίγουρα θα είναι διαφορετικές από
της περιρρέουσας κατάστασης του
την πρώτη μαθητική ομάδα. Κατά
τμήματός του (ηλικία, φύλο μασυνέπεια, τα σενάρια αυτά, που αναθητών, προγενέστερη γνώση του
πτύσσονται για τις συγκεκριμένες
γνωστικού αντικειμένου,
μαθητικές ομάδες με τις δεδομένες
Δημόσιαευχέρεια
Εκπαίδευση
χρήσης της μητρικής και / ή άλλης
ιδιάζουσες περιστάσεις, αποτελούν
γλώσσας, ομοιογένεια τμήματος
«τοπικά» ή «εξειδικευμένα» Αναλυστο γνωστικό αντικείμενο, κ.ο.κ.)
τικά Προγράμματα. Αυτό μέχρι σήνα επιλέξει για τη συγκεκριμένη
μερα δεν ήταν εφικτό να γίνει λόγω
θεματολογία που προβλέπεται
της συγκεντρωτικής φιλοσοφίας των
από το ΕΠΣ-ΞΓ για κάθε επίπεΑΠΣ και της απαίτησής τους για
δο γλωσσομάθειας, μέσα από μια
καθολική εφαρμογή, αδιαφορώντας
σειρά επικοινωνιακών στόχων που
για τις ιδιαιτερότητες της σχολικής
προδιαγράφονται. Στη συνέχεια
μονάδας ή κάθε τμήματός της.
μπορεί να «χτίσει» τη διδακτική του
Για τη διευκόλυνση του εκπαιπροσέγγιση γύρω από τον στόχο
δευτικού στην αναζήτηση των θεμααυτό, περιλαμβάνοντας διάφορες
τικών πεδίων, απ’ όπου στη συνέχεια
δεξιότητες, γλωσσικά και γραμμααντλούνται οι επιμέρους επικοινω-

νιακοί στόχοι που θα εντάσσονται
στα προβλεπόμενα του ΕΠΣ-ΞΓ,
η Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του
Ι.Ε.Π. συμπεριέλαβε στο εγχειρίδιό
της (Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής., 2016, σ. 21) τις εξής Θεματικές Περιοχές, ενδεικτικά για το
Επίπεδο Α1:
• Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον (Άτομο, στοιχεία ταυτότητας,
προσωπικές πληροφορίες, εξωτερική
εμφάνιση, χαρακτήρας, προτιμήσεις,
ενδιαφέροντα, οικογενειακές σχέσεις,
κοινωνικές σχέσεις,…)
• Κατοικία (γειτονιά, κτίρια, χώροι
σπιτιού, έπιπλα,…)
• Εκπαίδευση και Σχολικό περιβάλλον (προσωπικό, μαθήματα, σχολικοί
χώροι, σχολικό πρόγραμμα,…)
• Αγορές και κατανάλωση (ρούχα,
διατροφή, μαγαζιά, εστιατόρια,…)
• Εργασία (επαγγέλματα, χώροι
εργασίας,…)
• Ψυχαγωγία (αθλήματα, βιβλία,
κινηματογράφος, θέατρο, χορός,
έξοδοι, διασκέδαση, γιορτές,…)
• Τουρισμός &Ταξίδια (χώρες,
πόλεις, εθνικότητες, γλώσσες, ήθη &
έθιμα, μνημεία, καιρός, μεταφορικά
μέσα, δραστηριότητες,…)
• Ενημέρωση & Μέσα Επικοινωνίας
(διαδίκτυο, κοινωνική δικτύωση,
τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες,
περιοδικά,… )
6. Ποιες είναι οι Προδιαγραφές
του «Νέου Τρόπου Εξέτασης της
Ξένης Γλώσσας στο Δημόσιο
Σχολείο»

Εδώ και αρκετά χρόνια, μεγάλο
μέρος του κλάδου των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών επιζητούσε μια
ριζική αλλαγή στον τρόπο εξέτασης
των μαθητών. Η εισαγωγή του νέου
ΕΠΣ-ΞΓ επέφερε παράλληλα και
αυτήν την αλλαγή. Πρόκειται για το
νέο τρόπο διαβαθμισμένης εξέτασης των μαθητών σύμφωνα με τα
επίπεδα γλωσσομάθειας, όμοια με το
σύστημα εξετάσεων του ΚΠγ.
16_
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Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή
αυτού του συστήματος εξέτασης
έγινε κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ μεταξύ
2011 και 2013. Το Προεδρικό
Διάταγμα 47 / τ.Α /Φ.Ε.Κ. 97/2704-2012 (Υπουργείο Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
2012) προδιάγραψε για πρώτη φορά
έναν τρόπο εξέτασης της γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΠγ, στηριζόμενο στην
εξάβαθμη κλίμακα και τους δείκτες
επικοινωνιακής ικανότητας του ΣτΕ.
Οι δεξιότητες που εξετάζονταν ήταν
της πρόσληψης και παραγωγής γραπτού λόγου καθώς και της κατανόησης προφορικού λόγο. Για λόγους
που σχετίζονται με το χρόνο και τις
υποδομές των δημόσιων σχολείων,
στις εξετάσεις δεν περιλήφθηκε η
δεξιότητα της παραγωγής προφορικού λόγου, η οποία ωστόσο αποτελεί

Aktuell #45 /2016

αναπόσπαστο μέρος των επίσημων
εξετάσεων του ΚΠγ.
Είναι προφανές, πως η παράλληλη εισαγωγή του νέου τρόπου
εξέτασης επιχειρεί εμφανώς τη
σύνδεση της σχολικής ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης με την πιστοποίηση
γλωσσομάθειας που προσφέρει το
Υπουργείο μέσω του συστήματος του
ΚΠγ. Επειδή, ωστόσο, ο εκπαιδευτικός καλείται να αναπτύξει και
να συγγράψει τα δικά του θέματα,
σύμφωνα με τη φιλοσοφία του ΕΠΣΞΓ για τοπικό αναλυτικό πρόγραμμα
καθώς και βάσει των αναγκών των
συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων,
παρουσιάστηκε η ανάγκη να εκδοθεί
λεπτομερής οδηγία για τον τρόπο
συγγραφής και το περιεχόμενο των
δοκιμασιών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς.
Έτσι έχει κοινοποιηθεί, ως

τελευταία αναπροσαρμογή και
συμπλήρωση των αρχικών κειμένων,
η εγκύκλιος 166077/Δ2/07-10Aνακοινώσεις
2016 του ΥΠΠΕΘ, όπου δίδονται
αναλυτικές οδηγίες για τη συγγραφή
των απαραίτητων θεμάτων για τις
ενδοσχολικές εξετάσεις ξένων γλωσσών. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί
να γίνει μία σύντομη ανασκόπηση
των προδιαγραφών συγγραφής,
Lesenwertes
στηριζόμενη σε συγκεκριμένα παραδείγματα, ώστε να γίνει πιο σαφές
το πλέγμα των δραστηριοτήτων που
εντάσσονται στη λογική των εξετάσεων του ΕΠΣ-ΞΓ.
Επειδή η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρεται
σε όλα
τα πιθαΙδιωτική
Εκπαίδευση
νά επίπεδα γλωσσομάθειας, που
προβλέπονται από το ΕΠΣ-ΞΓ για
τους απόφοιτους της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, τα οποία ωστόσο δεν
αφορούν σε όλες τις γλώσσες που
διδάσκονται, θα αρκεστούμε στην
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παρουσίαση αυτή στα δυο επίπεδα
καθώς και η οπτικοποίησή τους
(έλεγχος της κατανόησης γενικών
που προβλέπονται για τη Γερμανική
(Visualisierung) συνειδητά δεν
και επιμέρους νοημάτων):
γλώσσα. Πρόκειται για τα επίπεδα
ακολουθεί το υπόδειγμα του ΚΠγ,
Ένα έως δύο αδίδακτα πολυτροπικά
Aνακοινώσεις
Α1- έως Α1+. Οι δράσεις που περιώστε να ενημερωθεί ο αναγνώστης
κείμενα έκτασης έως συνολικά 70
γράφονται στο ΕΠΣ-ΞΓ για την επί- πως πέραν από την τυπολογία και
λέξεις, από τα οποία εξάγονται δέκα
τευξη των επικοινωνιακών δεικτών
την έκταση των δοκιμασιών δεν
ερωτήσεις τύπου «επιλογής». Οι
αυτών των επιπέδων περιλαμβάυπάρχει (ακόμα) σαφής και δεσμευκειμενικοί τύποι μπορεί να είναι αφίνουν την κατανόηση και παραγωγή
τική προδιαγραφή για τη μορφή της
σες, περιγραφικά κείμενα, γράμματα,
γραπτού λόγου και την κατανόηση
δοκιμασίας. Προτείνεται, ωστόσο,
καρτ ποστάλ, κατάλογοι εστιατορίου
προφορικού λόγου.
Στα
επίπεδα
που
να
ακολουθείται,
όπου
αυτό
είναι
ή σημειώματα.
Lessenwertes
αποτελούν το παράδειγμά μας δεν
εφικτό, η διάταξη και οπτικοποίηση
Επεξηγήσεις για τα παραδείγματα:
προβλέπεται η παραγωγή προφοριτου ΚΠγ, για να οικειοποιηθεί ο
Τυπολογία δραστηριοτήτων: Τα
κού λόγου ή η γραπτή διαμεσολάβη- μαθητής τη συγκεκριμένη τυπολογία δυο κείμενα έχουν δραστηριότηση, που εντάσσονται σε υψηλότερα
τες κλειστού τύπου. Ελέγχουν την
επίπεδα (Υπουργείο Παιδείας ΈρευΚατανόηση γραπτού λόγου
κατανόηση των ερεθισμάτων και την
νας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ).,
και γλωσσική επίγνωση
γλωσσική ανταπόκριση σε περιστά2016a, σ. 30322–30323).
Προδιαγραφή
πρώτης
δοκιμασίας
σεις αναγνώρισης και αποκωδικοποίΙδιωτική Εκπαίδευση
Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί
ένα πλήρες παράδειγμα δοκιμασίας
Παράδειγμα Α’ δραστηριότητας
κατανόησης γραπτού και προφοριText 1: Σημείωσε με ✗, αν οι παρακάτω φράσεις είναι σωστές (Richtig - R)
κού λόγου, καθώς και παραγωγής
ή λάθος (Falsch - F), σύμφωνα με το κείμενο
γραπτού λόγου, σύμφωνα με την
Hallo, mein Name ist Thomas. Ich bin 13 Jahre alt und wohne in München.
πρόσφατη εγκύκλιο 166077/Δ2/07Ich gehe gern in die Schule. In der Schule lerne ich Englisch und
10-2016 του ΥΠΠΕΘ
(Υπουργείο
Mathematik gern, aber ich finde Geschichte sehr langweilig.
Δημόσια
Εκπαίδευση
Ich habe keine Geschwister, also bin ich Einzelkind.
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ)., 2016b, σ. 7–10)
Richtig Falsch
για το επίπεδο Α1- της Γερμανικής
1.Thomas
wohnt
in
München
γλώσσας. Σε κάθε μία περίπτωση
2. Er ist fünfzehn Jahre alt
θα αναπτυχθούν ξεχωριστές δρα3. Thomas mag die Schule nicht.
στηριότητες για την παραδειγματική
4. Geschichte ist sein Lieblingsfach.
επίδειξη των πιθανών ασκήσεων με
5. Το κείµενο περιγράφει τα χόµπι του Thomas.
περιγραφή τους. Όπου στα σχόλια
αναφέρεται η ΥΑ, εννοείται η ΥΑ
Bildnachweis: https://goo.gl/clnAkP
Εισαγωγής του ΕΠΣ-ΞΓ (Υπουργείο
Text 2: Welcher Satz passt zum Bild? Kreuze an ✗. Ein Bild bleibt übrig.
Παιδείας Έρευνας και ΘρησκευμάΠοια πρόταση ταιριάζει στην εικόνα; Σημείωσε με ✗. Μία εικόνα περισσεύει.
των (ΥΠΠΕΘ)., 2016a).
Σημειώνεται εδώ, πως η διαδικασία των ενδοσχολικών εξετάσεων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του
(a)
(b)
(c)
ΕΠΣ-ΞΓ δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί μέχρι τη στιγμή συγγραφής
του παρόντος κειμένου και βρίσκεται
υπό συνεχή αναδιαμόρφωση, μέχρι
την ολοκλήρωση κι υπογραφή του
(d)
(e)
(f)
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Ως εκ τούτου, τα παρακάτω παραδείγματα θα πρέπει να θεωρούνται
6.Η διαφήµιση µιλάει για τον αθλητισµό στο σχολείο.
επίσης προσωρινές και όχι μόνιμες
7. Η διαφήµιση µιλάει για υγιή µαλλιά.
ή δεσμευτικές προτάσεις.
8. Η διαφήµιση µιλάει για έγχρωµες φωτογραφίες.
Ακόμα πρέπει να τονιστεί, πως η
9. Η διαφήµιση περιγράφει µοντέρνα µπλουζάκια.
10. Η εικόνα παρουσιάζει τηλεοπτική διαφήµιση.
διάταξη των ερωτημάτων (items)
18_
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ησης μηνυμάτων.
Κείμενο 1: Πρόκειται για ένα
περιγραφικό κείμενο σε μορφή αυτοπαρουσίασης σε ιστολόγιο (blog)
που ασχολείται με την επικοινωνιακή δεξιότητα της «περιγραφής
ατόμου» και «περιγραφής προτιμήσεων». Κινείται εννοιολογικά
στο καθημερινό περιβάλλον των
μαθητών (σχολείο, μαθήματα) και
απευθύνεται στην ηλικιακή τους
ομάδα. Στόχος είναι να ελεγχθεί αν
οι μαθητές αντιλαμβάνονται τυπικές
φράσεις παρουσίασης προσώπων
καθώς και προτιμήσεων και αν μπορούν να εντοπίσουν συγκεκριμένες
καθημερινές πληροφορίες και να τις
ταξινομήσουν σε ερωτηματολόγιο,
σύμφωνα με την ΥΑ στο σημείο 10,
σ. 30324. Το πέμπτο ερώτημα είναι
διατυπωμένο στην Ελληνική γλώσσα για να ελέγξει την ικανότητα των
μαθητών για γλωσσική διαμεσολάβηση κατά την κατανόηση γραπτού
λόγου.
Κείμενο 2: Πρόκειται για ένα πολυτροπικό κείμενο με απεικονίσεις
διαφόρων διαφημίσεων. Στόχος της
δραστηριότητας είναι να ελεγχθεί η

σμα, ενώ η φράση ελέγχει την ανάλυση του λεξιλογίου και τη σύνθεση
και αντιστοίχιση της έννοιας του
γραπτού λόγου προς το οπτικό ερέθισμα. Ικανοποιείται με τον τρόπο
αυτό η περιγραφή της επικοινωνιακής δραστηριότητας «κατανόησης
απλά διατυπωμένων σχολίων» του
σημείου 4 της ΥΑ, σ. 30324.
Τυπολογία Β' δραστηριότητας:
Πρόκειται για μία άσκηση κλειστού
τύπου διττής επιλογής, που ασχολείται με τη γλωσσική επίγνωση στο
θεματικό πεδίο «Σχολικό Περιβάλλον». Στόχος είναι να ελεγχθεί η
λεξιλογική ακρίβεια στην περιγραφή
των σχολικών ειδών. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ικανοποιεί την
επικοινωνιακή δράση «να κατανοούν τη σημασία μεμονωμένων
λέξεων ή φράσεων με βάση τα άμεσα γλωσσικά συμφραζόμενα ή το
ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον
όπου αυτές εμφανίζονται», όπως
περιγράφεται στην ΥΑ στο σημείο
8, σ. 30324.
Τυπολογία Γ' δραστηριότητας:
Πρόκειται για μία άσκηση κλειστού
τύπου που εστιάζει σε γραμματικά

Παράδειγμα B’ δραστηριότητας
Text 3: Wie ist das Wort? Schreibe es in die Lücke.

11. Maria hat einen . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Kugelschreiber / Filzstift).

χρόνου (ΥΑ, σημείο 5) ή συνδετήριες λέξεις (ΥΑ, σημείο 2, σ. 30324).
Σχόλιο για τις τυπολογίες των
Aνακοινώσεις
παραδειγμάτων: Όπως φαίνεται
στα μέχρι τώρα παραδείγματα
δραστηριοτήτων, η σύνθεση των
δοκιμασιών στηρίζεται κυρίως στην
επιδιωκόμενη επικοινωνιακή δεξιότητα. Χρησιμοποιούνται, σύμφωνα
με το ΕΠΣ-ΞΓ αλλά
και με τις
Lessenwertes
οδηγίες του ΥΠΠΕΘ, τυπολογίες
που είτε είναι «παραδοσιακές» (π.χ.
χρήση / ανάκληση λεξιλογικών ή
γραμματικών μέσων) ή «επικοινωνιακές» (π.χ. απόδοση / αντιστοίχιση
φράσεων και εννοιών). Προφανώς
η τελική Ιδιωτική
επιλογή είναι
μέρος της
Εκπαίδευση
ελευθερίας του εκπαιδευτικού να
εφαρμόσει διαφοροποιημένες διαδικασίες τόσο στη διδασκαλία όσο και
στην αξιολόγηση των μαθητών του.

Κατανόηση προφορικού
λόγου Δημόσια Εκπαίδευση
Η κατανόηση προφορικού λόγου πραγματοποιείται με τη χρήση
ακουστικών κειμένων, που αποτελούν το ερέθισμα, και δραστηριότητες διαφόρων τυπολογιών για τη

Παράδειγμα Γ’ δραστηριότητας
Text 4: Wie ist das Wort? Schreibe den richtigen Buchstaben in das Kästchen.
Ein Wort passt nicht. Πως είναι η λέξη; Γράψε το αντίστοιχο γράμμα για κάθε κενό
μέσα στο κουτάκι. Μία λέξη δεν ταιριάζει.

Mario ist ein Junge………….(16)Italien. Er lebt …………(17) Rom.

12. Die Kinder suchen einen . . . . . . . . .
(Spitzer / Radiergummi).

Seine Hobbys sind Fußballspielen …………(18) Musik hören.

13. Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ist neu (Heft / Malkasten).

Schule. …………..(19) Abend sieht er oft fern …………. (20)

14. Das ist die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
von Klaus (Tasche / Lampe).
15. Der . . . . . . . . . . . von Thomas ist hier
auf dem Tisch (Block / Füller).

μεταφορά της οπτικής πληροφορίας
σε περιγραφικό λόγο με τη χρήση
απλών προτάσεων. Η ενοιολόγηση
γίνεται μέσα από το οπτικό ερέθιAktuell #45 /2016

Am liebsten hört er Rock-Musik. Jeden Tag geht er in die
spielt am Computer.

(a) in

(b) am

(c) oder

(d) ist

(e) aber

16

17

18

19

20

μέσα του επιπέδου Α1. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την αναγνώριση τυπικών
φράσεων ορισμού τοποθεσίας ή

(f)und

διακρίβωση της γλωσσικής επάρκειας. Λόγω των γνωστών υλικοτεχνικών προβλημάτων στην παραγωγή, διάθεση και αναπαραγωγή
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ακουστικών κειμένων, το ΕΠΣ-ΞΓ
έχει προβλέψει την εκφώνηση των
ερεθισμάτων είτε με τη χρήση μηχαAνακοινώσεις
νικών μέσων (CD-Player, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής) ή της φωνής του
εκπαιδευτικού.
Στόχος της κατανόησης προφορικού λόγου είναι η διαπίστωση της
ικανότητας του μαθητή να αντιλαμβάνεται φράσεις
της ξένης γλώσσας,
Lessenwertes
να τις αποκωδικοποιεί και να τις
εντάσσει σε ένα πλέγμα πληροφόρησης, απαντώντας σε είτε ανοικτά

meine Freunde immer Fußball. Wir
gehen auf den Fußballplatz und
bleiben dort zwei Stunden. Das ist
toll. Nach dem Spiel gehen wir in
eine Pizzeria und essen Pizza. Dann
gehen wir zusammen ins Kino und
sehen einen schönen Film, oder wir
gehen nach Hause und spielen am
Computer.
Για το κείμενο αυτό αναπτύσσονται
οι ακόλουθες δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου.

Hörtext 1: Höre den Text zweimal.
Ist die Aussage
richtig (R)Εκπαίδευση
oder falsch (F)?
Ιδιωτική
Άκουσε το κείμενο δύο φορές.
Αποφάσισε αν οι προτάσεις
είναι σωστές (R) ή λάθος (F).

Richtig

Falsch

1. Sie spielen am Dienstag Fußball.
Δημόσια
2. Sie spielen
auf dem Εκπαίδευση
Fußballplatz.
3. Sie finden das Fußballspiel toll.
4. In der Pizzeria essen sie Eis.
5. Zu Hause spielen sie am Computer.

ή κλειστά ερωτήματα. Σύμφωνα
με την ΥΑ, ανάλογα με το επίπεδο
ένταξης των μαθητών, τα κείμενα
της κατανόησης προφορικού λόγου
περιλαμβάνουν είτε απλές καθημερινές πληροφορίες ή πιο σύνθετες
έννοιες και δομές. Στη συνέχεια θα
παρουσιαστεί ένα παράδειγμα δραστηριοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, πάντα
ωστόσο με τους ίδιους περιορισμούς
που αναφέρθηκαν και στην ενότητα
της κατανόησης γραπτού λόγου.
Για το σκοπό της επίδειξης συγγράφηκε ένα απλό κείμενο, το οποίο
θα μπορούσε να εκφωνηθεί από τον
εκπαιδευτικό ή να ηχογραφηθεί για
να χρησιμοποιηθεί. Παρατίθεται στη
συνέχεια η καταγραφή του κειμένου
για τη διευκόλυνση της παρουσίασης.
Am Samstag spielen ich und
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Στη συνέχεια παρατίθεται το
δεύτερο ακουστικό κείμενο, για το
οποίο αναπτύσσονται τα παρακάτω
ερωτήματα.

Mathias: Hallo, Klaus. Wie geht es dir?
Klaus: Hallo, Mathias. Danke, gut. Ich
habe heute Geburtstag.
Mathias: Toll. Machst du eine Party?
Klaus: Natürlich mache ich eine Party.
Heute Abend um acht Uhr. Kommst du?
Petra und Marina kommen auch. Wir
werden essen, trinken und tanzen.
Mathias: Ja, gern. Ich bringe dann eine
Torte für uns alle. Vielen Dank für die
Einladung.
Klaus: Gut, dann bringen die Mädchen
die Musik. Bis heute Abend, also. Tschüs!
Mathias: Tschüs und Herzlichen
Glückwunsch zum Geburtstag.

Τυπολογία δραστηριοτήτων: Το
πρώτο κείμενο είναι δραστηριότητα
κλειστού τύπου, ενώ το δεύτερο ημίκλειστου. Η στοχοθεσία, σύμφωνα
και με τις οδηγίες για τη συγγραφή
των θεμάτων, είναι να ελεγχθεί η
δεξιότητα των μαθητών να κατανοούν βασικές έννοιες καθημερινής
επικοινωνίας του οικείου τους περιβάλλοντος.
Κείμενο 1: Πρόκειται για ένα περιγραφικό κείμενο αυτοπαρουσίασης σε
μορφή συνέντευξης. Στόχος είναι να
ελεγχθεί αν οι μαθητές μπορούν να
εντοπίσουν συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα στο προφορικό κείμενο και
να αποφασίσουν αν η πληροφορία
συνάδει με το ερώτημα. Ικανοποιείται το σημείο 2 της περιγραφής
επικοινωνιακής δεξιότητας για την
κατανόηση προφορικού λόγου που

Hörtext 2: Höre den Text zweimal.
Welches Wort fehlt? Schreibe das Wort.
Άκουσε το κείμενο δύο φορές.
Ποια λέξη λείπει; Γράψε τη λέξη.

Klaus hat heute ……………………………….. (6).
Die Party von Klaus ist um …………….. (7) Uhr.
Auf der Party werden sie essen, ……….. (8) und tanzen.
Mathias bringt eine …………………… (9) auf die Party.
Die Mädchen bringen die …………………. (10)
Aktuell #45 /2016
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αναφέρεται στην ΥΑ στη σελίδα 30324.
καθημερινές του ασχολίες ή τις προτιμήσεις του για
Κείμενο 2: Πρόκειται για ένα σύντομο διάλογο όπου
ζητήματα καθημερινότητάς του. Το παρακάτω παράαναφέρονται καθημεριδειγμα4, δανεισμένο από
Aνακοινώσεις
νές φράσεις πρόσκλησης
τα θέματα των πιλοτικών
και προγραμματισμού
σχολείων5, αναδεικνύει αυτή
μίας κοινής δραστητην κατευθυνόμενη γραφή.
ριότητας. Στόχος της
Παρατηρώντας την ελληνιδραστηριότητας είναι να
κή εκφώνηση γίνεται σαφές,
ελεγχθεί η μεταφορά της
πως το κύριο ενδιαφέρον
ακουστικής πληροφοτης είναι η καθοδήγηση
του
Lesenwertes
ρίας σε γραπτό λόγο με
μαθητή για το τι ακριβώς θα
τη συμπλήρωση λέξεων
πρέπει να κάνει. Στη συνέ- κλειδιά. Ικανοποιείται
χεια εντοπίζεται η ενότητα
με τον τρόπο αυτό η
συμπλήρωσης των ζητημάπεριγραφή της επικοιτων, όπου το επιζητούμενο
νωνιακής δραστηριείναι η αναγνώριση των
ότητας «κατανόησης
λέξεων
κλειδιά
και η ορθή
Ιδιωτική
Εκπαίδευση
απλά διατυπωμένων
ενοιολόγησή τους, ώστε ο
σχολίων» του σημείου 5
μαθητής να ανταποκριθεί
των δεξιοτήτων που θα
μέσα στο συγκεκριμένο
πρέπει να είναι σε θέση
επικοινωνιακό πλαίσιο.
να κάνουν οι μαθητές,
Ως προς τη στοχοθεσία της
όπως αναφέρεται στην
δραστηριότητας στο πλαίσιο
Εικόνα 2: Θέμα εξέτασης παραγωγής γραπτού λόγου Α1 - Γερμανικά
ΥΑ, σελίδα 30324.
των δεικτών
επικοινωνιακής
Δημόσια
Εκπαίδευση
επάρκειας του ΕΠΣ-ΞΓ, αυτή εξυπηρετεί την αυτοπαΠαραγωγή γραπτού λόγου
ρουσίαση του μαθητή, ενώ ως προς τις επικοινωνιακές
Η καινοτομία του ΕΠΣ-ΞΓ έγκειται και στο ότι εισάδεξιότητες, η δραστηριότητα καλύπτει τις ανάγκες για
γεται η παραγωγή γραπτού λόγου ήδη από τα πολύ
παρουσίαση ατόμων με την παροχή προσωπικών δεδοχαμηλά επίπεδα γλωσσομάθειας. Αυτό συνεπάγεται την
μένων (ΥΑ, σημείο 2 των επικοινωνιακών δεικτών για
ανάγκη μιας διαφορετικής προσέγγισης τόσο σε επίπεδο την παραγωγή γραπτού λόγου, σελ. 30324).
διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο εξετάσεων, αφού οι
4
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν δίδεται η οδηγία,
μαθητές θα πρέπει αρχικά να οικειοποιηθούν τη δραστη- ο μαθητής να γράψει περίπου 30 λέξεις συνολικά, όπως προβλέριότητα και τα απαιτούμενα γλωσσικά και γραμματικά
πει το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα. Η λεπτομέρεια αυτή θα
μέσα. Για το σκοπό αυτό, οι προβλέψεις του ΕΠΣ-ΞΓ
μπορούσε να συμπληρωθεί σε μία ανασκευή του θέματος.
5
Πηγή: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/files/EPSεισάγουν την παραγωγή γραπτού λόγου αργά και σταδιαXG_GE/A1-/M2_A1-.zip
κά, με αυξανόμενο βαθμό απαιτήσεων και δυσκολίας ανά
επίπεδο γλωσσομάθειας.
Σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής των θεμάτων εξέτασης, η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελείται από δυο
ενότητες: την κατευθυνόμενη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την κατευθυνόμενη γραφή συνεχούς κειμένου.
Σε κάθε περίπτωση, για τα επίπεδα που απασχολούν τη
Β’ ξένη γλώσσα, η παραγωγή γίνεται με κατευθυνόμενο
κείμενο, ώστε να διευκολυνθεί ο μαθητής και να κινείται
με τον τρόπο αυτό μέσα στα όρια της περιορισμένης
γλωσσικής του ικανότητας.
Η πρώτη άσκηση είναι δραστηριότητα συμπλήρωσης
ενός ερωτηματολογίου ή μίας φόρμας, όπου ο μαθητής
καλείται να προσθέσει πληροφορίες, είτε μονολεκτικά
είτε σε μορφή σύντομων προτάσεων, που αφορούν στο
προσωπικό, οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον, τις
Aktuell #45 /2016
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Η δεύτερη δραστηριότητα καλεί
τους μαθητές να συνθέσουν ένα
κείμενο συνεχούς λόγου με συγκεAνακοινώσεις
κριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, οι
οποίες θα ήταν καλό να μην είναι
διατυπωμένες σε μορφή ερωτήσεων.
Η έκταση του κειμένου αναμένεται
να είναι περίπου 50 λέξεις και το
βασικό επιζητούμενο είναι η ικανοποίηση της επικοινωνιακής
ανάγκης.
Lesenwertes
Το ακόλουθο παράδειγμα έχει παρθεί από τα θέματα των πιλοτικών
σχολείων6 και έχει γίνει μικρή προσαρμογή ως προς τις κατευθυντήριες
φράσεις.

προδιαγραφές της εξέτασης.
Προφανώς το ΕΠΣ-ΞΓ δεν
αποκλείει την παραγωγή «ατομικών»
θεμάτων και ούτε απαιτεί συγκεκριμένη μορφή, όπως αυτή που συναντάται στα υποδείγματα του ΚΠγ
και των πιλοτικών σχολείων. Αυτό
γίνεται με σκοπό να διευκολυνθεί
ο εκπαιδευτικός στη γρήγορη και
αποτελεσματική σύνθεση θεμάτων
χωρίς να χρειάζεται να αναλωθεί σε
χρονοβόρες διαδικασίες αναζήτησης
γραφημάτων ή άλλων στοιχείων καλλωπισμού, εφόσον αυτό δεν είναι το
άμεσο ζητούμενο και η οπτικοποίηση
δεν συμβάλλει στην
επίλυση της ζητούΙδιωτική Εκπαίδευση
μενης εργασίας.
Η Επιτροπή Ξένων
Γλωσσών του Ι.Ε.Π.
έχει αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του
ΕΠΣ-ΞΓ7 οδηγίες
για τη συγγραφή δοΔημόσια Εκπαίδευση
κιμασιών σύμφωνα
με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Επίσης υπάρχουν στη
σελίδα του Ι.Ε.Π.8
αναλυτικές οδηγίες
για τη διεξαγωγή
των εξετάσεων ξένης γλώσσας, όπως
αυτές θα προβλέπονται από το υπό
έκδοση Προεδρικό Διάταγμα. Τέλος,
έτοιμα δείγματα θεμάτων σύμφωνα
με τα νέα πρότυπα παρατίθενται
στη σελίδα του Κέντρου Έρευνας
για τις Ξένες Γλώσσες του ΕΚΠΑ9,
όπου είχαν αναρτηθεί δείγματα

Όπως γίνεται φανερό είναι δυνατό
να χρησιμοποιηθούν και θέματα
που έχουν συνταχθεί για παρεμφερή
σκοπό από άλλους φορείς. Στην
περίπτωση αυτή, αρκεί το θέμα να
προσαρμοστεί στο θεματικό πεδίο
το οποίο είχε συζητηθεί κατά την
προετοιμασία για τη δοκιμασία και
να έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να συνάδουν με τις
22_

θεμάτων εξέτασης γλώσσας για την
πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος κατά τα σχολικά έτη 2011-2012
και 2012-2013.
Μία άλλη πηγή για υποδείγματα
έτοιμων θεμάτων είναι τα θέματα
του ΚΠγ10. Εκεί είναι αναρτημένα
και ακουστικά κείμενα, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τον έλεγχο της κατανόησης προφορικού λόγου. Τέλος, στο Φωτόδεντρο11 μπορεί κανείς να εντοπίσει
στη θεματική ενότητα της ξένης
γλώσσας που αναζητάει, σειρά έτοιμων δραστηριοτήτων που μπορούν
να αξιοποιηθούν τόσο στη διδασκαλία όσο και στις εξετάσεις.
7. Πως αξιολογούνται οι μαθητές σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ;

Βασική αρχή του ΕΠΣ-ΞΓ είναι η
διαφάνεια των πρακτικών ανατροφοδοτικής αξιολόγησης12. Μέρος αυτής
της ανατροφοδοτικής διαδικασίας
αποτελεί και ένα σχήμα αξιολόγησης
που επιτρέπει στον αξιολογούμενο
να ανατρέχει στα κριτήρια αξιολόγησης, ώστε να γνωρίζει σε ποια
ακριβώς σημεία υστερεί ή υπερέχει,
όσον αφορά στην επιτέλεση της
επικοινωνιακής πράξης.
Στη φιλοσοφία του ΕΠΣ-ΞΓ
είναι βαθιά ριζωμένη η ελευθερία της
επιλογής των μέσων εκείνων, που ο
εκπαιδευτικός κρίνει αναγκαία και
κατάλληλα για την επίτευξη μιας
διδακτικής πράξης. Κατά συνέπεια,
η βασική αρχή της αξιολόγησης για
σαφή, γνωστά και αναπαράξιμα
κριτήρια αξιολόγησης δεν θα μπο-

Πηγή: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/files/EPS-XG_GE/A1-/M2_A1-.zip
http://195.134.73.193/files/xenesglossesedu/odigies_syggrafis.pdf
8
http://195.134.73.193/files/xenesglossesedu/odigies_eksetasis.pdf
9
http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/index.html
10
http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers.htm
11
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
12
Η αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου, η οποία αποτελεί ειδικό κεφάλαιο στη
Θεωρία περί Δοκιμασιών, προτείνεται στο ΕΠΣ-ΞΓ με τη χρήση Εσχάρας Αξιολόγησης.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί προκαταβολικά, ότι ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναπτύξει
δική του Εσχάρα, σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας του, θέτοντας τις προδιαγραφές
και προτεραιότητες, που εκείνος θέλει να υπερτονίσει στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης παραγωγής. Αρκεί οι μαθητές να γνωρίζουν προκαταβολικά και με ακρίβεια τα
κριτήρια, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν στη συνέχεια.
6
7
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ρούσε να λείπει από την αξιολόγηση
του μαθητή της ξένης γλώσσας στο
πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ.
Όπως προβλέπει το υπό έκδοση
νέο Προεδρικό Διάταγμα για την
Αξιολόγηση των μαθητών σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές του
ΕΠΣ-ΞΓ, η αξιολογική διαδικασία
εξυπηρετείται καλύτερα αν εφαρμοστεί μία εσχάρα αξιολόγησης13,
όπως εμφανίζεται στο παρακάτω
παράδειγμα (Πίνακας 1).
Η δισδιάστατη πολυεπίπεδη
διάταξη της εσχάρας επιτρέπει στους
χρήστες της, εκπαιδευτικούς και αξιολογούμενους, να ανατρέξουν και να
εντοπίσουν τα συγκεκριμένα κριτήρια
ποιοτικής (περιγραφικής) αξιολόγησης που εν τέλει ποσοτικοποιούνται
για να ικανοποιηθούν οι επιταγές του
Προεδρικού Διατάγματος.
Η εσχάρα λειτουργεί σύμφωνα με την εξής αρχή: επιλέγοντας
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πάντα από αριστερά προς τα δεξιά
το ερμάριο εκείνο που ικανοποιεί
καλύτερα το κριτήριο κάθε στήλης, επιτρέπεται η μετάβαση από
το πρώτο κριτήριο (π.χ.: α) στο
πρώτο υποκριτήριο (π.χ. α.2) μόνο
μέσα στο όριο που προδιαγράφεται
από το εξωτερικό περίγραμμα του
επιλεγμένου πρώτου κριτηρίου (α).
Παρομοίως, μετακινούμενος προς τα
δεξιά, ο αξιολογητής εντοπίζει μέσα
στο όριο του πρώτου κριτηρίου τη
βαθμίδα ικανοποίησης του δεύτερου
υποκριτηρίου (α.2.1), η οποία τελικά
οδηγεί προς την ποσοτικοποιημένη
αξιολόγηση (βαθμός 4).
Κατά αυτόν τον τρόπο, η αξιολογική κρίση επιτρέπει την «προς
τα πίσω» αναδρομή από πλευράς

αξιολογούμενου. Αν, δηλαδή, ένας
μαθητής λάβει το βαθμό «4», τότε
η έκταση του παραγμένου κειμένου
Aνακοινώσεις
ήταν «ικανοποιητική» (κριτήριο
«ΕΚΤΑΣΗ», ερμάριο α.2.1), ενώ
στα γλωσσικά μέσα υπήρξε περιορισμένη χρήση κατάλληλων γλωσσικών μέσων (κριτήριο α.2), αν και ο
επικοινωνιακός στόχος επιτεύχθηκε
πολύ καλά (κριτήριοLessenwertes
α).
Η εσχάρα αυτή μπορεί να επεκταθεί κατά την εκάστοτε ανάγκη σε
περισσότερες βαθμίδες ποσοτικοποιημένης αξιολόγησης, προσθέτοντας
ενδιάμεσα ερμάρια στις υποκατηγορίες, ανάλογα με τις ανάγκες
αξιολόγησης.
Επίσης,Εκπαίδευση
η ονομασίες
Ιδιωτική
των κριτηρίων (τίτλοι των στηλών)
μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα

13
Πρόκειται για μία από τις πολλές πιθανές εκδοχές Εσχάρας Αξιολόγησης, η οποία
παρατίθεται εδώ μόνο ως παράδειγμα και όχι ως δεσμευτική πρόταση. Η Εσχάρα προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό στην Εσχάρα Αξιολόγησης Παραγωγής Γραπτού Λόγου που
χρησιμοποιείται στο ΚΠγ.

Πίνακας 1: Παράδειγμα Εσχάρας Αξιολόγησης Παραγωγής Γραπτού Λόγου

Δημόσια Εκπαίδευση
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με την προτεραιότητα και βαρύτητα
που θέλει να δώσει ο αξιολογητής σε
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του
Aνακοινώσεις
παραγόμενου λόγου.
Είναι προφανές πως η εσχάρα
αυτή εξασφαλίζει σε σημαντικό
βαθμό την εσωτερική αλλά και
εξωτερική της αξιοπιστία, αφού η
διαδικασία αξιολόγησης ελέγχεται
πλήρως και αμφίδρομα,
ενώ διευκοLesenwertes
λύνει σημαντικά τον αξιολογούμενο
στο να βγάλει συμπεράσματα για την
πορεία της μαθησιακής και παραγωγικής του προσπάθειας.

δοθεί η δυνατότητα να ρυθμίζει την
πρόοδο των μαθητών του σύμφωνα
με τις ανάγκες που εκείνος παρατηρεί και αντιμετωπίζει καθημερινά.
Το εγχείρημα είναι νέο, πρωτοπόρο όχι μόνο για τα Ελληνικά
δεδομένα και σίγουρα δύσκολο να
γίνει αντιληπτό χωρίς να υπάρξουν
αντιδράσεις, αντιρρήσεις, απορίες
και μεγάλες δυσκολίες. Επειδή αυτό
είναι ανθρώπινο, αναμενόμενο και εν
μέρει το επιζητούμενο, το Πρόγραμμα στηρίζεται από σειρά δημοσιεύσεων, ερευνών, ηλεκτρονικών πηγών
και παροχών που σκοπό έχουν να
8. Επίλογος - Σύνοψη - Προτάσεις υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό στην
Σε αυτό το κείμενο
επιχειρήθηκε
μελέτη, ετοιμασία και διεξαγωγή του
Ιδιωτική
Εκπαίδευση
να γίνει μία σύντομη περιγραφή του
παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού του
ΕΠΣ-ΞΓ, των λειτουργιών, καινοέργου.
τομιών και προτάσεών του και να
Μία τέτοια σημαντική προσπάδοθούν επιδερμικά απαντήσεις σε
θεια είναι και οι διάφορες σελίδες
ερωτήματα που προκύπτουν στο
ηλεκτρονικής υποστήριξης, όπως
χρήστη του νέου Προγράμματος.
αυτή που εμφανίζεται στην Εικ. 314.
Η βασική Δημόσια
αλλαγή πουΕκπαίδευση
επιχειρεί
Το υλικό που εμφανίζεται εδώ, αν
το Πρόγραμμα είναι να απελευθερώ- και προορίζεται για την προετοιμασει τον εκπαιδευτικό από το μονόσία για τις εξετάσεις πιστοποίησης
πλευρο και συχνά πεπαλαιωμένο
γλωσσομάθειας του ΚΠγ, εντούτοις
ή ελλιπές διδακτικό υλικό που του
κάλλιστα μπορεί να αξιοποιηθεί και
διατίθεται. Από την άλλη θέτει τον
για το μάθημα ή ως εποπτικό ή εξεεκπαιδευτικό στο επίκεντρο της δηταστικό υλικό της ξένης γλώσσας.
μιουργίας των μαθησιακών δραστηΠροφανώς υπάρχει έλλειψη
ριοτήτων με απώτερο στόχο να του
στον τομέα της επιμόρφωσης των
Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από την ιστοσελίδα υποστήριξης του ΚΠγ

εκπαιδευτικών, δεδομένων των
επίκαιρων οικονομικών συνθηκών
αλλά και επειδή το ίδιο το ΕΠΣ-ΞΓ
είναι νέο και συνεχώς εξελισσόμενο.
Υποχρέωση της Πολιτείας είναι πλέον να φροντίσει, η επιμόρφωση που
είναι - όπως έδειξε η άτυπη έρευνα
- πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών,
να υλοποιηθεί άμεσα, επιστημονικά
ορθά και από εξειδικευμένο επιμορφωτικό προσωπικό.
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Όταν τα στερεότυπα καταρρίπτονται ή
So sind sie, die Griechen!
Δημόσια Εκπαίδευση
Επιμέλεια: Αναστασία Περιστεργιανού
anperis10@gmail.com

NEULICH IN...
Thessaloniki
Von
Marcus Tackenberg
Στα χρόνια της κρίσης
τα ελληνογερμανικά στερεότυπα
ενεργοποιούνται όλο και πιο συχνά,
δυσχεραίνοντας τις διαπροσωπικές
σχέσεις Ελλήνων και Γερμανών.
Μερικά φωτεινά παραδείγματα
έρχονται ευτυχώς να τα ανατρέψουν
και να ξαναβάλουν τη σκέψη μας σε
σωστά μονοπάτια.
Το παρακάτω άρθρο αποτελεί
αναδημοσίευση από την εφημερίδα
„MEPPENER TAGESPOST“
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Als wir während der
Griechenland-Krise Ende
Juni eine zweiwöchige
Last-Minute-Reise auf
die Sithonia, die mittlere
der drei ChalkidikiHalbinseln, buchten,
warnten uns Bekannte:
Ο Marcus Tackenberg με την οικογένεια του και τον
„Die Griechen sind nicht
Χρήστο Μεταξά στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
gut auf die Deutschen zu
sprechen“ oder „Die Streiks können die Versorgung des Hotels lahmlegen“.
Beide Annahmen erwiesen sich als falsch.
Im Gegenteil: Das kulinarische Angebot war üppig und lecker, die Griechen
zeigten sich - wie gewohnt - von ihrer freundlichen und lebenslustigen Seite.
Besonders Christos Metaxas. Der bärtige Zwei-Meter-Mann lädt uns vom
Nebentisch in der Taverne „Panorama“ oberhalb von Porto Koufo (herrlicher
Blick auf die Mönchsrepublik Athos) auf eine Flasche Rosé ein. Schnell
entwickelt sich ein angeregtes Gespräch über Gott und die Welt und die
makedonischen Griechen im Besonderen. Denn er versteht sich als Nachfahre
von Alexander dem Großen. Wenn wir nach Thessaloniki fahren (120
Kilometer entfernt), sollten wir nicht versäumen, die Museen und Kirchen
zu besuchen. Gesagt getan - eine Woche später schlendern wir durch die
Millionenstadt. Schnell wird jedoch klar, dass die historischen Highlights
zwischen den sechsstöckigen Wohnhäusern gesucht werden müssen. Bei 35
Grad mit Kindern kein Zuckerschlecken. Müde und durstig stolpern wir
nachmittags am Hafen entlang, als uns urplötzlich Christos erscheint - als
Retter mit dem Roller, auf dem Weg zu seiner Dentalpraxis. Gerührt von der
Wiedersehensfreude führt er uns zur besten Patisserie am Aristoteles-Platz,
kauft Kuchen, Eis und Baklava für uns ein. Nebenan ersteht er noch ein Buch
über die Kunstschätze seiner Heimat. „To my friends“ steht in der Widmung.
So sind sie, die Griechen!
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Grußwort
der Präsidentin des

Panhellenischen DeutschlehrerInnenverbandes (PDV)
Δημόσια Εκπαίδευση
zur Eröffnung
der 8. Internationalen Konferenz Deutsch als Fremdsprache
„Digitales Lernen und mehr“ der Ellinogermaniki Agogi

Sehr geehrte Frau Stai,
sehr geehrte Kooperationspartner,
sehr geehrte Referenten,
liebe Gäste,
meine Damen und Herren!
“Veränderung”, so sagte schon Heraklit von Ephesus, „ist die einzige
Konstante im Universum.“
Die Präsidentin
des Panhellenischen
DeutschlehrerInnenverbandes
(PDV)

Auch Digitalisierung hat sehr viel mit Veränderung zu tun. Genauer
gesagt, weist kaum eine andere gesellschaftliche Entwicklung eine solche
Veränderungsdynamik auf, wie das Phänomen der Digitalisierung. Es handelt
sich um einen umfassenden Transformationsprozess, mit mehrdimensionalen
Auswirkungen, gerade im Bereich des Lernens und Lehrens. Dies ist schließlich
der Grund, weshalb sich Digitalisierung weltweit zu einem zentralen bildungspolitischen Thema entwickelt, mit konkreten Fragen nach seinen Folgen,
Chancen und Risiken.
Unsere junge Generation wächst ganz selbstverständlich in diese digitale
Welt hinein, ihr Alltag wird durch Medien bestimmt. Nicht zufällig wird sie
also Generation der digital natives genannt.
Doch eine kompetente Nutzung von Medien reicht schon lange nicht
für das Lernen in der digitalen Welt aus. Digitales Lernen bedeutet nämlich
keineswegs die Digitalisierung von Lernprozessen, sondern ihre qualitative
Veränderung, durch den sinnvollen und gezielten Einsatz entsprechend
qualitativer Medien. Dieser reflektierte Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien ist heutzutage genauso bedeutsam wie die
Kerntechniken des Rechnens, Lesens und Schreibens. Erwünschtes Ziel ist also
das Gelingen einer angemessenen Verknüpfung der Digitalen Technologie mit
zeitgemäßer Pädagogik und Didaktik. Es liegt auf der Hand, dass das Erreichen
eines solchen Ziels entsprechende Schritte und Änderungen im Bildungsbereich
der jeweiligen Länder bedarf.
Wie aber sieht die Situation in Griechenland im Hinblick auf den
Digitalisierungsgrad der griechischen Bevölkerung und den Einsatz digitaler
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Medien in griechischen Schulen aus?
Der 2015 veröffentlichte Bericht der Kommision für
die Allgemeine und Berufliche Bildung in Griechenland,
kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass das Land
Schlusslicht in diesem Bereich ist. Denn Griechenland
nimmt in Bezug auf den Internetgebrauch der
Bevölkerung im Ländervergleich der 28 EU-Staaten den
25. Platz ein. Im Jahr 2014 z.B. hatten 33 Prozent der
griechischen Bevölkerung noch nie das Internet genutzt,
eine Quote die weit über dem EU-Durchschnitt von 18
Prozent liegt. Auch die Quote der häufigen bzw. täglichen
Internet- Nutzer lag 2014 mit 49 Prozent weit unter dem
EU-Durchschnitt von 65 Prozent. Nicht anders ist die
Situation auch unter den Arbeiterkräften, da 55 Prozent
von ihnen im Jahr 2012 über geringe oder sogar gar keine
digitale Kompetenzen im Vergleich zum entsprechenden
EU-Durchschnitt von 39 Prozent
verfügten. Dieses Ergebnis zeugt
von einer digitalen Spaltung, die
es zusammen mit dem Defizit
im Bereich der digitalen Bildung
und Ausbildung in Griechenland
zu überwinden gilt.

Fortschritte feststellen (z.B. in der Entwicklung von
OER). Es besteht jedoch Nachholbedarf im Hinblick
auf die IT-Ausstattung der Schulen
und dieΕκπαίδευση
Aus-, FortΙδιωτική
und Weiterbildung der Lehrer. Die vollständige und
rechtzeitige Implementierung des Projekts “Digitale
Schule” ist jedoch von ausschlaggebender Bedeutung
für die Zukunft der allgemeinen und beruflichen
Bildung in Griechenland, und dementsprechend für die
Ankurbelung der griechischen digitalen Wirtschaft und
des Wirtschaftswachstums als Δημόσια
Ganzes, was Εκπαίδευση
angesichts der
gegenwärtigen Finanzkrise von besonderer Wichtigkeit ist.
Meine Damen und Herren, verehrte Gäste!

Als Präsidentin des Panhellenischen DeutschlehrerInnenverbandes
(PDV) möchte ich abschließend die Gelegenheit nutzen,
um meine Freude darüber auszudrücken, dass unser
Verband als Kooperationspartner
bei der heute beginennden 8.
Konferenz der Ellinogermaniki
Agogi mitwirken darf. Um so
größer ist meine Freude, dass
diese Kooperation anlässlich der
wissenschaftlichen Diskussion
zum hochaktuellen Thema der
Einen ersten, dabei aber
Digitalisierung stattfindet. Denn
auch äußerst signifikanten
für den Bereich der Bildung
Schritt in diese Richtung, stellt
bedeutet sie den Übergang in ein
das Projekt “Digitale Schule”
neues Zeitalter, welches unter
dar. Es wurde im Rahmen und
anderem eine Demokratisierung
als Teil der Initiative “Neue
der Lernprozesse verspricht.
Schule” bereits im Jahr 2010
Dieser Aspekt ist gerade in den
PDV: Kooperationspartner der 8. Internationalen Konferenz Deutsch
ins griechische Schulsystem
heutigen turbulenten Zeiten
als Fremdsprache „Digitales Lernen und mehr“ der Ellinogermaniki
Agogi, 9. und 10. September 2016. Die Präsidentin des Panhellenischen von besonderer Wichtigkeit,
eingeführt, und weist in seiner
DeutschlehrerInnenverbandes Frau Stephanie Bettina Alwine Thiele (re.) insofern er die Möglichkeit
Gesamtausrichtung Parallelen
und die Generalsekretärin des Panhellenischen
zu der in Deutschland, von der
einer besseren Bewältigung
DeutschlehrerInnenverbandes Frau Katerina Gritzalioti (li.).
Kultusministerkonferenz (KMK)
aktueller bildungspolitischer
beschlossenen Strategie zur “Bildung in der digitalen
Herausforderungen bietet, so wie zum Beispiel die
Welt“ auf. Das übergeornete Ziel des Projekts ist das
Förderung der Flüchtlingsintegration und der Inklusion
Erreichen einer besseren Integrierung der digitalen
bzw. der inklusiven Pädagogik.
Medien in die Lehrpläne und die Unterrichtsmethoden.
Zur Gewährleistung des Erfolgs wird der Fokus vor allem
Um die Potenziale und Chancen der Digitalisierung
auf die Schaffung einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur
produktiv und effektiv zu nutzen und der jungen
der Schulen, auf die Entwicklung und Bereitstellung
Generation als Wegweiser in dieser neuen Welt zu dienen,
von offenen Lehr-und Lernmaterialien, der sogenannten
müssen wir sicherlich viel dazu lernen. Ich bin davon
Open Educational Resources (OER), und nicht zuletzt
überzeugt, dass diese Konferenz und die Beiträge der
die Versbesserung der Aus-, Fort- und Weiterbildung der
renomierten Referenten einen wesentlichen Schritt in
Lehrkräfte im Bereich der digitalen Medien gesetzt. Das
diese Richtung darstellt.
Projekt befindet sich gerade in seiner Realisierungsphase,
welche sich gemäß Planung graduell abwickeln wird.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
In einigen Bereichen lassen sich bereits wesentliche
Aktuell #45 /2016
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Manifest
zur Förderung der deutschen Sprache

im spanischen Schulsystem
Δημόσια Εκπαίδευση

Weltweit sprechen 125 Millionen Menschen
Deutsch, davon 105 Millionen als Muttersprache. In der
EU ist Deutsch die Sprache, die von den meisten Menschen als Muttersprache
gesprochen wird, zudem ist sie nach Englisch die am weitesten verbreitete
Fremdsprache.
Das gegenseitige Interesse zwischen den deutschsprachigen Ländern und
Spanien wächst zunehmend, wie im Kulturbereich, im Tourismus und auch in
der Wirtschaft zu sehen ist: So ist Deutschland etwa Spaniens zweitwichtigster
Handelspartner in der Welt, der wichtigste bei den Importen.
Trotz alledem trägt der Deutschunterricht an spanischen Schulen diesen
Realitäten keine Rechnung. Nur zwei Prozent aller Schüler in Spanien lernen
Deutsch. Die Nachfrage nach dem Deutschunterricht steigt beständig, doch
werden kaum neue Deutschlehrer eingestellt. Auch die Escuelas Oficiales de
Idiomas können die große Nachfrage in vielen Fällen nicht bedienen. Positiver
ist die Entwicklung im Bereich der Hochschulen, wo man an 48 der 82
Universitäten Deutsch lernen kann, als reguläres Studium allerdings lediglich
an 9 spanischen Universtitäten. Lehrerausbildung gibt es im Sekundarbereich
landesweit an nur 4 Universitäten, im Primarbereich an einer einzigen
Universität.
An den Schulen stellt sich die Situation folgendermaßen dar: Deutsch wird
an verhältnismäßig wenigen Schulen angeboten, der Deutschunterricht ist so
gering, dass er in den Statistiken des Ministeriums nicht gesondert ausgewiesen
wird. Im Bereich des bilingualen Unterrichts entfallen bloß 0,9 Prozent des
Gesamtangebots auf das Deutsche. Die regionale Verteilung ist generell sehr
unterschiedlich. Die Nachfrage nach Deutschunterricht ist dagegen sehr viel
höher, doch werden sehr wenige Planstellen für Deutschlehrer geschaffen.
Weiterhin werden andere Fremdsprachen bevorzugt behandelt.
Deutschlehrkräfte kämpfen mit fehlender Anerkennung von Fortbildungsangeboten sowie fehlenden Freistellungen für Fortbildungen und Auslandsaufenthalte. Die Qualität des Unterrichts leidet sehr oft unter der Tatsache,
dass aus finanziellen Gründen unzureichend ausgebildete oder auch fachfremde
Deutschlehrer eingestellt werden.
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Vorschläge zur Verbesserung des
Deutschunterrichts in Spanien
Um der tatsächlichen Bedeutung des Deutschen
in Spanien zu entsprechen, halten wir die folgenden
Maßnahmen für unabdinglich:
Ausweitung des Deutschunterrichts
• vermehrtes Angebot des Deutschunterrichts an den
Schulen
• mehr bilinguale Schulen
• mehr Stunden für die zweite Fremdsprache
• Deutschunterricht bereits in der Primarstufe
• verstärkte Einbeziehung von Lehrern in die Erstellung
von Curricula
Lehrerausbildung
• mehr Praxisbezug in der Ausbildung für künftige
Deutschlehrer
• vermehrtes Augenmerk auf die Ausbildung für Lehrer
an Primarschulen
• keine fachfremden Lehrer für den Deutschunterricht

Aktuell #45 /2016

Lehrerfortbildung
• flexiblere Haltung der Comunidades Autónomas
bei der Anerkennung von Diplomen
und
Ιδιωτική
Εκπαίδευση
Fortbildungskursen
• Erleichterungen bei der Freistellung für Praktika im
Ausland
• Ausweitung des spezifischen Fortbildungsangebots für
Deutschlehrer
Kooperationen und Mobilität
Δημόσια Εκπαίδευση
• verstärkte Zusammenarbeit auf staatlicher und
regionaler Ebene, um Austausch- und Fortbildungsprogramme beidseitig zu fördern
• umfassende Förderung durch die offiziellen Stellen für
interschulische Partnerschafts- und Austauschprogramme
• mehr Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte im
Rahmen von Partnerschaften zwischen Schulen
Wir sind davon überzeugt, dass dieses Manifest
wichtige Anregungen für eine Verbesserung der Situation
des Deutschunterrichts bietet. Gemeinsam mit den
Mittlerorganisationen unterstützen wir alle Impulse
zugunsten des Deutschunterrichts in Spanien.
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Ρυθμίσεις για το εργασιακό καθεστώς
στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Δημοσιεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 στην «Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως» ο νόμος 4415
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
ο οποίος περιέχει σημαντικές
διατάξεις για τα Κέντρα Ξένων
Γλωσσών και τα Φροντιστήρια Μέσης
Εκπαίδευσης, που στόχο έχουν
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
και της μαύρης εργασίας. Συγκεκριμένα στο Άρθρο 30 προβλέπονται
τα εξής:
1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων
γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις
οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων:
α1) το αναλυτικό εβδομαδιαίο
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων,
από όπου να προκύπτει ο αριθμός
των τμημάτων και των μαθητών του
κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/
καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,
α2) αντίγραφα των συμβάσεων
εργασίας που συνάπτουν με τους
διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι
διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν
έλεγχο των τυπικών προσόντων των
διδασκόντων ή καθηγητών.
β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά
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το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις
οικείες διευθύνσεις του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και στις οικείες διευθύνσεις του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και
ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής
του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων
και των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
2. Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται
τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να
υποχρεούνται να εργάζονται. Σε
περίπτωση απασχόλησής τους κατά
τις Κυριακές και τις διακοπές, οι
αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
3. Το εβδομαδιαίο ωράριο
πλήρους διδακτικής απασχόλησης
στα φροντιστήρια και τα κέντρα
ξένων γλωσσών καθορίζεται στις
είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η
συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου
ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε
(25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών
ωρών μέσα στην εβδομάδα.
Aktuell #45 /2016

Δημόσια Εκπαίδευση

Ίδρυση τομέων
στο ΤΓΓΦ του Α.Π.Θ.
Τομέας Γλωσσολογίας - Διδακτικής
- Διευθύντρια: Ελένη Μπουτουλούση

Τομέας Λογοτεχνίας - Πολιτισμού
- Διευθύντρια: Αλεξάνδρα Ρασιδάκη

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
προχώρησε σε ίδρυση τομέων,
επισημοποιώντας και διοικητικά
τις δύο βασικές γνωστικές
κατευθύνσεις που λειτουργούν στο
Τμήμα εδώ και πολλά χρόνια.

Τομέας Γλωσσολογίας - Διδακτικής
Αναλυτικοί στόχοι μαθημάτων Γλωσσολογίας - Διδακτικής:
Τα μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Διδακτικής έχουν ως γενικό στόχο να προσφέρουν
επίκαιρη επιστημονική γνώση στο ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης,
ώστε οι απόφοιτοι/ες να αποκτήσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα
και τα εφόδια για επαγγελματική αποκατάσταση στην εκπαίδευση ή και σε
άλλες θέσεις στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Τα μαθήματα είναι για τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών υποχρεωτικά, ενώ
στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών προσφέρονται Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Παράλληλα, και στους δύο Κύκλους Σπουδών δίδεται η δυνατότητα
ελεύθερης επιλογής μαθημάτων (Μαθήματα Επιλογής).
Βασικοί στόχοι των μαθημάτων της Γλωσσολογίας είναι να εξοικειωθούν
οι φοιτητές/τριες με το φαινόμενο της γλώσσας ως ανθρώπινης ικανότητας, ως συστήματος και ως μέσου επικοινωνίας στον γερμανόφωνο και στον
ελληνόφωνο χώρο αλλά και σε ευρύτερα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι
γλωσσολογικές θεωρίες συνδέονται άμεσα με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης, ξένης, ενώ η μελέτη της γλώσσας ως
μέσου επικοινωνίας και έκφρασης πολιτισμού συνδέει τη Γλωσσολογία με τη
Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό.
Στον Πρώτο Κύκλο Σπουδών τα μαθήματα έχουν στόχο να αποκτήσουν
οι φοιτητές /τριες βασικές εισαγωγικές γνώσεις στις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Γλωσσολογίας. Η γλωσσολογική ανάλυση αφορά σε διακριτά
επίπεδα στο πλαίσιο της Φωνητικής, της Φωνολογίας, της Μορφολογίας, της
Σύνταξης, της Σημασιολογίας, της Πραγματολογίας τόσο στη γερμανική όσο
και στην ελληνική γλώσσα και της διάδρασης μεταξύ τους.
Στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών τα μαθήματα έχουν στόχο να διευρύνουν
και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί στον Πρώτο
Κύκλο Σπουδών καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Οι φοιτητές
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/τριες αποκτούν στέρεες γνώσεις στη
θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική έρευνα, εξοικειώνονται με
διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης
και διεπιστημονικές προσεγγίσεις
της επικοινωνίας στον κοινωνικό,
εκπαιδευτικό χώρο και σε περιβάλλοντα εργασίας και αναπτύσσουν
δεξιότητες, ώστε να εφαρμόζουν
συγκεκριμένες μεθόδους έρευνας
και ανάλυσης. Ευαισθητοποιούνται
σε θέματα διγλωσσίας και πολυγλωσσίας, ώστε να είναι σε θέση να
διαχειριστούν την πολυγλωσσία στη
σχολική τάξη σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης. Αποκτούν, επίσης,
γνώσεις σχετικές με την ελληνική
πολιτική για τις γλώσσες στο ευρωπαϊκό συγκείμενο.

εμπειρία - την πολυπλοκότητα της
διδακτικής πράξης και να οδηγηθούν στην κριτική αναθεώρηση των
κατεστημένων πρακτικών διδασκαλίας. Παράλληλοι στόχοι είναι να
συνειδητοποιήσουν την αξία και να
ασκηθούν στην αυτοκριτική και την
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
τους όπως και να μάθουν να εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που
αποκτούν, και οι οποίες αφορούν τα
γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

στην τάξη (ΔΙΔ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΚΕΠΑΓ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ), τα μοντέλα της
ηλεκτρονικής μάθησης, τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης και η
χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη
δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων (ΔΙΔ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ).

Κεντρικό σημείο αναφοράς
αποτελεί η εφαρμογή συγκεκριμένων
μεθόδων έρευνας και ανάλυσης των
γλωσσικών αναγκών που προκύ-

Στο Δεύτερο Κύκλο Σπουδών,
όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες του
Τμήματος παρακολουθούν το υποχρεωτικό μάθημα (ΔΙΔ ΙΙΙ: ΠΑΡΑ-

Βασικοί στόχοι των μαθημάτων
Διδακτικής είναι να αναπτύξουν οι
φοιτητές/τριες ουσιαστικές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους/τις
επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις
σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας
και της εκπαίδευσης: άρτια θεωρητική κατάρτιση, κατάλληλα εφόδια
για τη διδακτική πρακτική, ικανότητα λήψης αποφάσεων κ.ά.. Οι
φοιτητές/τριες θα πρέπει ακόμη να
κατανοήσουν - μέσα από τη βιωμένη

πτουν σε περιβάλλοντα εργασίας.
Στόχος των μαθημάτων της
Διδακτικής της Γερμανικής ως
ξένης γλώσσας στον Πρώτο Κύκλο
Σπουδών είναι να έρθουν οι φοιτητές/τριες σε επαφή με θεωρητικούς
προβληματισμούς σε πεδία όπως τα
προγράμματα σπουδών της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, ο σχεδιασμός
του μαθήματος της ξένης γλώσσας,
οι δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, η διάδραση

ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ - ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ), στο οποίο εμβαθύνουν μέσω
της βιωματικής μάθησης σε μορφή
Μικροδιδασκαλιών σε θέματα Διδακτικής. Εκτός αυτού, παρέχεται είτε
η δυνατότητα δίμηνης Πρακτικής
Άσκησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα,
στα οποία διδάσκεται η Γερμανική,
είτε προσφέρονται κατ’ επιλογήν
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υποχρεωτικά μαθήματα σεμιναριακού τύπου, τα οποία έχουν ως στόχο
την εξειδίκευση και εμβάθυνση
στους τομείς της Διδακτικής και την
αυτόνομη διερεύνηση επιλεγμένων
θεμάτων των επιστημών που σχετίζονται με τη Διδακτική. Ενδεικτικά
αναφέρονται μαθήματα που εστιάζουν σε ερευνητικές μεθόδους, όπως
η Λειτουργική Πραγματολογία,
όπου γίνεται ανάλυση του λόγου
στο μάθημα καθώς και μαθήματα
Μεθοδολογίας της Εκπαιδευτικής
Έρευνας (αναστοχαστική διδασκαλία, ποιοτική έρευνα, κ.λπ). Ακόμη,
προσφέρονται μαθήματα που, πέρα
από τη θεωρητική γνώση, εξασφαλίζουν με τη βοήθεια πρακτικών
εφαρμογών και ασκήσεων την περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών/
τριών με όλες τις δεξιότητες. Εδώ
εντάσσονται: η διδασκαλία με βάση
τα σχέδια εργασίας, η μάθηση μέσα
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από την ανακάλυψη, η Διδακτική
της Πολυγλωσσίας, η διδασκαλία
της Γερμανικής στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, η διαμεσολάβηση, η
χρήση της μετάφρασης, η διαπολιτισμική μάθηση, η ιστορία και η τέχνη
στο ξενόγλωσσο μάθημα.

Τομέας
Λογοτεχνίας - Πολιτισμού
Το ερευνητικό και διδακτικό
αντικείμενο του τομέα Λογοτεχνίας
- Πολιτισμού αφορά κατά κύριο
λόγο στη γερμανόφωνη λογοτεχνία
και κριτική καθώς και στην ένταξη
αυτών στα ευρωπαϊκά πολιτισμικά
συμφραζόμενα. Οι φοιτητές/τριες
έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη
λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να
καλλιεργήσουν την γλωσσική τους
ευαισθησία. Σκοπός επίσης είναι η
ανάδειξη της δυνατότητας των πολ-

λαπλών επιστημονικών προσεγγίσεων στον χώρο της γραμματολογίας.
Στον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρονται Υποχρεωτικά μαθήματα
που λειτουργούν ως μια εισαγωγή
στην επιστήμη της φιλολογίας
γενικότερα καθώς και ειδικότερα,
της γερμανικής και συγκριτικής
γραμματολογίας και της μεταφρασεολογίας. Παράλληλα προσφέρονται
επισκοπήσεις της ιστορίας των ιδεών
και της πολιτισμικής ιστορίας από
τον 18ο αιώνα και εξής, καθώς και
της γερμανόφωνης λογοτεχνικής
παραγωγής με έμφαση στον 19ο
και 20ο αιώνα. Λόγω των μεγάλων
ακροατηρίων τα μαθήματα έχουν τη
μορφή παραδόσεων με την υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού,
ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα
προφορικών παρουσιάσεων των
φοιτητών σε επιμέρους ζητήματα.
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Στον δεύτερο κύκλο σπουδών
προσφέρονται Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης, σεμιναριακού τύπου
τα οποία υπάγονται, ως προς τη θεματική αλλά και τον τρόπο προσέγγισης του εκάστοτε αντικειμένου τους,
σε ποικίλες κατηγορίες καλύπτοντας
ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Έτσι
οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε
αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν,
να ασκηθούν στην κειμενική ανάλυση
και την χρήση της βιβλιογραφίας
καθώς και στο χειρισμό του επιστημονικού λόγου στην προφορική και
γραπτή του μορφή. Ειδικότερα καλύπτονται τα εξής γνωστικά πεδία, τα
οποία και δηλώνονται με την μορφή
υπέρτιτλου:
• Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας
• Συγγραφείς

• Ειδικά θέματα συγκριτικής γραμματολογίας
• Ειδικά θέματα πολιτισμού
• Ειδικά θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας
• Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης
• Οι πρώτες δύο κατηγορίες
μαθημάτων (Εποχές, είδη, ρεύματα
της λογοτεχνίας και Συγγραφείς)
επικεντρώνονται στη γερμανόφωνη
λογοτεχνική παράδοση με μαθήματα που εμβαθύνουν στο έργο ενός
συγγραφέα ή εξετάζουν κάποιο
λογοτεχνικό κίνημα ή γραμματολογικό είδος.
• Τα μαθήματα Συγκριτικής
Γραμματολογίας κινούνται σε ευρύτερο πεδίο ως προς την προέλευση των
κειμένων που εξετάζουν, συσχετίζοντας διαφορετικές γραμματολογικές
παραδόσεις στην διαχρονία και τη

συγχρονία, ξεπερνώντας τα όρια της
εθνικής λογοτεχνίας.
• Τα μαθήματα του πεδίου Ειδικά
Θέματα Πολιτισμού εστιάζουν σε
συγκεκριμένες περιόδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού ή σε παραδόσεις
καθοριστικές για τη δυτική σκέψη
και μελετούν τον αντίκτυπο αυτών,
μεταξύ άλλων, και στην λογοτεχνία.
• Η κατηγορία μαθημάτων Ειδικά
Θέματα Θεωρίας της Λογοτεχνίας
αποσκοπεί στην εξοικείωση με βασικούς θεωρητικούς λόγους, σχολές και
ρεύματα που αφορούν στην επιστήμη
της φιλολογίας. Τέλος, η κατηγορία
Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης περιλαμβάνει μαθήματα μετάφρασης προς και από τη γερμανική
γλώσσα λογοτεχνικών, επιστημονικών και χρηστικών κειμένων, σύγκριση μεταφράσεων και ενασχόληση με
ειδικά μεταφρασεολογικά ζητήματα.

Die Griechenland Zeitung drückt die Schulbank!

Sonderpreise nur für Deutschlehrer!
Peppen Sie Ihren Unterricht auf!

Jahres-Abo (Druckversion, Griechenland): nur 74 € (statt 84 € ).
949 Ausgaben pro Jahr
9 handliches Tabloid-Format
9Lieferung bequem frei Haus
9 Next Day Service in Attika (Kurier)

Jahres-Abo (E-Paper, Onlineversion): nur 45€ (statt 65 € ).
949 Ausgaben pro Jahr
9bequem am PC lesen
9einfach und mobil
9die Ausgabe von Mittwoch steht bereits am Vorabend als Download zur Verfügung!
Bestellung nur über www.griechenland.net

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!“
Bestellungen über unseren Shop auf www.griechenland.net,
per E-Mail:
36_ info@griechenland-zeitung.com oder per Tel.: +30 210 65 60 989.

Aktuell #45 /2016

Stichwort:„Deutschlehrer“ (bei Bestellungen über www.griechenland.net bitte im Feld„Bemerkungen“ das Stichwort eingeben.)

Wir freuen uns auf Sie!

www.griechenland.net

Für S ammelbestellungen ( Frontistir ia, S chulen) sind weitere S onder konditonen möglich! Einfach Angebot bei uns anforder n!

Δημόσια Εκπαίδευση

Τα Γερμανικά στην Πρωτοβάθμια
- Διερεύνηση αναγκών (Α΄ μέρος)
Συγκέντρωση - επεξεργασία στοιχείων:
Επιτροπή Ερευνών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
forschung@deutsch.gr

Δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 3391/τ. Β΄/2010-2016) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαου Φίλη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γεώργιου Χουλιαράκη με θέμα «Σύσταση κλάδων και
οργανικών θέσεων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών
Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών
εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Συγκεκριμένα με
την ΚΥΑ συστήνονται κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και οργανικές θέσεις, ως ακολούθως:
- Στον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας συστήνονται 608 οργανικές θέσεις.
- Στον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας συστήνονται 301 οργανικές θέσεις.
- Στον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων συστήνονται 131 οργανικές
θέσεις.
- Στον κλάδο ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών συστήνονται 26 οργανικές θέσεις.
- Στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής συστήνονται 781 οργανικές θέσεις.
- Στον κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συστήνονται 376
οργανικές θέσεις.
Τις θέσεις αυτές θα καλύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(ΕΦ.19-210) και οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν.
4172/2013.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 2012 είχε παρθεί αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία - οι ονομαζόμενες «εθελοντικές μετατάξεις» - η οποία καταργείται με την ΚΥΑ της 20ης
Οκτωβρίου 2016. Συγκεκριμένα είχαν συσταθεί στον κλάδο ΠΕ05 (Γαλλικής
γλώσσας) 200 θέσεις, στον κλάδο ΠΕ07 (Γερμανικής γλώσσας) 100 θέσεις,
στον κλάδο ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών Μαθημάτων) 100 θέσεις, στον κλάδο
ΠΕ32 (Θεατρικών Σπουδών) 60 θέσεις, στον κλάδο ΠΕ18.41 (Δραματικής
Τέχνης) 5 θέσεις , στον κλάδο ΠΕ19 (Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.)
288 θέσεις και στον κλάδο ΠΕ20 (Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.) 192
θέσεις. Η διαδικασία είχε προχωρήσει και στη μεταφορά των οργανικών αυτών θέσεων από τη Δευτεροβάθμια σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1514/τ. Β΄/20-06-2013).
Στις 23.07.2013, όμως, με την ψήφιση του Νόμου 4172 (ΦΕΚ 167/τ.
Aktuell #45 /2016
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Α΄/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Νόμου 4046/2012, του
Νόμου 4093/2012 και του Νόμου
4127/2013 και άλλες διατάξεις»
δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα και
στην εκπαίδευση: Για πρώτη φορά
καταργήθηκαν ολόκληροι κλάδοι εκπαιδευτικών - κυρίως της τεχνικής
εκπαίδευσης - και το σύνολο των
κατεχόμενων από το προσωπικό
των κλάδων αυτών οργανικών θέσεων. Αυτό οδήγησε δεκάδες χιλιάδες
μαθητές στην ιδιωτική εκπαίδευση
και τους διδάσκοντες των κλάδων
αυτών σε μακρόχρονο αγώνα, ο
οποίος έληξε νικηφόρα το 2015 με
την επαναφορά των εκπαιδευτικών
της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στις θέσεις που
κατείχαν και την επανασύσταση
των καταργημένων ειδικοτήτων της
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Νόμοι 4325 και 4327

του 2015).
Στο ίδιο άρθρο του Νόμου
4172, αλλά μερικές παραγράφους
παρακάτω και συγκεκριμένα στην
παράγραφο 11 του άρθρου 82 νομοθετήθηκαν τα εξής: «Για το σχολικό έτος 2013−2014, ο ποσοτικός
προσδιορισμός των κενών θέσεων
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών
αναγκών, καθώς και το πλεονάζον
εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
γίνεται με διαπιστωτική πράξη που
εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν
εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία
και το συσχετισμό των στοιχείων
που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη
των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο

προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν.
3848/2010 (Α΄ 71) ηλεκτρονικό σύστημα. Με βάση τον ανωτέρω προσδιορισμό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά
μετατάσσονται στις οριζόμενες στην
ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες
με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της
ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το
Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες
ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή
κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν,
οργανικών θέσεων της αυτής ή
ανώτερης κατηγορίας. Με την ίδια
απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν
σχετική αίτηση προτίμησης...»

Prüfungstermine
Dezember 2016
ATHEN
THESSALONIKI/ HERAKLION

PRÜFUNGEN
03 - 04/12
26 - 27/11

EINSCHREIBUNGEN
07 - 17/10
07 - 17/10

ERGEBNISSE
09/01/2017
09/01/2017

ATHEN
VOLOS /KAVALA
CHIOS

PRÜFUNGEN
04 - 05/03
11 - 12/03
01 - 02/04

EINSCHREIBUNGEN
10 - 20/01
10 - 20/01
23/01-03/02

ERGEBNISSE
31/03
31/03
05/05

HERAKLION
THESSALONIKI
ATHEN
CHIOS

PRÜFUNGEN
27 - 28/05
10 - 11/06
16 - 19/06
29 - 30/07

EINSCHREIBUNGEN
01 - 11/04
01 - 11/04
01 - 11/04
08 - 17/05

ERGEBNISSE
07/07
07/07
07/07
06/09

VOLOS /KOMOTINI
ATHEN
THESSALONIKI/CHANIA
MYTILINI

PRÜFUNGEN
02 - 03/09
02 - 04/09
09 - 10/09
02 - 03/09

EINSCHREIBUNGEN
08 - 18/07
08 - 18/07
08 - 18/07
26/06 - 07/07

ERGEBNISSE
02/10
02/10
02/10
28/09

ATHEN
THESSALONIKI/ HERAKLION
CHIOS

PRÜFUNGEN
02 - 03/12
09 - 10/12
25 - 26/11

EINSCHREIBUNGEN
03 - 13/10
03 - 13/10
27/09 - 06/10

ERGEBNISSE
Aktuell #45 /2016
08/01/2018
08/01/2018
10/01/2018

März 2017

Mai - Juni 2017

September 2017

Dezember 2017
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Τον Δεκαπενταύγουστο του
2013 κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υποχρεωτικής μετάταξης, μέσα στο
κλίμα που είχε διαμορφωθεί από
την κατάργηση των ειδικοτήτων και
την απειλή της απόλυσης. Επειδή
όμως η διαδικασία ήταν απολύτως
αδιαφανής, γεγονός που δημιούργησε πλήθος αδικιών, ακολούθησε
σειρά τροποποιητικών Υπουργικών
Αποφάσεων έως τον Δεκέμβριο του
2014 και δεκάδες συνάδελφοι κατέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν μέσω δικαστικών Αποφάσεων.
Σε παλαιότερα τεύχη του περιοδικού καθώς και στην ιστοσελίδα της
Ένωσής μας υπάρχουν εκτενείς
αναφορές στο θέμα και στις δεκάδες παρεμβάσεις της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
τα προηγούμενα τρία χρόνια για
τη λύση του εξαιρετικά σύνθετου
και δυσεπίλυτου προβλήματος που
δημιουργήθηκε από την πολιτική

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
υπό τον Καθηγητή Κωνσταντίνο
Αρβανιτόπουλο, το καλοκαίρι του
2013.

Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Με την υλοποίηση της ΚΥΑ
οι 301 μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας, που
θα κληθούν να καταλάβουν τις
ισάριθμες οργανικές θέσεις στα
Δημοτικά Σχολεία, θα αποκτήσουν
συγκεκριμένο και σταθερό σχολικό
περιβάλλον. Ο αριθμός τους όμως
δεν επαρκεί, για να καλυφθούν οι
ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής
γλώσσας) στα Δημοτικά Σχολεία.
Η Επιτροπή Ερευνών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ επεξεργάστηκε τα στοιχεία από τις δηλώσεις προτίμησης
των μαθητών και των μαθητριών
των Δημοτικών Σχολείων και στις
13 Περιφέρειες της χώρας και στον

παρακάτω πίνακα μπορείτε αναλυτικά να δείτε τις ανάγκες σε μόνιμο
προσωπικό ανά Περιφέρεια.
Υπογραμμίζουμε πως ο υπολογισμός έγινε με βάση την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή με την κατάργηση
του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής της Β΄ Ξένης γλώσσας (Γερμανικά ή Γαλλικά) για τους μαθητές
και τις μαθήτριες που φοιτούν κατά
το σχολικό έτος 2016-17 στην Ε΄
Δημοτικού. Αν στεφθεί με επιτυχία
ο αγώνας που διεξάγουμε για την
επαναφορά της ελεύθερης επιλογής
της Β΄ Ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία θα επανέλθουμε με
αναθεωρημένη μελέτη. Στο επόμενο
τεύχος του "Aktuell" θα δημοσιευτεί το Β΄ μέρος της έρευνας, καθώς
μέχρι το κλείσιμο της ύλης του
παρόντος τεύχους δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διορισμού
σε θέσεις μόνιμου προσωπικού των
διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008.

Πίνακας: ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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Unter uns

1

1. Δύο «παλαίμαχοι» του κλάδου: Ο Νικόλας Βλάχος των
ομώνυμων εκδόσεων και η Gaby Frank-Voutsas από το
G-I Athen (Ημερίδα ΠΕΚΑΓΕΠΕ - 11.09.2016)
2. Η Γραμματεία της ημερίδας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ στις 11.09:
Η Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας
Κατερίνα Ξανθού, πλαισιωμένη από τα μέλη του Δ.Σ. της
Κεντρικής Έδρας Παναγιώτη Γαλιάτσο και Γιώργο Ζουζανέα
3. Δύο ζευγάρια - και στη ζωή - εκπαιδευτικών Γερμανικής:
Η Χρύσα Τράπαλη (αρ.) με τον Παναγιώτη Γιατρά και
η Αγγελική Αγγέλη με τον Ταμία της ΠΕΚΑΓΕΠΕ Γιάννη
Καρατσιομπάνη (Ημερίδα ΠΕΚΑΓΕΠΕ - 11.09.2016)
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το Aktuell

αλλαξε!!
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Sprechtraining B1

Zertifikat B1: Training für die Module
für das Modul SPRECHEN
Sprechtraining B1
ISBN 978-960-465-074-3

NEU

• einsetzbar ab Ende A2
• trainiert die Fertigkeit SPRECHEN vom gelenkten
zum freien Sprechen
• bietet Redemittel zu allen Aufgaben der Prüfung
und trainiert sie schrittweise
• Modelltestaufgaben runden jedes Kapitel ab
• in 11 thematischen Kapiteln wird der wichtigste
B1-Wortschatz wiederholt und geübt
• attraktives Bildmaterial motiviert die Lerner

Zertifikat B1
Modul SPRECHEN

Lesetraining B1

Hörtraining B1

für das Modul HÖREN
Hörtraining B1

Lesetraining B1

für das Modul LESEN

Zertifikat B1

Zertifikat B1

Modul LESEN

Modul HÖREN

Hörtraining B1
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