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treffend! B2 Wortschatztraining

Der Wortschatztrainer für die Niveaustufe B2

treffend! B2

Και τώρα B2!
Πώς μαθαίνονται όλες
αυτές οι λέξεις;;;

Wortschatztraining

Kein Problem!
Nimm treffend! B2.
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Ιδιωτική Εκπαίδευση

Vielfalt im Unterricht

Δημόσια Εκπαίδευση
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Gaby Frank - Voutsas in Rente!
Zur Abschiedsfeier
Stephanie Bettina Alwine Thiele*

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Dass Gaby Frank-Voutsas1, Beauftragte für Bildungskooperation am
Δημόσια Εκπαίδευση
Goethe Institut Athen im Frühling 2017 in Rente gehen würde, war in den
DaF-Kreisen eigentlich schon seit Längerem bekannt, jedoch verdrängten
wir alle irgendwie diese Information und ließen den Alltag seinen gewohnten
Gang gehen.
Und das hat tatsächlich ohne weiteres geklappt, nicht zuletzt, weil sie bis
zu ihrem letzten Arbeitstag unermüdlich und professionell ihren vielseitigen
Tätigkeiten als Beauftragte für Bildungskooperation am Goethe-Institut
Athen nachgegangen ist und Lehrer, Schulen und Institutionen in Griechenland bei der Durchführung des Deutschunterrichts tatkräftig und effektiv
unterstützt hat.
Doch dann erreichte uns eines schönen Morgens folgende E-Mail vom
G-I, deren Inhalt uns die Wahrheit ganz klar vor Augen führte.

*Die Autorin des Beitrags ist
Präsidentin des Panhellenischen
DeutschlehrerInnenverbandes
(PDV – www.pdv.org.gr),
Deutschlehrerin an öffentlichen Schulen,
M.Ed., Diplom-Germanistin und
Diplom-Übersetzerin.

“Unsere” Gaby Frank-Voutsas geht in

!

Demnach blieb uns letztendlich nichts anderes übrig als uns dem “Unvermeidlichen“ zu fügen und auf bestmögliche Art und Weise an der geplanten
Für Informationen zur Person siehe: https://gr.linkedin.com/in/gaby-frank-voutsas-a304b552

1
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Abschiedsfeier zu Ehren von Gaby Frank-Voutsas mitzuwirken und somit an der Gestaltung eines für sie “unvergesslichen” Abends beizutragen.
Zum Erreichen dieses Ziels beschloss ich mich auf
die individuelle Situation einzugehen und einen “maßgeschneiderten” Text eigens für die angehende Rentnerin zu
verfassen. In diesem Sinne befasste ich mich zunächst mit
dem Sammeln der notwendigen Informationen, Daten
und Fakten zu ihrer Person.
Eine aufschlussreiche und vor allem zuverlässige
“Quelle” stellte dabei Hubert Eichheim dar, ihr ehemalige Kollege vom Goethe-Institut Athen und heutiger
Vizepräsident des deutsch-griechischen Vereins “Philadelphia”, der sich freundlicherweise bereit erklärte mich mit
den notwendigen Informationen „auszurüsten”.
Nun galt es meine Gedanken und Ideen mithilfe der
mir zur Verfügung stehenden Informationen sinnvoll
zu ordnen und sie durch den Einsatz des notwendigen
Maßes an Phantasie, Humor und Originalität zu einem
Gedicht zu formen.

_

Επιστημονικά άρθρα

Nach mehreren Tagen des “Tüftelns“ und „Bastelns“
ist dann tatsächlich das „Gedicht für Gaby” entstanden,
welches zusammen mit den äußerst interessanten Beiträgen weiterer Kollegen und Mitarbeiter (siehe Programm
unten) im Rahmen einer stillvollen Abschiedsfeier zu
Lesenswertes
Ehren von Gabriele Frank-Voutsas vorgetragen
wurde.
Αn dieser Stelle möchte der Vorstand des PDV Gaby
Frank-Voutsas für die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit danken und ihr ganz herzlich zum wohl verdienten
Ruhestand gratulieren.

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Für die Kollegen, die -mit oder ohne Beitrag- an der
Abschiedsfeier teilgenommen haben, aber natürlich auch
für diejenigen Kollegen, die nicht dabei sein konnten, vor
allem aber für die Protagonistin des Abends selbst, haben
wir ein „Mini-Portfolio” zum Thema
zusammengestellt.
Δημόσια
Εκπαίδευση
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern!
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“Ein Gedicht für Gaby“
Lesenswertes

Liebe Gaby Frank-Voutsas!
Es macht uns zunächst geringen Spaß, Ιδιωτική Εκπαίδευση
dass du im Mai wirst gehen nun in Rente
und unserer Zusammenarbeit musst setzen,
ein unerwünschtes Ende.
Denn du bist wirklich eine tolle Frau,
das glauben wir alle hier im PDV.
Und da du bist so toll und fein,
fühlen wir uns –zugegebenschon jetzt ziemlich allein.

Δημόσια Εκπαίδευση

Du bist ja schließlich nicht irgendwer,
sondern der Deutschen Sprache Gaby,
absoluter Herr.
Das macht uns in gewisser Weise
mit dir sogar verwandt,
denn du hast ja gegründet
den ersten DLV im Land.
Dein Werdegang für alle uns
ein interessantes Puzzle,
zusammengesetzt mit viel Geduld
und daher ohne Fussel.
Puzzlestück eins,
dein Studium Französisch,
doch dein Beruf wurde das Deutsch
und darüber sind wir sehr fröhlich.
Puzzlestück zwei,
da war ja viel los
in deiner Sprachschule,
der Straße Solonos.

Aktuell #47 /2017

Puzzlestück drei,
wirklich grandios!
Die Goethe-Kurse
auf der Insel Skopelos.

_
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Puzzlestück vier,
war gekommen die Zeit
für deine Pädagogische
Verbindungsarbeit.
Puzzlestück fünf,
die BKD.
Ein wahrer Erfolg,
wie eh und je!

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Puzzlestück sechs,
-doch nicht zuletztdeine vorbildliche Arbeit
in dem Mediennetz.

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Und nicht zu vergessen,
wie könnte man bloß,
den Internationalen Kongress
in Anavyssos.

Δημόσια Εκπαίδευση

Liebe Gaby, du bist ganz klar
der Sache Wegbereiter
und das macht uns auch offenbar
wirklich richtig heiter.
Doch heute, wo der Vorhang fällt
und alles wird Legende,
wissen wir alle, dass es ist
auf keinen Fall das Ende.
Denn liebe Gaby,
da du all die Jahre warst,
perfekt und ganz präzise,
genießen kannst du jetzt
nach Herzenslust
des Meeres frische Brise.
Vergiss nur die Krise,
die ist ja richtig miese.
Nimm Anker an Bord
und segle gleich fort,
zu deiner schönsten Träume
Lieblingsort.

10_

Doch nicht du allein,
sondern mit Ehemann Velis,
ihr beide zusammen seid ja
wirklich so sehr herrlich.

Aktuell #47 /2017

Hand in Hand
und Arm in Arm,
habt ihr euch mal in Frankreich
glücklich zusammengetan.
Und jetzt ist es wieder Zeit
ausschließlich für euch beide,
sei es in dem blauen Meer
oder auf der grünen Weide.

Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

Nur lass dort Velis machen,
das Foto eures Lebens
einen besseren Fotograf zu finden,
wäre ja vergebens.

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Und ich liebe Gaby
werde dich haben,
immer in meinem Herzen
und das mein ich ganz ernst,
ich will hier gar nicht scherzen.

Δημόσια Εκπαίδευση

Sei immer glücklich und
pass auch auf dich auf,
und stets wird er aufsteigen,
der weiße Rauch!
Und da du von allen uns
genießest,
den allergrößten
Respekt,
wollen wir heute darauf anstoßen
ein paar Gläschen,
exquisiten Sekt.

Meine Grammatik
Meine Grammatik
Grammatik

digital

CD-ROM
für interaktive
Whiteboards



• für Lerner ab 11
• die ganze Grammatik bis B1
A1-B1

Meine Grammatik
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Übungsbuch

Meine Gramm
atik

Meine Grammat
ik Übungsbuch

Autorin: Stephanie Bettina Alwine Thiele

atik
Meine Gramm

Meine Gra

Aνακοινώσεις
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Fotoalbum zur

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση
In seiner Abschiedsrede erweckte Hubert Eichheim
interessante Daten und Fakten über seine langjährige Kollegin Gaby Frank-Voutsas zum Leben.

Die Rede von Hubert Eichheim eroberte die
Aufmerksamkeit des Publikums.

Die Präsidentin des Panhellenischen DeutschlehrerInnenverbandes Stephanie Bettina Alwine Thiele trägt
ein Gedicht zu Ehren von Gaby Frank-Voutsas vor.

„Denn du bist wirklich eine tolle Frau, das glauben
wir alle hier im PDV”, so die Worte der Präsidentin
des PDV.

Gaby Frank-Voutsas erhält das vom Vorstand des
PDV zielgerichtet nach ihren persönlichen
Interessen ausgewählte Abschiedsgeschenk.

Daraufhin fallen sich die beiden Frauen
spontan in die Arme.

Gaby Frank-Voutsas packt freudig ihr Geschenk in
Gegenwart des Publikums aus.

Das Abschiedsgeschenk des PDV wird
zur freudigen Überraschung.

Ein kleines Segelschiff aus dem Museum für
Kykladische Kunst in Athen:„Nimm Anker an Bord
und segle gleich fort zu deiner schönsten Träume
Lieblingsort”

12_
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Lesenswertes

Abschiedsrede von Gaby Frank-Voutsas.

Ιδιωτική
Εκπαίδευση
Durch den interessanten Inhalt ihrer Rede
konnte die angehende
Rentnerin die Aufmerksamkeit ihres Publikums gewinnen.

Δημόσια Εκπαίδευση

Die Gäste wurden mit einem eindrucksvollen Angebot an köstlichen Gourmet-Häppchen, Sekt und einer großen Auswahl an Getränken verwöhnt.

Aktuell #47 /2017
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Teilnehmerstaaten
weltweit
Schülerinnen
und Schüler

»Zugegeben, das erste Mal war ein Sprung
ins kalte Wasser – fremdes Kind? Aus einem
anderen Land? Zum Glück haben wir uns
getraut! Heute kennen meine Kinder
Schülerinnen und Schüler aus Benin,
Mazedonien, Japan und Großbritannien.«

Kontakt

Internationales
Lesenswertes
Preisträgerprogramm
Informationen für Schulen und
Menschen im Programm

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Pädagogischer Austauschdienst (PAD)
des Sekretariats der Kultusministerkonferenz
Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn
Telefon 0228 501 -108 | -103
Fax
0228 501 105

Δημόσια Εκπαίδευση

www.kmk-pad.org

Gastmutter Erika Steiner mit Familie und
Preisträgerin Angelique aus Benin

Das Internationale Preisträgerprogramm wird aus Mitteln
des Auswärtigen Amtes finanziert. Die Länder in Deutschland
unterstützen das Programm und benennen geeignete Schulen für den Gastaufenthalt der Schülerinnen und Schüler. Der
PAD koordiniert und organisiert den Aufenthalt.
Stand: Oktober 2015

kmk-pad.org

Internationales
Preisträgerprogramm

»Ich rechnete mit einem
Gastschüler, doch was ich bekam,
war eine Familie.«

Das Internationale Preisträgerprogramm fördert die deutsche
Sprache im Ausland, indem Stipendien an herausragende
Schülerinnen und Schüler vergeben werden. Sie alle haben
sich im Fach »Deutsch als Fremdsprache« in nationalen Wettbewerben ausgezeichnet.

Joshua (re.), Begegnungsschüler

Die Koffer bleiben im Schrank, aber »gereist«
wird trotzdem! Werden Sie Gastfamilie

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sind im Schnitt 15 bis 17
Jahre alt, können mindestens zwei Jahre besonders erfolgreichen Deutschunterricht nachweisen und haben soziale
Integrationsfähigkeit bewiesen.

Als Gastfamilie nehmen Sie einen jungen Gast aus einem
von zurzeit 91 Staaten weltweit für zwei Wochen bei sich
auf und binden diesen in Ihr Familien- und Alltagsleben
ein. Die Kommunikationssprache ist Deutsch.

Sie besuchen für zwei Wochen in gemischten Gruppen von rund
15 Personen Bonn, Berlin sowie München oder Hamburg und
nehmen an landeskundlichen Exkursionen teil. Ein 3-köpfiges
Reiseleiterteam betreut sie dabei und wird vom Pädagogischen
Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz regelmäßig fortgebildet. In Kooperation mit dem
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) wird zudem
ein Hochschultag organisiert, um Informationen zu Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalten und Finanzierungsmöglichkeiten für ein Studium in Deutschland zu vermitteln.

Als Gastfamilie erwarten Sie
aufgrund herausragender schulischer Leistungen
ausgewählte Schülerinnen und Schüler
Aufwandsentschädigung für Unterkunft und
Verpflegung
gegen Krankheit und Haftpflichtschäden
versicherte Gäste

Neben den Exkursionen nehmen die Schülerinnen und Schüler
an einem 2-wöchigen Gastfamilienaufenthalt an einer Partnerschule teil. Dort organisieren engagierte örtliche Betreuungslehrkräfte Deutsch als Fremdsprache-Kurse und ermöglichen
Hospitationen im regulären Unterricht. Durch landeskundliche
Ausflüge, Besuche im Rathaus und Betriebsbesichtigungen
werden Stadt und Region erschlossen. Den Preisträgerinnen
und Preisträgern wird somit ein authentisches und aktuelles
Deutschlandbild vermittelt.

Köln /
Bonn

Familienaufenthalt

Berlin

5 Tage

14 Tage

6 Tage

14_

Hamburg /
München

5 Tage

kmk-pad.org

gemeinsame Veranstaltungen
Möglichkeit für Ihre Kinder als Gastgeschwister interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und Beziehungen zu
knüpfen
Einblick in fremde Kulturen, Bräuche und Sprachen
Beratung und Unterstützung durch eine örtliche
Betreuungslehrkraft sowie den PAD

1

Reise durch
Deutschland

Durch Deutschland reisen und junge Menschen
aus aller Welt kennenlernen? Werde Begegnungsschülerin oder Begegnungsschüler
Als Begegnungsschülerin oder Begegnungsschüler begleitest
Du unsere jungen Gäste nach Bonn, Berlin, Hamburg oder
München und unterstützt die Reiseleitung unserer Gruppen.
Die wichtigsten Aufgaben dabei: Hilf Deinen Gästen beim
Deutschlernen, habe ein offenes Ohr und werde Teil Deiner
internationalen Gruppe.

Als Begegnungsschülerin oder Begegnungsschüler
erwarten Dich
eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe mit
Einblicken in die Organisation eines komplexen Besuchsprogramms
volle Übernahme der Kosten für Reise, Unterbringung
und Verpflegung
bei erfolgreichem Einsatz die Möglichkeit, an Fort- und
Weiterbildungsseminaren des PAD teilzunehmen und als
freie Mitarbeiterin oder freier Mitarbeiter im Internationalen
Preisträgerprogramm mitzuarbeiten, bis hin zur Leitung
einer eigenen Reisegruppe

Aktuell #47 /2017
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Prämienprogramm des Deutschen
Lesenswertes
Pädagogischen Austauschdienstes 2017
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Der deutsche Pädagogische Austauschdienst (PAD) sucht für den Sommer
2017 vier griechische Schüler/-innen, die sich besonders beim Erlernen der
deutschen Sprache ausgezeichnet haben.
Δημόσια Εκπαίδευση
Insgesamt werden circa 500 Preisträger aus 90 Ländern eingeladen, um
an einem 4-wöchigen Deutschlandaufenthalt (voraussichtlich vom 09.08. bis
08.09.2017) teilzunehmen.
Dort wird den Schülern die Gelegenheit gegeben, in einer internationalen
Gruppe deutsche Städte kennenzulernen, sowie zwei Wochen in einer deutschen Familie mit möglichst gleichaltrigen Gastgeschwistern zu leben und die
Schule zu besuchen. Ferner ist der Besuch von Jugend- und Sportveranstaltungen
sowie Universitäten, Museen, Theatern und anderen kulturellen Einrichtungen
zur Vermittlung eines modernen und authentischen Deutschlandbilds geplant.
TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
Teilnehmen können Jungen und Mädchen, die:
- 15 bis 17 Jahre alt sind und zum Zeitpunkt der Programmteilnahme noch
nicht volljährig sind,
- mindestens 2 Jahre Deutschunterricht an einer öffentlichen oder privaten
griechischen Schule hatten und nicht länger als ein Jahr unterbrochen haben,
- Sprachniveau mindestens B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) erreichen,
- im Deutschunterricht besonders engagiert mitarbeiten,
- eine gute Allgemeinbildung haben,
- sich gut in eine Gastfamilie integrieren können,
- griechische Staatsangehörige sind und in Griechenland ihren ständigen
Wohnsitz haben,
- nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen bzw. nicht deutsche Muttersprachler sind – unabhängig aus welchem deutschsprachigen Land kommend,
- im Jahr 2017 nicht bereits Deutschland im Rahmen eines offiziellen Programms besucht haben oder demnächst besuchen werden und
- nicht aus den Abschlussklassen (d.h. 3. Lyzeumsklasse) ihrer Schule kommen.
- nicht im vergangenen Jahr am Internationalen Preisträgerprogramm teilgenommen haben.
NOTWENDIGE UNTERLAGEN
- Schulbeurteilungen in deutscher Sprache oder in griechischer Sprache mit
Übersetzung in die deutsche Sprache,
Aktuell #47 /2017
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- Personalbogen (gut lesbar in Blockschrift),
- Zwischenzeugnis in deutscher Sprache oder in griechischer Sprache mit Übersetzung,
- Ärztliches Attest in deutscher Sprache oder in griechischer Sprache mit Übersetzung,
- handschriftliches eingescanntes Motivationsschreiben in
deutscher Sprache (max. 2 Seiten).
MOTIVATIONSSCHREIBEN
Die Bewerber müssen das Motivationsschreiben auf
Deutsch (handschriftlich) selbst verfassen, das auf einige
der folgenden Punkte (4-5) eingehen sollte:
• Warum möchtest Du nach Deutschland fahren?
• Welche deutsche Stadt würdest Du gern besuchen? Was
weißt Du bereits über diese Stadt?
• Welche deutsche Persönlichkeit kennst Du? Erzähle
etwas über sie! (Es kann sich hier um eine reale Person,
wie zum Beispiel einen Schriftsteller, einen Musiker oder
eine Musikgruppe, einen Sportler, einen Schauspieler,
ein Model usw. oder auch um eine fiktive Person aus
einem Film oder Buch handeln).
• Erzähle etwas über Dich selbst.
• Welches Bild von Griechenland willst Du in Deutschland vermitteln?
• Welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten
haben Deine Heimat und Dein Zielland?
• Was wolltest Du anderen schon immer einmal über
Dich vermitteln?
• Was möchtest Du während Deines Aufenthaltes in
Deutschland erlernen und was anderen beibringen?

16_
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EINSENDESCHLUSS
Die Unterlagen der von den Schulen vorgeschlagenen
Schüler/-innen müssen bis spätestens zum 30. März
2017 eingescannt an folgende E-Mail-Adresse gesendet
werden: ku-100@athe.diplo.de

Lesenswertes

AUSWAHLVERFAHREN
Nach Überprüfung der formalen Kriterien durch die
Botschaft erfolgt die Auswahl der Preisträger durch eine
unabhängige Kommission. Der Rechtsweg ist ausgeschlosΙδιωτική
Εκπαίδευση
sen. Alle Bewerber werden schriftlich
über das
Ergebnis
ihrer Bewerbung bis Ende April 2017 benachrichtigt. Die
Preisträger werden um Einsendung ihrer Bewerbungsunterlagen in 4-facher Ausführung an folgende Adresse gebeten: Deutsche Botschaft Athen - Kulturreferat - Karaoli &
Dimitriou 3, 106 75 Athen-Kolonaki.
Δημόσια Εκπαίδευση
BERICHT
Alle Preisträger müssen einen ausführlichen Bericht in
deutscher Sprache über ihre Eindrücke in Deutschland
anfertigen und diesen bis spätestens 15. Oktober 2017 an
den PAD in Bonn und an das Kulturreferat der Deutschen
Botschaft in Athen (ku-100@athe.diplo.de) senden.
Informationsmaterial sowie Bewerbungsformulare sind auf
folgender Webseite zu finden:
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/06/Stipendien_Hospitationen_und_Fortbildungskurse/Praemienprogramm_des_PAD.html
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel
Erfolg!
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Prämienprogramm des Deutschen
Pädagogischen Austauschdienstes 2017
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Lesenswertes
Der Deutsche Pädagogische Austauschdienst (PAD) ermöglicht diesen Sommer vier griechischen Schülern/-innen,
die sich besonders beim Erlernen der deutschen Sprache
ausgezeichnet haben die Teilnahme an einem 4-wöchigen
Deutschlandaufenthalt (voraussichtlich vom 09.08. bis
08.09.2017).
Dort wird den Schülern die Gelegenheit gegeben, in einer
internationalen Gruppe deutsche Städte kennenzulernen
sowie zwei Wochen in einer deutschen Familie mit Gastgeschwistern zu leben und die Schule zu besuchen. Ferner ist
der Besuch von Jugend- und Sportveranstaltungen, Universitäten, Museen, Theatern und anderen kulturellen Einrichtungen geplant.
Die Auswahl der Preisträger erfolgte durch eine Kommission bestehend aus Vertretern der Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA), der Deutschen Schule Athen (DSA), des
Panhellenischen Deutschlehrerverbandes (PDV) und des
Griechischen Erziehungsministeriums.

Für einen 4-wöchigen
Deutschlandaufenthalt sind
folgende vier Schüler/-innen ausgewählt worden:

Ιδιωτική Εκπαίδευση
Preisträger/-innen:
• Adamopoulos, Dionysios (4. Gymnasium von Pyrgos,
Pyrgos),
• Kassos, Evangelos (1. Lyzeum von Karditsa, Karditsa),
• Pourli, Maria (1. Experimentelles Lyzeum von
Thessaloniki, Thessaloniki),
Δημόσια Εκπαίδευση
• Vlachopoulou, Dafni (2. Lyzeum von Kerkyra, Korfu).
Reservekandidaten/-innen:
• Tsiouvaka, Eleni-Rafaela (8.Gymnasium von Volos,
Volos),
• Biskemi, Anastasia (1. Gesamtlyzeum von Spata,
Spata-Attika),
• Kasapidou, Sofia (2. Gymnasium Alexandroupolis,
Alexandroupolis),
• Chouliara, Evangelia (2. Gesamtlyzeum Kanithou in
Chalkida - Kanithos - Euböa).

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,
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oder per Tel.: +30 210 65 60 989.
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Πρόγραμμα Βραβείων της Γερμανικής
Παιδαγωγικής Υπηρεσίας ΑνταλλαγώνLesenswertes
2017
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Η Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) χορηγεί
υποτροφία για το καλοκαίρι 2017 σε τέσσερις μαθητές και μαθήτριες με
εξαιρετικές επιδόσεις στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.
Οι βραβευθέντες θα προσκληθούν για μια παραμονή στη Γερμανία
Δημόσια Εκπαίδευση
διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί
από τις 09.08.2017 έως τις 08.09.2017.
Κατά τη διαμονή τους στη Γερμανία οι μαθητές και οι μαθήτριες θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ως μέλη μιας διεθνούς ομάδας πόλεις
της Γερμανίας και να φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες από γερμανικές
οικογένειες με κατά το δυνατόν συνομήλικα παιδιά και να επισκεφθούν
μαζί τους το σχολείο. Πέραν αυτού, έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις
σε αθλητικές και νεανικές εκδηλώσεις καθώς επίσης σε πανεπιστήμια,
μουσεία, θέατρα και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα, ώστε οι επισκέπτες να
αποκομίσουν μια σύγχρονη και αυθεντική εικόνα της Γερμανίας.
Για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις στο Σχολείο έχουν επιλεχθεί από
την εξεταστική επιτροπή, αποτελούμενη από αντιπρόσωπους των εξής
φορέων: την γερμανική „Κεντρική Υπηρεσία για τα Σχολεία στην Αλλοδαπή (ZfA)“, την „Γερμανική Σχολή Αθηνών (DSA)“, την „Πανελλήνια
Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (PDV)“ και του ελληνικού „Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων“, οι εξής 4
μαθητές/μαθήτριες για να ταξιδέψουν στην Γερμανία:
Οι Βραβευθέντες μαθητές / μαθήτριες:
• Αδαμόπουλος, Διονύσιος (4. Γυμνάσιο Πύργου Ηλείας, Πύργος),
• Κάσσος, Ευάγγελος (1. Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, Καρδίτσα),
• Πουρλή, Μαρία (1. Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
- Μανόλης Ανδρόνικος),
• Βλαχοπούλου, Δάφνη (2. Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας, Κέρκυρα)
Οι αναπληρωτές μαθητές / Οι αναπληρώτριες μαθήτριες από
την Ελλάδα είναι οι εξής:
• Τσιουβάκα, Ελένη-Ραφαέλα (8. Γυμνάσιο Βόλου, Βόλος),
• Μπισκέμη, Αναστασία (1. Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Σπάτων, Σπάτα
- Α. Αττική),
• Κασαπίδου, Σοφία (2. Ημερήσιο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης),
• Χουλιαρά, Ευαγγελία (2. Γενικό Λύκειο Κανήθου, Χαλκίδα-Κάνηθος
ΕΥΒΟΙΑΣ)
18_
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Deutschlehrerpreis 2017
Lesenswertes

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland hat für das Schuljahr
2016/2017 zum 12. Mal den Deutschlehrerpreis ausgeschrieben.
Der Preis
Ιδιωτική Εκπαίδευση
wird Lehrer/innen an allgemeinbildenden Schulen für herausragende Leistungen im Deutschunterricht verliehen.
Es werden drei Hauptpreise und mehrere Anerkennungspreise vergeben.
Zu den Preisen gehören ein vom Pädagogischen Austauschdienst (PAD)
geförderter Hospitationsaufenthalt an einer SchuleΔημόσια
in Deutschland,
ein einΕκπαίδευση
wöchiges Fortbildungs-Seminar an einem Goethe-Institut in Deutschland,
gestiftet vom Goethe-Institut Athen, technische Ausstattung für den Einsatz
im Deutschunterricht sowie Materialien zur Unterrichtgestaltung.
Die Jury bestand in diesem Jahr aus Vertretern folgender Institutionen:
• Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Athen
• Ministerium für Erziehung, Forschung und Religiöse Angelegenheiten der
Hellenischen Republik
• Goethe-Institut Athen
• Panhellenischer Deutschlehrerverband
• Deutsche Schule Athen
Den Deutschlehrkräften war die Auswahl des Themas für die Teilnahme am
Wettbewerb freigestellt. Das Projekt, das die Lehrkraft mit ihrer Schulklasse
möglichst kreativ, innovativ und originell umsetzen sollte, sollte den Schülern
einen besonderen Anreiz zum Erlernen der deutschen Sprache geben und die
schon vorhandenen Sprachkenntnisse der Schülerinnen und Schüler festigen
und erweitern.
Die Lehrerinnen, die aufgrund ihrer herausragenden Leistung einen Preis erhalten, sind:
Deutschlehrerpreisträgerinnen 2017
1. Preis: Xanthi Tsapara (Gymnasium Rachon, Raches Fthiotidas)
2. Preis: Stefania Kosmidou (1. Grundschule von Kilkis, Kilkis)
3. Preis: Magdalena Athanasiou (4. Gymnasium von Lamia)
Anerkennungspreisträgerinnen
• Sofia Kappa (3. Grundschule Glyfada, Athen)
• Maria Chatzigiossi (Experimentelles Gymnasium der Universität Makedonien, Thessaloniki)
• Eleni Zoumbou (1. Grundschule von Amyntaio, Amyntaio Florinas)
• Eleni Poga (3. Gymnasium von Elefsina, Elefsina)
• Phaedra Koutsoukou (1. Grundschule Zervgolatsio Korinthias, Korinthia)
• Antigoni Ntinou (Ionios Schule Filotheis, Filothei-Athen)
Die Preisträgerinnen werden bei einem feierlichen Empfang der Botschaft im Juni 2017 ausgezeichnet.
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Η σειρά
Aspekte | junior
B1 plus
έχει ολοκληρωθεί!

Aspekte | junior
H μεσαία βαθμίδα γίνεται
προσιτή στην εφηβική ηλικία!

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

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.

Aspekte|junior

Mittelstufe Deutsch

Aspekte|junior

Mittelstufe Deutsch

Kursbuch
B1 plus

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

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

βιβλίο μαθητή + ηχητικό υλικό online και με Klett Book App
βιβλίο ασκήσεων + ηχητικό υλικό online
ελληνικό γλωσσάρι
βιβλίο καθηγητή
Ε-book με διαδραστικό υλικό

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

Mittelstufe Deutsch

Kursbuch
B2

Aspekte junior B1 plus
•
•
•
•
•

Aspekte|junior
Kursbuch
C1

Ute Koithan | Helen Schmitz |
Tanja Sieber | Ralf Sonntag |
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Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2017Lesenswertes
Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προκήΙδιωτική
Εκπαίδευση
ρυξε για τη σχολική χρονιά 2016-2017 για δωδέκατη
φορά τον
διαγωνισμό
για το «Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών». Το βραβείο απονέμεται σε
καθηγητές και καθηγήτριες της γερμανικής γλώσσας για τις εξαιρετικές
τους επιδόσεις σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.
Στους διακριθέντες απονέμονται τρία βραβεία και αριθμός επαίνων.
Δημόσια
Εκπαίδευση
Τα βραβεία που απονέμονται είναι ένα πρόγραμμα
επίσκεψης
και
παρακολούθησης μαθημάτων σε σχολείο της Γερμανίας από τη Γερμανική
Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD), ένα σεμινάριο επιμόρφωσης
στη Γερμανία διάρκειας μίας εβδομάδας, επιχορηγούμενο από το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe-Institut), τεχνολογικός εξοπλισμός για τη διεξαγωγή
του μαθήματος των Γερμανικών, καθώς και ενδιαφέρον διδακτικό υλικό για
τη διαμόρφωση του.
Στην εφετινή κριτική επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι των εξής φορέων:
• Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα
• Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας
• Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών
• Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής
• Γερμανική Σχολή Αθηνών
Οι καθηγητές κλήθηκαν να επιλέξουν μόνοι τους το θέμα με το οποίο θα
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Η διδακτική εργασία, την οποία θα εκπονούσε
ο εκπαιδευτικός με την τάξη του δημιουργικά, καινοτόμα και με πρωτοτυπία,
είχε σκοπό να δώσει στους μαθητές ένα ιδιαίτερο κίνητρο για την εκμάθηση
της γερμανικής γλώσσας και να βοηθήσει στην εμπέδωση και τον εμπλουτισμό
των ήδη αποκτηθέντων γνώσεων.
Οι καθηγητές, οι οποίοι βραβεύθηκαν για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις είναι:
Βραβευθέντες με το «Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2017»
Α’ Βραβείο: Ξανθή Τσαπάρα (Γυμνάσιο Ραχών, Ράχες Φθιώτιδας)
Β’ Βραβείο: Στεφανία Κοσμίδου (1ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς, Κιλκίς).
Γ’ Βραβείο: Μαγδαληνή Αθανασίου (4ο Γυμνάσιο Λαμίας)
Διακριθέντες με το «Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2017»
• Σοφία Κάππα (3ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, Αθήνα)
• Μαρία Χατζηγιώση (Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη)
• Ελένη Ζούμπου (1ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου, Αμύνταιο Φλώρινας)
• Ελένη Πόγκα (3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας, Ελευσίνα)
• Φαίδρα Κουτσούκου (1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού Κορινθίας, Κορινθία)
• Αντιγόνη Ντίνου (Ιόνιος Σχολή Φιλοθέης, Αθήνα)
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στο πλαίσιο επίσημης τελετής της Πρεσβείας τον Ιούνιο του 2017.
Aktuell #47 /2017
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Beschreibung des Projekts

„Soziales Engagement“

Lesenswertes

Ein Projekt im Sekundarbereich nominiert mit dem 1. Preis im Wettbewerb:
Ιδιωτική Εκπαίδευση
“Deutschlehrerpreis 2017”
Xanthi Tsapara*
Δημόσια Εκπαίδευση

*Die 1. DLP-Preisträgerin
2017, Xanthi Tsapara, M.Ed., ist
Deutschlehrerin am Gymnasium
Rachon in Raches - Fthiotida.

Im vorliegenden Artikel handelt es sich
um ein Projekt, das im Wettbewerb um den
Deutschlehrerpreis 2017 den ersten Platz
bekommen hat. Es wurde für griechische DaF
Schüler der 2. Klasse des Gymnasiums von
Raches (Fthiotida) in Griechenland konzipiert. Die Klasse besteht aus
neun 13jährigen Schülern, die seit fast zwei Jahren Deutsch als zweite
Fremdsprache lernen. Es geht um sehr motivierte Schüler, die die deutsche Sprache lieben und sich sehr gern mit Projekten beschäftigen. Meiner
Meinung nach ist es erwähnenswert, dass alle meine Schüler die deutsche
Sprache ausschließlich in der Schule gelernt haben. Der Deutschunterricht findet zweimal in der Woche für jeweils eine Stunde statt.
Im Rahmen des Wettbewerbs haben ich und meine Schüler den Entschluss gefasst, uns mit dem Thema “Soziales Engagement” zu beschäftigen und drei Kurzfilme zu den Teilthemen „Senioren“, “Behinderte
Leute” und „Flüchtlinge“ zu erzeugen.
Der erste Kurzfilm bezüglich der behinderten Leuten (mit dem Titel
“das Fenster”) basiert auf einem berührenden englischsprachigen Video
(„The hospital window“), das wir in der Klasse gesehen haben. Im Anschluss daran haben die Schüler versucht, das englischsprachige Drehbuch
erneut auf Deutsch und mit einfachen Worten zu schreiben, indem sie
möglichst bekannten Wortschatz benutzt haben. Das Drehbuch wurde
innerhalb zwei Unterrichtsstunden angefertigt und die Schüler haben
dabei in Plenum gearbeitet.
Der zweite Kurzfilm zum Thema “Senioren” (mit dem Titel “Der rote
Kamm”) berichtet von einer Oma, die angeblich unter Alzheimer leidet
und einen großen Teil ihres Gedächtnisses verloren hat. Das Drehbuch
wurde in diesem Kurzfilm von den Kindern selbst geschrieben und alle
Grammatikphänomene sind in der Klasse unterrichtet worden. Wir haben
gedacht, dass es interessant wäre, irgendwie die Vergangenheit mit der
Gegenwart zu verbinden. Laut diesem Konzept fängt der Kurzfilm ange-
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nehm an, indem die Schüler Gründe nennen, warum
sie ihre Oma lieben. Im Folgenden erzählen die Kinder
davon, was sie zusammen mit ihrer Oma gemacht haben, als sie noch klein waren. Der Film endet sich mit
einer Beschreibung der aktuellen Situation der Oma,
die alt und hilfsbedürftig ist. Jetzt sind die Enkelkinder
dran, sich um sie zu kümmern und ihr zu helfen. Was
die Oma einmal für die Enkelkinder getan hat, tun
jetzt die Enkelkinder für sie.

auch nichtdeutschsprachigen Zuschauern vorgeführt
und von ihnen verstanden werden können und zwar
mit dem Ziel, die deutsche Sprache zu fördern. Ich
und meine Schüler haben die Filme in der Schule vorgespielt und alle Schüler – egal ob sie Deutsch lernen
Lesenswertes
oder nicht – waren davon begeistert.

Am Ende des Projekts wurde eine Auswertung
durchgeführt, die nur positive Eindrücke seitens der
Schüler geliefert hat. Die Teilnehmer waren sehr stolz
Ιδιωτική Εκπαίδευση
auf das ganze Projekt und die damit verbundenen Aufgaben haben sie sehr gereizt. Sie haben vielfältig und
mit großer Kreativität gearbeitet!
Als die Ergebnisse des Wettbewerbs veröffentlicht
und den Schülern mitgeteilt worden sind, haben sie
Δημόσια Εκπαίδευση
sich sehr gefreut und konnten kaum glauben, dass
ihnen der erste Preis verliehen wurde! Das stellt einen
Beweis dafür dar, dass der Erfolg sich nicht mit der
Größe einer Schule zusammenhängt sondern das Ergebnis harter Arbeit, Teamgeist und effektiver Kooperation ist. Alle drei Kurzfilme stehen auf der Webseite
der Deutschen Botschaft in Athen zur Verfügung und
es lohnt sich, sie zu sehen! (Kultur und Bildung g
Weshalb Deutsch lernen? g Deutschlehrerpreis 2017).

Im Mittelpunkt des dritten Kurzfilms bzw. Werbespots stehen, wie schon erwähnt, die Flüchtlinge.
Da die Flüchtlingskrise wie auch die schmerzhaften
Lebensverhältnisse der Flüchtlinge ein aktuelles sowie
ständig steigendes Problem darstellen, haben wir die
Entscheidung getroffen, uns mit diesem Thema zu
befassen. Er trägt den Titel “Gib”, ein Wort, das nicht
zufällig ausgewählt worden ist, denn der Imperativ den
Schülern schon bekannt war und den Zuschauer zum
Aktivieren auffordert. Nachdem eine kleine Diskussion
über die Flüchtlinge und ihre Probleme auf Griechisch
in der Klasse stattgefunden hat, sind wir auf die Idee
gekommen, den Mangel an Bildung sowie andere
Probleme, mit denen die Flüchtlingskinder im alltäglichen Leben konfrontiert sind, zu thematisieren. Die
Zusammenstellung der Filmszenen und ihre Bearbeitung wurden mit Hilfe des Programms “Windows
Movie Maker” durchgeführt. Für den Kurzfilm haben
wir auch geeignete Musik von YouTube ausgewählt
und Szenen aus verschiedenen Filmen von YouTube
verwendet, wie zum Beispiel von den SOS-Kinderdörfern oder den Ärzten der Welt, damit der Film realitätsnah wird. Natürlich werden am Ende jedes Films
alle benutzten Quellen erwähnt.

Für die Anerkennung unserer Arbeit möchten ich
und meine Schüler der Jury des Wettbewerbs einen
großen Dank aussprechen. Ich möchte auch als Lehrerin meinen Schülern für ihre Lernbereitschaft und
Interesse sowie auch meiner Direktorin Frau Boura
Giannoula für ihre ständige Unterstützung und Hilfsbereitschaft danken. Zum Schluss möchte ich allen
übrigen Preisträgerinnen sowie Anerkennungspreisträgerinnen für ihren Erfolg gratulieren.

Zum Schluss ist es zu bemerken, dass alle drei Kurzfilme mit Untertiteln bereichert worden sind, damit sie
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Lesenswertes

Beschreibung des Projekts
„Haustiere, Bauernhoftiere und wilde Tiere“
Ein Projekt
im Primarbereich nominiert mit dem 1. Anerkennungspreis
Ιδιωτική Εκπαίδευση
im Wettbewerb: “Deutschlehrerpreis 2017”
Sofia Kappa*

Δημόσια Εκπαίδευση

*Die 1. DLP-Anerkennungspreisträgerin 2017, Sofia Kappa, M.Ed.
(Fernuniversität Patras) ist Deutschlehrerin an öffentlichen Schulen
im Primarbereich (Regionalbezirk
Athen-Süd). Außerdem Diplom
– Übersetzerin (Universität Mainz/
FASK Germersheim) und Diplom
- Germanistin (Universität Athen).
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Der Deutschunterricht an griechischen Grundschulen stellt heutzutage eine große Herausforderung für die Deutschlehrer/innen dar.
Die Lehrkräfte arbeiten nämlich an mindestens 5 Grundschulen pro
Woche und oft sind es sogar 3 Grundschulen am selben Tag, wobei sie
häufig in den Pausen Schule wechseln müssen.
In vielen Fällen unterrichten sie in großen Gruppen und das erschwert
besonders ihre Bemühungen einen binnendifferenzierten Unterricht
durchzuführen, um die einzelnen Schüler/innen hinsichtlich ihrer Begabungen, Interessen und Bedürfnissen individuell zu fördern. Die Sitzordnung in den Klassenräumen wird von den Klassenlehrern der jeweiligen
Grundschule festgelegt und die Deutschlehrer passen ihren Unterricht
entsprechend an. Um die vorhandene Sitzordnung zu ändern, müssen sie
nach Unterrichtsende Zeit genug haben, die Sitze an ihren ursprünglichen
Platz zu bringen, was jedoch- wie bereits erwähnt- nicht immer möglich
ist. Alle diese Gegebenheiten fördern leider nicht den Einsatz von Projektarbeiten, die im Fremdsprachenunterricht erwünscht und bei den Schülern auch beliebt sind.
Doch trotz dieser Hindernisse war mein Wunsch ein Projekt im
Fremdsprachenunterricht durchzuführen und aus der Unterrichtsroutine
auszubrechen so groß, dass ich mich entschied die Schwierigkeiten zu
übersehen. Ich wählte allerdings eine Klasse mit einer relativ geringen
Schüleranzahl (19) und begann mit der Planung der Projektarbeit. Es
handelte sich dabei um die 6. Klasse der 3. Grundschule in Glyfada und
das Thema, wofür wir uns entschieden war „Tiere“.
Als Anlass diente die 5. Lektion unseres Lehrwerks, in der einige Tiere
aufgeführt werden, anhand deren der unbestimmte Artikel behandelt
wird. Die Lernergruppe bestand aus 10 Mädchen und 9 Jungen, wobei
4 Schüler auch privat Deutsch lernen und fortgeschritten waren. Ziel des
Projekts war den Wortschatz der Schüler zu erweitern, und dabei folgende
drei Aspekte zu behandeln: Haustiere, Bauernhoftiere und wilde Tiere.
Darüber hinaus sollten die Schüler lernen autonom zu handeln, den
Computer zu benutzen und in Gruppen zu arbeiten.
An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass diese Schule im Vergleich
Aktuell #47 /2017
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zu den anderen vier, an denen ich dieses Schuljahr
tätig war, eine mangelhafte technische Ausstattung
hat. Daher wurden bei der Umsetzung des Projekts
keine Web 2.0 Tools eingesetzt, die den Unterricht
gewiss sehr attraktiv gestalten, sondern vorwiegend
Aspekte des Kunstunterrichts miteinbezogen (malen,
basteln), die den optischen Reiz beim Erlernen des
neuen Wortschatzes nutzen. Für die Festigung des
Wortschatzes wurden zunächst Minibücher angefertigt
und bemalt.

mit Buntstiften schrieben und waagerecht Tierbezeichnungen, die mit den BuchstabenLesenswertes
ihres Namens
beginnen.

Ιδιωτική Εκπαίδευση
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Danach wurde den Schülern die Aufgabe erteilt,
einige Tiere abzubilden, wobei sie den Umriss der
Tiere mit Bleistift zeichneten und das Innere durch
mehrfaches Schreiben der Tierbezeichnung mit Buntstiften ausfüllten. Am Ende wurde der Umriss wegradiert und auf den Blättern standen bunte Abbildungen
von Tieren, die durch die Tierbezeichnungen entstanden waren.

Als Nächstes erstellten die Schüler Wortgitter zu
den Wortschatzgruppen Haustiere, Bauernhoftiere und
wilde Tiere. Das Projekt wurde mit dem Basteln von
drei Brettspielen abgeschlossen. Die Schüler wurden in
drei Gruppen geteilt mit der Aufgabe jeweils ein Dominospiel zu den drei Wortschatzgruppen (Haustiere,
Bauernhoftiere, wilde Tiere) zu basteln. Sie hatten zu
Hause Fotos bzw. Cliparts von den Tieren im Internet
gefunden und mitgebracht, die sie auf selbstgebastelten
Karten aufklebten und Tierbezeichnungen daneben
aufschrieben. Um die Artikel der Nomen leichter zu lernen, wurden die Farben blau (Maskulin), rot (Feminin)
und grün (Neutrum) verwendet und die Tierbezeichnungen mit der entsprechenden Farbe geschrieben.

Anschließend schrieben die Schüler Akrosticha, bei
denen sie ihren Namen senkrecht auf ein Blatt Papier
Aktuell #47 /2017
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Nachdem die drei Brettspiele fertig waren, wurden
sie von der ganzen
Klasse im Unterricht ausprobiert.
Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση
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Wie die Schüler mir am Ende des Projekts mitteilten, hatten sie viel Spaß daran und sie waren darauf
stolz, dass sie in der Fremdsprache von selbst
etwas erzeugen konnten. Selbst die schwachen
Schüler beteiligten sich mit Begeisterung am
Projekt und hatten am Ende einen großen Teil
des neuen Wortschatzes gelernt. Außerdem
stellten die Schüler fest, dass man auch ohne
Internetspiele eine angenehme Zeit mit seinen
Freunden verbringen kann, was ich besonders
positiv fand.
Da die Schüler ihre Leistung einem breiteren Publikum zeigen wollten, wurde nach einer Diskussion beschlossen, die drei Brettspiele
für einige Wochen einigen anderen Schülern
aus Deutschkursen an Grundschulen in Glyfada auszuleihen. Auf diese Weise würden sie
Gleichaltrigen, die ebenfalls Deutsch lernen,
einerseits ihre Arbeit zeigen und andererseits
helfen, anhand von Spielen neuen Wortschatz
zu lernen. Als sie später noch erfuhren, dass
ihre Arbeit mit dem 1. DLP- Anerkennungspreis ausgezeichnet wurde, war ihre Begeisterung umso größer.
Abschließend möchte ich sagen, dass die
Durchführung des Projekts eine positive Erfahrung für mich darstellte und ich sie jedem
Kollegen empfehlen würde, da nicht nur die
Schüler sondern auch die Lehrkräfte davon
profitieren. Projekte verleihen dem Unterricht einen Praxisbezug und geben somit dem
Prozess des Fremdsprachenlernens/lehrens
wieder einen Sinn. Außerdem sollten die Lehrkräfte nicht befürchten Projekte bereits in der
Grundschule einzusetzen,
weil die Schüler noch
nicht über ausreichende
Wortschatz- und Grammatikkenntnisse verfügen. Schüler können
auch mit geringem
Wortschatz Projekte
durchführen, solange sie
die nötige Unterstützung durch Verstehenshilfen erhalten.
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Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2017

Ευχαριστήρια επιστολή
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Λαμία, 29/6/2017

Την Παρασκευή, 23/6/2017, πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα
του
Δημόσια
Εκπαίδευση
ελληνογερμανικού Συλλόγου «Φιλαδέλφεια» στο Μαρούσι Αττικής η τελετή
απονομής των διακρίσεων στον Πανελλήνιο διαγωνισμό για το «Βραβείο
Καθηγητή Γερμανικών 2017». Στον διαγωνισμό αυτό η καθηγήτρια γερμανικών κα. Τσαπάρα Ξανθή, διδάσκουσα στο Γυμνάσιο Ραχών, απέσπασε
το Α’ Βραβείο και η κα. Μάγδα Αθανασίου, διδάσκουσα στο 4ο Γυμνάσιο
Λαμίας, απέσπασε το Γ’ Βραβείο.
Με αφορμή τη βράβευση αυτή οι εν λόγω καθηγήτριες νιώθουν την
ανάγκη να ευχαριστήσουν την κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των εξής φορέων: Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας στην Αθήνα, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ινστιτούτο Γκαίτε, Πανελλήνια Ένωση
Καθηγητών Γερμανικής και Γερμανική Σχολή Αθηνών. Η αναγνώριση του
εκπαιδευτικού μας έργου αποτελεί τιμή για εμάς και μας δίνει δύναμη να
συνεχίσουμε να προσφέρουμε με ευσυνειδησία στη δημόσια εκπαίδευση.
Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους μαθητές μας με
τους οποίους λάβαμε μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό για την προθυμία
τους, την άριστη συνεργασία τους, το δημιουργικό τους πνεύμα και το ενδιαφέρον τους. Τέλος, θα ήταν παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε τους
Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων μας καθώς και τους Διευθυντές μας
κα. Μπούρα Γιαννούλα (Διευθύντρια Γυμνασίου Ραχών) και κ. Πάλλα Δήμο
(Διευθυντή 4ου Γυμνασίου Λαμίας) για την αμέριστη υποστήριξή τους καθ’
όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μας πορείας. Είναι σημαντικό για εμάς
να τους έχουμε αρωγούς και συμπαραστάτες σε κάθε προσπάθειά μας.
Δεσμευόμαστε ότι ως εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για
το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και να παρέχουμε κίνητρα
μάθησης στους μαθητές μας, ώστε μέσα από δημιουργικές και καινοτόμες
δραστηριότητες να απολαμβάνουν την πρόσληψη νέας γνώσης και να ανακαλύπτουν νέους πνευματικούς ορίζοντες!
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Με τιμή,
Τσαπάρα Ξανθή
Αθανασίου Μάγδα.    
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Verleihung des

Deutschlehrerpreises 2017
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Vergabe der IPP-Stipendien und der Deutschland-Plus-Stipendien und
Vergabe der DAAD-Stipendien 2017/2018

In einer gemeinsamen Veranstaltung
Δημόσια Εκπαίδευσηder Deutschen Botschaft Athen und des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) hat am 23. Juni
2017, im deutsch-griechischen Verein
„Philadelphia“, die Preisverleihung des
Deutschlehrerpreises 2017, die Vergabe
der IPP- und der Deutschland-Plus-Stipendien sowie die Vergabe der DAADStipendien 2017/2018 stattgefunden.

Die Botschaft hat auch in diesem
Jahr den Deutschlehrerpreis an herausragende Lehrkräfte verliehen, die
an griechischen Schulen Deutsch
als Fremdsprache unterrichten. Die
Auswahlkommission hat es erneut
nicht leicht gehabt, aus den zahlreichen sehr guten Bewerbungen
drei Preisträger auszuwählen.

Deutsch-Griechischer Verein Philadelphia
(© Vangelis Patsialios )

Verleihung des Deutschlehrerpreises 2017
(© Vangelis Patsialios)

Deutschlehrerpreisträgerinnen 2017
1. Preis: Xanthi Tsapara (Gymnasium Rachon, Raches Fthiotidas)
2. Preis: Stefania Kosmidou (1. Grundschule von Kilkis, Kilkis)
3. Preis: Magdalena Athanasiou (4. Gymnasium von Lamia)
Anerkennungspreisträgerinnen
• Sofia Kappa (3. Grundschule Glyfada, Athen)
•M
 aria Chatzigiossi (Experimentelles Gymnasium
der Universität Makedonien, Thessaloniki)
•E
 leni Zoumbou
(1. Grundschule von Amyntaio, Amyntaio Florinas)
28_
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• Eleni Poga (3. Gymnasium von
Elefsina, Elefsina)
•P
 haedra Koutsoukou (1. Grundschule Zervgolatsio Korinthias,
Korinthia)
•A
 ntigoni Ntinou (Ionios Schule
Filotheis, Filothei-Athen)

Rede betonte er:
„Mehrsprachigkeit
ist eine
Lesenswertes
Qualifikation, ohne die in
unserer heutigen Welt gar
nichts mehr geht. In einem
von globalisierten Prozessen
geprägten Lebensumfeld, das
leiderΙδιωτική
auch vonΕκπαίδευση
Problemen
Vergabe der IPP-Stipendien
und Konflikten geprägt ist, die
(© Vangelis Patsialios)
nicht vor nationalen Grenzen
Geehrt wurden außerdem insgesamt acht griehaltmachen, ist Mehrsprachigkeit die grundlechische Schülerinnen und Schüler, die aufgrund
gende Basis dafür, Verständigung und Verständihrer guten Leistungen im Deutschunterricht
nis herzustellen. Mehrsprachigkeit ist damit weit
im Rahmen des „Internationalen Preisträgerpromehr als eine technische Zusatzqualifikation
für
Δημόσια Εκπαίδευση
gramms 2017“ des Pädagogischen Austauscherfolgreiche Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt.
dienstes (PAD) von der deutsch-griechischen
Sie ist die politisch essentielle GrundvoraussetKommission ausgewählt worden waren:
zung dafür, dass überhaupt ein Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalität
Prämienprogramm des Deutschen
und kulturellem Hintergrund stattfinden kann.
Pädagogischen Austauschdienstes 2017
Dies ist der Grund, warum der Regierung der
Hervorgehoben wurden zudem die Schülerinnen
Bundesrepublik Deutschland die Förderung der
und Schüler von DSD-Schulen, die sich im
Lehre und des Lernens von Deutsch als einer
Rahmen des „Deutschland Plus“-Programms des
tragenden Säule der deutschen Außenkultur- und
PAD beworben haben. Es handelt sich um ins- bildungspolitik so wichtig ist.“
gesamt 21 Schülerinnen und Schüler von DSDFerner wurden die diesjährigen DAAD-StipenSchulen:
dien verliehen: Das Informationszentrum des
DAAD Athen, unter der Leitung von Alexander
Deutschland Plus
Roggenkamp,
Alle Preisträger des „Internationalen Preisträgerkonnte in diesem
programms“ und
Jahr 16 Stipendien
des „Deutschland
für einen MasPlus-Programms“
ter-Abschluss, 2
werden diesen SomForschungsstipenmer einen mehrwödien, 30 Sprachchigen Aufenthalt in
kursstipendien
Vergabe der DAAD-Stipendien
Deutschland verund 6 Vollstipendien
(© Vangelis Patsialios)
bringen können.
für Absolventen der
Deutschen Schule Athen, der Deutschen SchuBogdahn: “Mehrsprachigkeit ist die grundlegende Basis dafür, Verständigung
le Thessaloniki und der Ellinogermaniki Agogi
und Verständnis herzustellen.” (© Vangelis Patsialios)
vergeben.
Der Ständige Vertreter der Botschaft, Herr Marc
Bogdahn, übergab die Preise und bedankte sich
bei allen Bewerbern, den Mitgliedern der Auswahlkommissionen und den Sponsoren. In seiner
Aktuell #47 /2017

Erinnerungsmomente der Veranstaltung können der Facebook-Seite des DAAD Athen
entnommen werden.
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Fotoalbum Sommerfest 2017
		 Nominierung der

Lesenswertes
Deutschlehrer- und Anerkennungspreisträgerinnen 2017
Preisträger- und Reservekandidaten des Internationalen Prämienprogramms
(IPP) des PAD im Deutsch-Griechischen Verein PHILADELPHIA
Ιδιωτική Εκπαίδευση

Außenansicht
des am
24. Mai 2005
eingeweihten
Kulturzentrums
„Philadelphia” in
Maroussi.

Innenansicht des Kulturzentrums
„Philadelphia” in Maroussi.

180 Jahre Existenz des gemeinnützigen Vereins zur
Pflege der deutsch-griechischen Beziehungen!

Der Innenhof des Kulturzentrums Das Sommerfest 2017 im vollen Gange.
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Stillvolle Deutschland-Deko setzte gezielte Akzente:
Luftballons in den Farben Schwarz, Rot und Gold.

Die Nominierung der Deutschlehrer
- und Anerkennungspreisträgerinnen 2017 erregte die
Aufmerksamkeit des Publikums.
Aktuell #47 /2017
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Nominierung der Deutschlehrer- und Anerkennungspreisträgerinnen 2017.
Von links: Die 3. DLP-Preisträgerin Fr. Magdalena Athanasiou, die 2. DLP-Preisträgerin
Fr. Stefania Kosmidou, die 1. DLP-Preisträgerin Fr. Xanthi Tsapara, Fr. Martha Panagiotidou
– Kulturreferat der Deutschen Botschaft Athen, Herr Marc Bogdhan - Ständiger Vertreter der
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Athen, die 2. DLP-Anerkennungspreisträgerin
Fr. Maria Chatzigiossi, die 5. DLP-Anerkennungspreisträgerin Fr. Phaedra Koutsoukou, die
6. DLP-Anerkennungspreisträgerin Fr. Antigoni Ntinou und die 3. DLP- Anerkennungspreisträgerin Fr. Eleni Zoumbou. Anmerkung: Der Panhellenische DeutschlehrerInnenverband
(PDV), vertreten durch die Präsidentin Frau Stephanie Bettina Alwine Thiele und die
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Bibliothek Frau Johanna Chardaloupa,
gehörte der unabhängigen Kommission zur Auswahl der o.g. Deutschlehrer und Anerkennungspreisträgerinnen an.
Ausgelassene Stimmung beim Publikum
der DLP-Preisverleihung.

Nominierung der
Deutschlehrer und Anerkennungspreisträgerinnen 2017 .
Von links:
Herr Marc Bogdhan Lesenswertes
Ständiger Vertreter
der Botschaft der
Bundesrepublik
Deutschland in Athen
und die 1. DLPAnerkennungspreisträgerin
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Frau Sofia Kappa.

Δημόσια Εκπαίδευση
Nominierung der Preisträger- und Reservekandidaten
des Internationalen Prämienprogramms (IPP) des
PAD. Von links: Die 2. IPP-Reservekanditatin Anastasia
Biskemi, die 4. IPP-Reservekanditatin Evangelia
Chouliara, der 2. IPP-Preisträger Evangelos Kassos,
der 1. IPP-Preisträger Dionysios Adamopoulos
und die 1. IPP-Reservekanditatin.Eleni-Rafaela Tsiouvaka.

Partygirlanden in Deutschland-Farben stellten
ein optisches Highlight dar und verliehen der
Veranstaltungsstätte ein festliches Ambiente.

Während der Nominierung waren alle Blicke des Publikums
auf die Preisträger- und Reservekandidaten des Internationalen Prämienprogramms (IPP) des PAD gerichtet.

Bei Tanz und Musik genoss jeder die ausgelassene
Stimmung. Im Vordergrund: Die 4. IPP-Reservekanditatin
Evangelia Chouliara, links neben ihr
der 2. IPP-Preisträger Evangelos Kassos und hinter ihr
Fotos entnommen aus der Facebook-Seite des DAAD Athen: https://www.facebook.com/
die 1. IPP-Reservekanditatin Eleni-Rafaela Tsiouvaka.
pg/DAAD.Greece/photos/?tab=album&album_id=1695191577176395
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An Stehtischen betrieben die Sommerfest 2017-Gäste
lockeren Small Talk bei feinen Häppchen und einer
großen Auswahl an Getränken.
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Επιστημονικά άρθρα

Lesenswertes

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Ημερίδα για τα 40 χρόνια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

Με την ευκαιρία των 40 χρόνων από τηνΔημόσια
ίδρυσή του
το ΤμήΕκπαίδευση
μα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει στις 5 Νοεμβρίου 2017 ημερίδα με τίτλο «Germanistikstudium als erlebte
Landeskunde - 40 Jahre Germanistik in Athen (1977-2017)».
Θέμα της ημερίδας είναι η ιστορία, η εξέλιξη και οι προοπτικές των σπουδών της Γερμανικής Φιλολογίας στην Ελλάδα
από το 1977 μέχρι σήμερα. Ομιλητές θα είναι παλαιοί και νέοι
διδάσκοντες, αλλά και φοιτητές του Τμήματος, που θα συζητήσουν για τη σημασία και το διαμεσολαβητικό ρόλο της γερμανόφωνης παιδείας στην Ελλάδα της «κρίσης».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Μουσείου
Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Θόλου 5, Πλάκα) και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Όλες
οι εισηγήσεις θα γίνουν στη γερμανική γλώσσα. Το πρόγραμμα
και λοιπές πληροφορίες θα αναρτηθούν τον Σεπτέμβριο στην
ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.gs.uoa.gr.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Γραθείο Πρακηικής Άζκηζης
ηοσ Τμήμαηος

Επιστημονικά άρθρα

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

Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών
«Γλώζζα και Πολιηιζμός ζηο γερμανόθωνο τώρο»

ΑΡΙΣΟ ΣΕΛ ΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, 20/3/2017

Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης

Τ.Θ. 82
Πανεπιζηημιούπολη
54124 Θεζζαλονίκη

Lesenswertes

Γραθείο Σποσδών
ηηλ.: Ιδιωτική
2310 99 75 57Εκπαίδευση

5 χρόνια ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ

Δημόσια Εκπαίδευση
του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ.
ςε ςυνεργαςία με το
Goethe
Θεςςαλονίκησ
με θέμα:
ΤοΙνςτιτοφτο
Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης
του Τμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποί-

ησε φέτος
5η συνεχή
χρονιά
την, γλώσσας/
στο μεταξύ, καθιερωμένη ΗΜΕΡΙΔΑ
Η ετερότητα
στο για
μάθημα
της
ξένης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ που διοργανώνει από το 2013 κάθε χρόνο τον Ιούνιο και
Heterogenität
im Fremdsprachenunterricht
πραγματοποιείται, ώρα 10.00-16.00, με ελεύθερη είσοδο, στο ΚΕΔΕΑ, στην
οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην Πανεπιστημιούπολη.

Προςκεκλημένοι ομιλητέσ
em. Univ.-Prof. Dr. Την
Hans-Jürgen
Krumm (Πανεπιςτήμιο
Βιέννησ):τα μέλη Διδακτικού
Επιστημονική-Οργανωτική
Επιτροπή αποτελούν
και
Επιστημονικού
Προσωπικού
(ΔΕΠ)
του
Τμήματος
με αντικείμενο τη
Sprachliche Heterogenität im Deutschunterricht – Problem oder Chance?

Διδακτική, αλφαβητικά: Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου, Ρενάτε Μ. Σιδηροπούλου-Lenger, Δήμητρα Τσοκακτσίδου, και στις
Prof. Dr. Nicola Würffel
(Herder-Institut,
Πανεπιςτήμιο
Λειψίασ):
δύο πρώτες
Ημερίδες συμμετείχε
η συνταξιοδοτηθείσα
αναπλ. καθηγήτρια
Σαπιρίδου.
Aufgabenorientiertes LernenΑνδρομάχη
(und Lehren)
im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht mit
Μέχρι σήμερα η διεξαγωγή των Ημερίδων έχει υποστηριχθεί από χορηγίες
heterogenen Gruppen
της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. (όλα τα χρόνια), της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσάββατο, 10.06.2017,
ϊρα
10.00-16.00,Εκπαίδευσης και του ÖSD (τον
σας
Πανεπιστημιακής
δεύτερο
του Γενικού
Προξενείου
της Ομοσπονδιςτην Αίθουςα Σελετϊν του Παλαιοφ Κτιρίου
τησχρόνο),
Φιλοςοφικήσ
χολήσ
του Α.Π.Θ.
ακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη (από
τον δεύτερο χρόνο και μέχρι σήμερα), τους οποίους και
ευχαριστούμε θερμά.

Πρόςκληςη για παρουςίαςη
Οι από την Επιστημονική-Οργανωτική Επιτροπή
επιλεγμένες παρουσιάσεις στις πέντε Ημερίδες Διδακτικής που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ήταν στο
σύνολό τους άριστες, οι προτάσεις καινοτόμες, οι απόψεις που ανταλλάχτηκαν πολλές και έτσι οι στόχοι της
το Τμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του
Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ
Ημερίδας επιτεύχθηκαν κάθε φορά στο μέγιστο βαθμό.
διοργανϊνει για πζμπτθ ςυνεχόμενθ χρονιά τθ Στις
ςειρά
Ημερίδων Διδακτικισ
εγκαινιάςτθκε
πραγματοποιηθείσες
Ημερίδεςπου
ο αριθμός
συμμετεθσ
με επιτυχία το 2013. Θζμα τθσ 5 Ημερίδασ χόντων
είναι:άγγιζε
«Η τους
ετερότθτα
ςτο
μάκθμα
τθσ
ξζνθσ
300 και η ανάλυση των ερωτηματοΕπιστημονική-Οργανωτική
Επιτροπή:
γλϊςςασ»/„Heterogenität im Fremdsprachenunterricht“.
Η Ημερίδα κα
πραγματοποιθκεί
το
λόγιων που συμπληρώθηκαν
υπογράμμιζε
κάθε χρόνο τον
από αριστερά Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου (αναπλ. καθ., επιστημονικά υπεύθυνη
θετικό
απόηχό
τους,
την
επιτυχία
τους
και
εξέφραζε
την
Σάββατο,
10.06.2017,
ϊρα
10.00-16.00,
ςτθν
Αίκουςα
Τελετϊν
του
Παλαιοφ
Κτιρίου
τθσ
Πρακτικής Άσκησης), Ευαγγελία Καραγιαννίδου (αναπλ. καθηγήτρια),
των συμμετεχόντων να συνεχιστεί αυτή η παράΡενάτε Σιδηροπούλου-Lenger
(επίκ.του
καθηγήτρια),
Δήμητρα ΤσοκακτσίδουΠανεπιςτθμίου
(λέκτορας) επιθυμίαΘεςςαλονίκθσ.
Φιλοςοφικισ
Σχολισ
Αριςτοτζλειου

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
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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).

Aνακοινώσεις

δοση των Ημερίδων Διδακτικής. Τόσο οι ομιλητές/τριες
όσο και οι συμμετέχοντες/ουσες
Lesenswertes στις Ημερίδες Διδακτικές έρχονται, εκτός από το εξωτερικό, από πολλά μέρη
της Ελλάδας, καταδεικνύοντας έτσι αφενός την απήχηση
των Ημερίδων που διοργανώνει το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
και εμπλουτίζοντας αφετέρου τις πληροφορίες, καλές
πρακτικές και Ιδιωτική
εμπειρίες που
παρουσιάζονται.
Εκπαίδευση
Η σειρά των Ημερίδων Διδακτικής έχει ως κυρίαρχο
στόχο τη σύνδεση της Τριτοβάθμιας με τις άλλες βαθμίδες της Εκπαίδευσης, καθώς απευθύνεται σε εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς της Γερμανικής στη δημόσια και ιδιωτική
εκπαίδευση, όπως και σε απόφοιτους και φοιτητές/τριες
Δημόσια
Εκπαίδευση
των πανεπιστημιακών
τμημάτων
Γερμανικής. Στη συνέχεια του άρθρου θα αναλυθούν τα επιμέρους θέματα που
κάθε φορά συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

τη βάση της επαγγελματικής προόδου όλων, αλλά και
της βελτίωσης του μαθήματος της Γερμανικής για τους
μαθητές και τις μαθήτριες. Έτσι και οι μελλοντικοί/ές
φοιτητές/τριες θα μπορούσαν να βιώνουν στην Π.Α. όλο
και πιο πολλές από τις λεγόμενες «καλές πρακτικές» και
να έχουν καλά παραδείγματα προς μίμηση. Ένας δεύτερος στόχος ήταν, με αυτήν την Ημερίδα να ευχαριστήσει
το Τμήμα τους/τις επόπτες/τριες καθηγητές/τριες που
στηρίζουν επί χρόνια το Πρόγραμμα Π.Α. των φοιτητών/
τριών του Τμήματος.
Το 2014 διοργάνωσε το Γραφείο Π.Α. του Τμήματος
τη 2η Ημερίδα Διδακτικής2 με θέμα «Πράξη και θεωρία
στο μάθημα της Γερμανικής: Μονόδρομη ή αμφίδρομη
σχέση;», η οποία πραγματοποιήθηκε σε παράλληλες
συνεδρίες σε δύο αμφιθέατρα και στόχο είχε να αναδειχτούν τομείς ή τρόποι που φέρνουν σε επαφή τη θεωρία
με την πράξη. Να φανεί δηλαδή, κατά πόσο η πρόοδος

Η ιδέα να πραγματοποιείται μία τέτοια Ημερίδα
υπήρχε εδώ και χρόνια στο μυαλό των μελών ΔΕΠ
του Τμήματος με αντικείμενο τη Διδακτική. Έτσι, το
Σάββατο, 1.6.2013 πραγματοποιήθηκε η 1η Ημερίδα
Διδακτικής για την Πρακτική Άσκηση με θέμα «Από
την πράξη για την πράξη: Προσεγγίσεις, εμπειρίες,
καλές πρακτικές». Η 1η αυτή Ημερίδα1 διοργανώθηκε
εν όψει της λήξης του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013
για την Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) και συγχρηματοδοτήθηκε από αυτό. Άλλωστε, στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που
τελικά παρατάθηκε μέχρι το 2015, συμμετέχει το Τμήμα
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από το
2010. Καθώς η 1η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε μετά την
αφυπηρέτηση της ιδρύτριας, από το 1985, του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Γερμανικής του
Α.Π.Θ. και Επιστημονικά Υπεύθυνης μέχρι το 2011 των
Προγραμμάτων Π.Α., αναπλ. καθηγήτριας Αικατερίνης
Βρέττα-Πανίδου, διεξήχθη προς τιμήν της. Στην ΤιμώH κ. Αικατερίνη Βρέττα Πανίδου
μενη απευθύνθηκαν χαιρετισμοί και προσφωνήσεις για το
έργο της και την άοκνη συμβολή της στη θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση γενεών φοιτητών/τριών του Τμήμα- της επιστήμης μπορεί να βελτιώσει το μάθημα της ξένης
τος, καθώς το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογί- γλώσσας, αλλά και αντίστροφα, πώς κάποιες πρακτικές
ας του Α.Π.Θ. ήταν επί χρόνια το μοναδικό πέρα από τα του μαθήματος δημιουργούν ευκαιρίες για περαιτέρω
Τμήματα Παιδαγωγικής που προσέφερε Π.Α.
αναλύσεις σε θεωρητικό επίπεδο και ενδεχομένως μποΣτόχος της 1ης Ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν
ρούν να παγιωθούν ως θεωρητικές αρχές. Ένας δεύτερος
«καλές πρακτικές» και προσεγγίσεις, κυρίως από επόστόχος ήταν, η διάδραση και η ανατροφοδότηση μεταξύ
πτες/τριες καθηγητές/τριες των φοιτητών/τριών στην
των συμμετεχόντων να συμβάλει όχι μόνο στη βελτίωση
Πρακτική τους Άσκηση, με σκοπό να αποτελέσει η
του μαθήματος της Γερμανικής για τους μαθητές και
επικοινωνία και ανατροφοδότηση μεταξύ των διαφόρων
τις μαθήτριες, αλλά να αναζωπυρώσει το ζήλο των εν
συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Π.Α. (επό1
http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/1h-hmerida-didaktikis-2013
πτες καθηγητές - φοιτητές - μέλη ΔΕΠ 2
http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/2h-hmerida-didaktikis-2014
εκπρόσωποι φορέων - σχολικοί σύμβουλοι)
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ενεργεία καθηγητών και καθηγητριών για επιστημονική
ενασχόληση με ερωτήματα που πηγάζουν από και σέβονται την πράξη. Τέλος, επιδιώχτηκε να ανταλλάξουν όλοι
οι συμμετέχοντες της Ημερίδας, οι περισσότεροι από
τους οποίους συμμετείχαν και στο Πρόγραμμα Π.Α., ιδέες και απόψεις για το μάθημα της ξένης γλώσσας, ώστε
να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους. Στην Ημερίδα αυτή
απευθύνθηκαν χαιρετισμοί και ευχαριστίες στην αναπλ.
καθηγήτρια Ανδρομάχη Σαπιρίδου εν όψει της συνταξιοδότησής της στο τέλος του εαρινού εξαμήνου 2014.

της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας από τους εκπαιδευόμενους.
Lesenswertes
Όλες οι ομιλίες συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου
της σύνδεσης θεωρίας και πράξης, με την παρουσίαση
καινοτόμων δράσεων και επιστημονικών θεωριών, καθώς
και στη σύνδεση της Τριτοβάθμιας με τις άλλες βαθμίδες
εκπαίδευσης και τα περιεχόμενα της Ημερίδας αξιολογήθηκαν ως κατά πολύ αναβαθμισμένα, κυρίως λόγω των
κεντρικών ομιλιών των δύο προσκεκλημένων,
διακεκριμέΙδιωτική Εκπαίδευση
νων και διεθνώς αναγνωρισμένων ομιλητών/τριών.
Την επόμενη χρονιά, στις 4.6.2016, πραγματοποιήθηκε η 4η Ημερίδα Διδακτικής5 με θέμα «Νεότερες προσεγγίσεις στη Διδακτική των ξένων γλωσσών»/„Neuere
Ansätze in der Fremdsprachen-Didaktik“, σε συνεργασία
και πάλι με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης.

Το 2015 πραγματοποιήθηκε η 3η Ημερίδα Διδακτικής3 με θέμα «Δρώντας στην ξένη γλώσσα»/„Handeln in
der Fremdsprache“, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης λόγω της 60ης επετείΔημόσια Εκπαίδευση
ου του από την ίδρυσή του. Το 2015 γιορτάστηκαν όμως
και τα 55 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., όπως επίσης
και τα 35 χρόνια Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα (βλ.
αφίσα επετείων4).
Η συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης,
η οποία συνεχίστηκε και στις επόμενες δύο Ημερίδες,
έδωσε τη δυνατότητα να προσκαλούνται διακεκριμένοι/ες
επιστήμονες από το εξωτερικό, στους/στις οποίους/ες
δίνεται το βήμα στις κεντρικές ομιλίες της Ημερίδας
Διδακτικής. Έτσι, στην 3η Ημερίδα Διδακτικής προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες ήταν ο επίτιμος διδάκτορας
του Τμήματος, Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich (Berlin)
και η Prof. Dr. Antonie Hornung (Modena/Italia).
Στόχος της 3ης Ημερίδας ήταν να αναδειχτούν οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί έτσι,
ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να δρουν
χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα, είτε προφορικά είτε
γραπτά είτε σε ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς ο προσανατολισμός στη δράση απασχολεί ερευνητικά εδώ και χρόH κ. Ανδρομάχη Σαπιρίδου
νια τις επιστήμες της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής
και είναι από τα ζητήματα που κυριαρχούν στη θεωρία
Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες ήταν η Univ.-Prof.
και στην πράξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Επίσης,
Dr. Karen Schramm (καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της
αποτελεί σε επίπεδο ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτιΒιέννης), η Dr. Diana Feick (μεταδιδακτορική ερευνήτρια
κής επίσημο στόχο την τελευταία δεκαπενταετία, από τη και διδάσκουσα του Πανεπιστημίου της Βιέννης), η Prof.
δημοσίευση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Dr. Gudrun Schönknecht (καθηγήτρια του Πανεπιστηγια τις Γλώσσες. Άλλωστε και στην καθημερινότητα της
μίου του Freiburg) και ο Prof. Dr. Robert Baar (καθηγητή
τάξης οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν το
του Πανεπιστημίου της Βρέμης).
ρόλο και τη σημασία της δράσης καθώς και τη συμβολή
Στόχος της 4ης Ημερίδας ήταν, συνεχίζοντας την
της στην αποτελεσματική διδασκαλία και την επιτυχή
προσπάθεια των προηγούμενων τριών ετών, να ενώσουμε
εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Έτσι έγινε πρόσκληση να
τη θεωρία με την πράξη, και να μοιραστούμε όλοι και
παρουσιαστούν δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί
όλες μαζί νέες ιδέες και καινοτόμες δράσεις που έχουν ως
και εφαρμοστεί μέσα στην τάξη, οι
3
http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/3h-hmerida-didaktikis-2015
οποίες συνέβαλαν στο να επιτευχθεί
4
http://daf-praktikum.del.auth.gr/files/Afisa_epeteion_3._DaF-Didaktiktagung_2015.pdf
η βελτίωση της ικανότητας χρήσης
5
http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/4h-hmerida-didaktikis-2016
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Aνακοινώσεις

στόχο τη βελτίωση της διδακτικής πράξης.
Όλες οι ομιλίες, και οι ομιλίες των προσκεκλημένων
ομιλητών σε μέγιστο βαθμό, συνέβαλαν στην επίτευξη
του στόχου της σύνδεσης θεωρίας και πράξης, με την
παρουσίαση καινοτόμων δράσεων και επιστημονικών
θεωριών, καθώς και στη σύνδεση της Τριτοβάθμιας με τις
άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν
τα παρακάτω θέματα:
α) το θεωρητικό πλαίσιο και οι τρόποι στήριξης
της φιλαναγνωσίας και της δεξιότητας της αυτόνομης
ανάγνωσης, β) η επίγνωση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η αποφυγή των στερεοτύπων, καθώς και η ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, γ) η διεύρυνση των
δυνατοτήτων μαθησιακών δράσεων των εκπαιδευόμενων
με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών και η ανάπτυξη
κριτικής στάσης στη διαχείρισή τους, δ) η σφαιρικότερη
θεώρηση της αξιολόγησης των μαθητών με βάση τον ίδιο
τον μαθητή και συμπεριλαμβάνοντας και εναλλακτικές
μορφές αξιολόγησης, ε) η στήριξη της διαπολιτισμικής
μάθησης, της ισορροπημένης συνύπαρξης των ατόμων
και η επίτευξη συναισθηματικών στόχων μέσω της αφήγησης ιστοριών, και στ) η διαθεματικότητα στο ελληνικό
δημόσιο σχολείο ως σημαντική συμβολή στην εκπαίδευση
και τη μάθηση.
Φέτος διοργανώθηκε στις 10.6.2017 η καθιερωμένη
πια 5η Ημερίδα Διδακτικής6 του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., σε συνεργασία
και το 2017 με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, με
θέμα «Η ετερότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας»/
„Heterogenität im Fremdsprachenunterricht“ και
προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες τον διακεκριμένο καθηγητή της Διδακτικής em. Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen
Krumm (Πανεπιστήμιο Βιέννης) και την Prof. Dr. Nicola
Würffel (Herder-Institut, Πανεπιστήμιο Λειψίας).

Επιστημονικά άρθρα

το θέμα της 5ης Ημερίδας Διδακτικής.
Όλες οι ομιλίες συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων
της 5ης Ημερίδας. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν καινοτόμες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές σχετικά με
τα παρακάτω ζητήματα στο μάθημα της Γερμανικής ως
Lesenswertes
ξένης γλώσσας:
α) η γλωσσική ετερότητα και η πολυγλωσσία ως
πραγματικότητα και στόχος, β) η ετερότητα στη σύνθεση
των ομάδων εκπαιδευομένων και ο προσανατολισμός
στις δραστηριότητες (Aufgabenorientierung) ως τρόπος
διαχείρισής της, γ) η ετερότηταΙδιωτική
ως προς τιςΕκπαίδευση
μαθησιακές
δυσκολίες και η διαφοροποιημένη διδασκαλία, και δ) η
διδασκαλία γλώσσας σε πρόσφυγες που έχουν υποστεί
ψυχικό τραύμα.
Τα βίντεο των ανακοινώσεων
όσων ομιλητών/τριών
Δημόσια
Εκπαίδευση
έχουν δώσει την άδεια, οι παρουσιάσεις όσων τις έχουν
στείλει στο Γραφείο Π.Α. του Τμήματος, καθώς και
φωτογραφίες των Ημερίδων είναι αναρτημένα/ες στις
παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις της κάθε Ημερίδας.
Στην άριστη διοργάνωση και διεξαγωγή των Ημερίδων
συνέβαλαν πολλά άτομα, τα οποία και ευχαριστούμε:
• Τα υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής:
• Σταματία Μιχαλοπούλου (αποσπ. καθ. ΠΕ 07,
υπεύθυνη Γραφείου Π.Α. του Τμήματος κατά την 1η, 4η
και 5η Ημερίδα),
• Χριστίνα Πάσχου (υπεύθυνη Γραφείου Π.Α. του
Τμήματος κατά τη 2η και 3η Ημερίδα),
• Παρθένα Ιορδανίδου (υπεύθυνη Γραφείου Σπουδών),
• Γεώργιος Κατσίκας (διαχειριστής συστημάτων &
τεχνικός του Τμήματος),
• οι εθελοντές/εθελόντριες φοιτητές/φοιτήτριες του
Τμήματος,
• οι Υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικής συνεργασίας του
Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, κ. Ralph Kessel, κα
Αναστασία Παπανακλή και κα Κατερίνα DeVitis,
• οι Σχολικές Σύμβουλοι Γερμανικής, κα Γιάννα Κερκινοπούλου και κα Σουλτάνα Παπαδημητρίου,
• ο Πρόεδρος Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Π.Ε., κ.
Πάκης Σλίμπας, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.,
• εθελοντές/τριες του Τμήματος, κυρίως όμως ο κ.
Παύλος Σιδηρόπουλος και η κα Στέλλα Κυριακίδου, απόφοιτος του Τμήματος, που συνέβαλαν στη φωτογράφιση.

Στόχος της 5ης Ημερίδας Διδακτικής ήταν να αναλύσουμε και να μοιραστούμε ιδέες και πρακτικές που
αφορούν στην ετερότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας.
Η ετερότητα, ένα κυρίαρχο φαινόμενο με ποικίλες πτυχές
και εκφάνσεις στο μάθημα της ξένης γλώσσας, αναδεικνύεται σε ένα ολοένα και πιο κρίσιμο ζήτημα που καλούμαστε να διαχειριστούμε με επιτυχία όλοι και όλες μας και
το οποίο, είτε αφορά σε μαθησιακή, σε πολιτισμική, σε
γλωσσική ή σε εκπαιδευτική διαφορετικότητα, είναι ικανό
να οδηγήσει στην επιτυχία ή την αποτυχία της μάθησης
και της διδασκαλίας. Έτσι, οι προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα και οι δυνατότητες που προκύπτουν είναι μεγάλης
σημασίας, οι δε τρόποι αντιμετώπισής τους είναι πολυάριθμοι και παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, γι’ αυτό και απετέλεσαν 6 http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/5h-hmerida-didaktikis-2017
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Εξασφάλιση
της παιδαγωγικής και
Ιδιωτική Εκπαίδευση
διδακτικής επάρκειας
των πτυχιούχων του ΤΓΓΦ του ΑΠΘ

Δημόσια Εκπαίδευση Δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ Β΄,
Αρ. Φύλλου 2281/5-07-2107) η Υπουργική Απόφαση με την οποία
καθορίζονται οι όροι για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τους πτυχιούχους του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής
2013-2014 και εφεξής.

Unsere Qualität – Ihr Erfolg

Das ideale Training für das Zertifikat B1 (Goethe-Institut & ÖSD)

Aνακοινώσεις

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

http://www.minedu.gov.gr/
sde_tmd@minedu.gov.gr
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

5 Ιουλίου 2017

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3

Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρεχόμενου
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

4

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους ληξιάρχους και τους πρακτικογράφους του Δήμου
Διστόμου - Αράχωβας - Αντικύρας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 103736/Δ2
(1)
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β' του
ν. 3848/2010 (Α' 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β' του
ν. 4186/2013 (Α' 193).
Aktuell #47 /2017

Αρ. Φύλλου 2281

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του
ν. 4186/2013 (Α' 193).
3. Τις διατάξεις του άρθρου Δημόσια
2 του ν. 3966/2011
(Α' 118)
Εκπαίδευση
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
6. Το με αρ. πρωτ. 16956/08-03-2017 έγγραφο της
Γραμματείας Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Εξασφάλιση Παιδαγωγικής
και Διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Σπουδών
(ΠΠΣ) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του ΑΠΘ», όπως διατυπώνεται στα πρακτικά της με αριθμό 2926/10 και 13-06-2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του ΑΠΘ.
7. Την υπ' αριθμ. 18/24-04-2017 πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 92933/Β1/
2-6-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6
του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας/Έρευνας
και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:
Την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού
έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, του Τμήματος
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά
αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις
ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του
εν λόγω Τμήματος.
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Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των
ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως
από το Τμήμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 103735/Δ2
(2)
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β' του
ν. 3848/2010 (Α' 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β' του
ν. 4186/2013 (Α' 193).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του
ν. 4186/2013 (Α' 193).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118)
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
6. Το με αρ. πρωτ. 14354/01-03-2017 έγγραφο της
Γραμματείας Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επικαιροποίηση της
με αριθμό 13778/5-2-2016 απόφασης της Συγκλήτου
(συνεδρίαση με αριθμό 2908/8-4-2015) σχετικά με την
εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας», όπως διατυπώνεται στα πρακτικά της με αριθμό 2939/23-02-2017
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
7. Την υπ' αριθμ. 14/23-03-2017 πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 92929/Β1/2-6-2017 εισήγηση του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:
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Την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού
έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, του Τμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν
και εξεLesenswertes
τάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά
αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις
ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
Ιδιωτική Εκπαίδευση
οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του
εν λόγω Τμήματος.
Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των
ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως
από το Τμήμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Δημόσια Εκπαίδευση
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 103932/Δ2
(3)
Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρεχόμενου από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α' του
ν. 3848/2010 (Α' 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α' του
ν. 4186/2013 (Α' 193).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του
ν. 4186/2013 (Α' 193).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118)
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως διατυπώνεται
στο Απόσπασμα πρακτικών Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της συνεδρίας της 09-02-2017 (10η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2016-17).
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Als alles seinen Anfang nahm…

Δημόσια Εκπαίδευση

Deutschunterricht in Griechenland in den Jahren 1983 - 1988
Hubert Eichheim*

*Der Autor des Beitrags
ist heute Vizepräsident des deutschgriechischen Vereins Philadelphia.
Zu den Stationen seines beruflichen
Werdegangs zählen unter anderen die
Tätigkeit als Leiter der Pädagogischen
Verbindungsstelle (PV) Vorgänger der
Bildungskooperation - am Goethe-Institut
Athen (1983-1989) und die Leitung der
Abteilung Forschung und Entwicklung in
der Zentralverwaltung des Goethe-Instituts
in München (1993 - 1997). Abgeschlossen
hat er seine berufliche Laufbahn mit einem
Lehrauftrag zur Didaktik des Fremdsprachenunterrichts an der LMU in München.
Er hat außerdem mehrere Bücher publiziert.

Mein erstes Erlebnis bezüglich des Deutschunterrichts in Griechenland
im Jahr 1983 war eine Morddrohung. „Der Verrückte ist wieder am Telefon,
der möchte mit dir reden“ sagte Jannis Kousios, unser Mann an der zentralen
Telefonanlage. „Ich möchte Sie fragen, ob Sie nach Griechenland gekommen
sind, um mit uns Deutschlehrern zusammenzuarbeiten.“ sprach da einer mit
deutlich griechisch gefärbter Aussprache. „Ihr Vorgänger, dieser feige Mann,
ist gegangen. Wenn er geblieben wäre, würde er nicht mehr leben,.“ Um was
es denn gehe, fragte ich den Anrufer zurück. Das Goethe-Institut solle in
allen großen Zeitungen annoncieren, dass es in Zukunft mit allen Deutschlehrern und Frondisterien zusammenarbeiten wolle. Wenn nicht, würde mir
etwas passieren.
Ich habe sofort die Kollegen alarmiert, die wiederum die Polizei rufen
ließen. Ein Mann von der Fremdenpolizei kam und ließ sich erklären, was
das Problem sei. Das Goethe-Institut hatte damals eine Art Monopol. Wer
Deutsch mit einem Diplom lernen wollte, musste entweder im Goethe-Institut oder in einem der vom Institut anerkannten fünf Frondisterien eingeschrieben sein. Den übrigen Frondisterien blieb nichts übrig als ihre Schüler
bei einer der privilegierten Sprachschulen einzumieten, damit diese eine
anerkannte Prüfung ablegen konnten. Das hat verständlicherweise zu viel
Ärger geführt.
Als wir dem Polizisten erklärten, dass wir ohnehin vorhatten, das Ganze
zu ändern, machte er uns den Vorschlag, die Forderung des Erpressers zu
erfüllen. Er verließ uns mit dem Rat τα μάτια σας δεκατέσσερα. Wir blieben
einen Moment verdutzt zurück, beschlossen aber, zu tun, was der Polizist
uns sagte. Zwei Tage später stand in allen großen Zeitungen eine Anzeige,
in der wir alle Frondisterien zu einer Vorstellung des Prüfungswesens des
Goethe-Instituts an einem Nachmittag im Oktober einluden. Etwa 150
Personen füllten den Saal des Instituts und waren voll des Lobs über unsere
Entscheidung. Lediglich die privilegierten Institute maulten, weil sie damit
ihre Vorzugsposition verloren.
Von diesem Moment an bekamen wir endlich Einblick in die verschiedenen Aspekte des Deutschunterrichts im ganzen Land: Institutionen, Orte,
Lehrkräfte, Lehrbücher, Prüfungen. Neben dem Goethe-Institut und den
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sechs privilegierten Frondisterien gab es eine Zahl von
Sprachschulen, in denen meist auf niedrigem Niveau
Deutschunterricht ohne anerkannten Abschluss erteilt
wurde. Die Lehrer besaßen eine so genannte Eparkia, für
die der Abschluss des Kleinen Deutschen Sprachdiploms
Voraussetzung war. Viele von ihnen waren von einem
abgebrochenen Studium aus Deutschland zurückgekehrt
und hofften auf diese Weise ein Einkommen zu sichern.
Eine andere Kategorie waren deutschsprachige Frauen
oder andere, die Deutsch konnten und ohne Diplom und
pädagogische Ausbildung Privatunterricht erteilten. Ich
erinnere mich an einen etwa zwölfjährigen Jungen, der
drei Jahre solchen Privatunterricht genossen hatte. Sein
Vater hatte ihn zu mir gebracht, damit ich sehe, ob er
tatsächlich mit den ersten Lektionen beginnen musste, als
er sich in einem anerkannten Frondisterion einschreiben
wollte. Er zeigte mir, dass er in einem bekannten, völlig
veralteten Lehrbuch in den drei Jahren nur bis zur Seite
28 vorgerückt war. „Was habt Ihr denn die ganze Zeit
gemacht?“ fragte ich ihn. „Wörter konjugiert“ war die
Antwort. Ich wollte erfahren, wie es auf dem Land aussah
und habe einige Städte besucht. In Argos wurde ich auf
eine Dame verwiesen, die in der verglasten Veranda ihres
Hauses Deutsch unterrichtete. Sie besaß ein einziges
Lehrbuch, dessen Lektionen sie für ihre Schüler mit der
Hand abgeschrieben hat.
Uns wurde sehr bald klar, dass nur durch weitreichende Information und Fortbildung der Lehrer die
Situation allmählich auf ein akzeptables Niveau gebracht
werden konnte. Dazu war jedoch die Unterstützung des
Staates nötig. Wir wurden erstmals beim Erziehungsministerium vorstellig. Der Unterstaatssekretär des Ministeriums für Nationale Bildung und religiöse Angelegenheiten Petros Moralis erklärte uns, dass man gerne
Deutsch in den Schulen einführen würde, wenn sich ein
entsprechender Bedarf herausstellte. Doch das sei bisher
nicht geschehen.
Für uns galt es also, den entsprechenden Bedarf
nachzuweisen. Wir begannen Statistiken ins Feld zu
führen, etwa dass 7% der gesamten griechischen Bevölkerung, also etwa 700 000 Personen einen engeren Kontakt
zu einem der deutschsprachigen Länder hatte oder mit
der deutschen Sprache auf andere Weise in Berührung
gekommen war. Auch war es notwendig zu erfahren,
wo und unter welchen Bedingungen Deutschunterricht
stattfand. Im April 1984 fand ein erster Deutschlehrerkongress am Goethe-Institut Athen statt. Erfahrene
Lehrer, aber auch Didaktiker und Lehrbuchautoren aus
Deutschland sprachen über ihre Erfahrungen. Im Foyer
stellten erstmals die fünf deutschen Athener Buchhand44_
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lungen verschiedene Lehrwerke aus. In Gesprächskreisen
konnten Lehrer ihre Erfahrungen austauschen. Uns wurde klar, dass es wesentlich mehr Deutschunterricht gab als
angenommen, und der Bedarf an Unterstützung jeglicher
Art war ungeheuer. Wir legten erstmals eine Liste aller
Δημόσια
Εκπαίδευση
Deutschlehrer an, mit denen wir
Kontakt hatten.
Anfangs
waren es nicht mehr als 200, eine Zahl, die sich schnell
erhöhte. Dieser erste Kongress erwies sich als Initialzündung für eine Entwicklung, die zunächst zu weiteren
Aktivitäten in der griechischen Provinz und letztlich zur
heutigen Situation in ganz Griechenland geführt hat.
Der Deutschunterricht in Griechenland war damals
mehr oder weniger auf erwachsene, allenfalls auf heranwachsende Lerner beschränkt. In den siebziger Jahren
hatte sich der Europarat dieser Klientel angenommen
durch die Entwicklung eines einheitlichen Systems
von Lernzielen für den Erwerb aller Fremdsprachen.
„Threshold Level“ oder auf Deutsch „Kontaktschwelle“
nannte sich die Publikation von konzeptionellen Planungsinstrumenten für Lehrer und Kursplaner, um den
Lernerbedarf festzustellen und daraus geeignete Lernziele
zu entwickeln. Selbstverständlich ging es dabei auch um
die Gestaltung von Prüfungen. Das Goethe-Institut führte schrittweise das mit dem deutschen Volkshochschulverband entwickelte Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
(ZDaF) ein.
Die Kontaktschwelle führte nicht nur zur Ablösung
des Übersetzungsunterrichts durch einen kommunikativen Ansatz, sondern internationalisierte die Diskussion
um den Fremdsprachenunterricht. Wir nahmen Kontakt
auf zur „Gesellschaft für angewandte Linguistik“ und
zu den englischen, französischen, deutschen und italienischen Abteilungen der beiden großen Universitäten
und führten 1987 in Anavyssos einen internationalen
Kongress zur Lehrerfortbildung durch. Die griechische
Politik wurde allmählich auf die neue Entwicklung aufmerksam. Der Generalsekretär für Volksbildung (Γενική
Γραμματεία Λαΐκής Επιμόρφωσης) bat uns um Zusammenarbeit bei der Fortbildung von Deutschlehrern.
Schon ab 1984 wurde der Ruf nach einem Deutschlehrerverband immer lauter. Beim zweiten Deutschlehrerkongress 1985 in Thessaloniki gab es dazu ein
Diskussionsforum und überaus heftigen Protest von
Germanistikstudenten gegen die Einmischung des Goethe-Instituts auch in dieser Frage. Als dann wieder nichts
geschah, ergriffen wir die Initiative, besorgten die Statuten von Deutschlehrerverbänden in anderen Ländern und
beauftragten Gaby Frank-Voutsas, sich ausschließlich
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Lesenswertes

mit der Gründungsprozedur zu befassen. Ein Jahr später
stand der Verband.
Noch bezogen sich alle Aktionen auf den Deutschunterricht für Erwachsene. Aus pädagogischen und
bildungspolitischen Gründen musste allmählich ein Weg
gefunden werden, den Deutschunterricht in die öffentlichen Schulen zu bringen. Griechenland leistete sich ja
ein Paradox, indem es an den Universitäten jährlich um
die 200 Germanisten ausbildete, für die im Bildungswesen keine Stellen vorgesehen waren. Inzwischen waren die
Studenten unruhig geworden und machten die Öffentlichkeit auf diese Fehlentwicklung aufmerksam, indem
sie auf öffentlichen Plätzen die Passanten in Gespräche
verwickelten und Frankfurter Würstchen anboten.
Uns wurde immer bewusster, dass die Einführung von
Deutsch als Fremdsprache an öffentlichen Schulen einer
sorgfältigen Vorbereitung bedurfte, organisatorischer
und didaktischer Art. Ersteres konnten wir dem Erziehungsministerium nicht abnehmen. Um beim pädagogischen Aspekt behilflich zu werden, mussten Erfahrungen gesammelt werden. Zu dieser Zeit hat der Staat
die Vorkurse verboten, mit dem die Kinder sprachlich auf
die Aufnahme in die deutsche Schule vorbereitet wurden.
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Das GI übernahm einen Teil der Lehrer und eröffnete
Kinder- und Jugendkurse in seiner Nebenstelle in der
Odos Phidiou. Wir besorgten uns aus ganz Westeuropa
Lehrpläne für den Unterricht an öffentlichen Schulen.
Gleichzeitig begann die Modifizierung des Lehrbuchs
Δημόσια
„Deutsch-Konkret“ für griechische
Schüler Εκπαίδευση
im Altersbereich des Sekundarstufe I und Sigrid Xanthos und Jutta
Duvitsa brachten ihre Erfahrungen aus den Kinderkursen
an der so genannten Galatsi Schule ein durch die Entwicklung von Lehrmaterial, aus dem dann später das
Lehrbuch „Deutschmobil“ entstanden ist.
Am Ende meiner Zeit am Goethe-Institut Athen
als Leiter der Bildungskooperation im Jahr 1988 erhielt
ich die Einladung vom Pädagogischen Institut, an einer
Lehrplankommission teilzunehmen, die das Erziehungsministerium aus Hochschullehrern der beiden germanistischen Abteilungen und Mitarbeitern des Pädagogischen
Instituts gebildet hatte. Die Einführung von Deutsch als
Fremdsprache an staatlichen Schulen stand bevor.
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«Εν αρχή ην το βιβλίο»

Βιβλίο - Παιγνιώδης Μάθηση - Θέατρο

Δημόσια Εκπαίδευση

Μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση της Γερμανικής
Γλώσσας και του Γερμανόφωνου Πολιτισμού
Ηρώ Τσατσαρώνη*

* Η συντάκτρια του κειμένου
είναι Φιλόλογος Γερμανικής Γλώσσας
και ιδιοκτήτρια του NOTOS PLUS.
Έχει σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία
στο ΕΚΠΑ και μετάφραση
στο Goethe-Institut. Παράλληλα έχει
παρακολουθήσει σεμινάρια
Marketing και Πολιτιστικής
Διαχείρισης.

Workshop για χρώματα και αριθμούς
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Εδώ και ένα χρόνο το βιβλιοπωλείο μας - που φέτος κλείνει 40
χρόνια κ αι από NOTOS εξελίχτηκε σε NOTOS PLUS - (http://www.
notosbooks.gr) δραστηριοποιείται εκτός των άλλων στον χώρο της
εκπαίδευσης και του πολιτισμού (https://www.facebook.com/pg/
NOTOSPLUS/events/?ref=page_internal)
Η σκέψη να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας προϋπήρχε αρκετό
καιρό, κυρίως επειδή δεν αντιλαμβανόμασταν ποτέ το ρόλο μας ως ένα
κοινό εμπορικό κατάστημα (που ένα βιβλιοπωλείο δεν είναι ούτως ή άλλως), αλλά ως ένα χώρο συνάντησης και ανταλλαγής των δύο πολιτισμών,
του γερμανόφωνου και του ελληνόφωνου, αλλά και ως ένα φιλόξενο σημείο επαφής στο κέντρο της πόλης για μαθητές της γερμανικής γλώσσας,
φοιτητές, καθηγητές γερμανικών, μεταφραστές, συγγραφείς, καλλιτέχνες
και επιστήμονες.
Όταν οι ιδέες ωρίμασαν, άρχισε να διαμορφώνεται η κατάλληλη ομάδα
για την υλοποίησή τους, η οποία αποτελείται από εκπαιδευτικούς και επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά κυρίως με πολύ κέφι και όραμα.
Επιθυμία μας και σκοπός μας είναι να βρούμε τρόπους να προωθήσουμε το βιβλίο και τη γνώση ως αγαθό με ανεκτίμητη αξία, και πιο
συγκεκριμένα να κάνουμε πιο προσιτή, φιλική και αγαπητή τη γερμανική
γλώσσα και τη γερμανόφωνη κουλτούρα στο ευρύτερο κοινό - σε όσους
δηλαδή ασχολούνται ήδη με αυτή, αλλά και σε όσους ακόμα δεν έχουν
αποφασίσει ποια γλώσσα θα επιλέξουν.
Έτσι έχουμε πραγματοποιήσει ως τώρα ποικίλα εκπαιδευτικά
workshops για παιδιά που μαθαίνουν ή ενδιαφέρονται να μάθουν γερμανικά. Πρόκειται για εργαστήρια με συγκεκριμένη θεματική, εποχική ή
άλλη, για δραματοποιημένες αναγνώΠασχαλινά workshops για παιδιά
σεις απλοποιημένων λογοτεχνικών
κειμένων, για επιτραπέζια παιχνίδια
στα γερμανικά και
για ομαδικά παιχνίδια σε εξωτερικούς
χώρους.
Aktuell #47 /2017
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Workshops πάνω στο βιβλίο
του Erich Kästner: Emil und die Detektive
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Εκτός αυτού διοργανώσαμε ένα διαγωνισμό πάνω
στο βιβλίο του Erich Kästner: Emil und die Detektive,
ο οποίος είχε μεγάλη ανταπόκριση και παρότρυνε τους
μαθητές να ασχοληθούν με διαφορετικό τρόπο και με
άλλα κίνητρα με τη λογοτεχνία, το συγγραφέα και το
Βερολίνο της δεκαετίας 1920-1930.
Η διδακτική πείρα έχει δείξει ότι η μάθηση που
συνδυάζεται με το βιωματικό παιχνίδι δεν είναι μόνο
πιο ευχάριστη αλλά και πιο αποτελεσματική. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να αντιμετωπίζεται
ως μία συνολική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν
όλες οι αισθήσεις και όλοι οι τομείς της καθημερινής
ζωής. Η σωματική κίνηση συμβάλλει στην ευεξία και
στην εγρήγορση του μαθητή και κατ´ επέκταση και
στην εμπέδωση της γλώσσας. Το ομαδικό παιχνίδι
ενισχύει τη μάθηση συνδέοντας τα μέλη της ομάδας,
ενθαρρύνοντας την επικοινωνία και πετυχαίνοντας ένα
θετικό κλίμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από
το παιχνίδι και τις εναλλακτικές δράσεις οι μαθητές
κατακτούν τελικά τη γνώση βιωματικά.
Για τις δράσεις μας συνεργαζόμαστε με Δήμους,
Σχολεία, Βιβλιοθήκες και άλλους Οργανισμούς,
αλλά και με μεμονωμένους καθηγητές Γερμανικών και
Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που ενδιαφέρονται για την
εναλλακτική εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση. Η
δουλειά που γίνεται στα σχολεία από τους καθηγητές,
αλλά και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εξαιρετική και πάνω απ’ όλα
αξιοθαύμαστη, αν αναλογιστούμε το εχθρικό πλαίσιο,
μέσα στο οποίο καλούνται οι εκπαιδευτικοί να εργαστούν και να προωθήσουν τη γνώση και την αγάπη για
τα γερμανικά.

μανικά: Geschichten vom Herrn Keuner και μάλιστα με
ελληνικούς υπέρτιτλους για το μη γερμανόφωνο κοινό,
καθώς και το Angst του Stefan Zweig, που θα παιχτεί
πάλι από το φθινόπωρο. Οι παραστάσεις έχουν τις καλύτερες κριτικές, προτείνονται για μαθητές Λυκείου και
φοιτητές και είναι κατάλληλες για μία πρώτη επαφή με
την γερμανόφωνη λογοτεχνία.

Από την παράσταση Angst του Stefan Zweig

Στα επόμενα σχέδιά μας είναι εκτός από ακόμα
περισσότερα workshops και γερμανόφωνες εκδηλώσεις,
η συνεργασία με μία παιδική θεατρική σκηνή, η δραστηριοποίησή μας στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο με τη
στήριξη ενδιαφερόμενων φορέων, η ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών με γερμανόφωνα βιβλία και παιχνίδια μέσω χορηγιών, η δημιουργία κινητής δανειστικής
βιβλιοθήκης εκπαιδευτικού υλικού και πολλά άλλα. Σε
κάθε περίπτωση είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες,
προτάσεις και ιδέες και θέλουμε να διευρύνουμε την
ομάδα μας με νέους και νέες ηλικίας ως 99 ετών που
έχουν έμπνευση, δημιουργικότητα και κέφι.

Περαιτέρω συνεργαζόμαστε με το γερμανόφωνο
θέατρο MAERZBUEHNE, που την προηγούμενη περίοδο παρουσίασε το έργο του Bertolt Brecht στα ΓερAktuell #47 /2017
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Interview mit Dr. Anja Leist-Villis zum Thema
Zweisprachigkeit und zweisprachige Erziehung

Δημόσια Εκπαίδευση

“Zweisprachigkeit stellt keine Überforderung für Kinder dar“

Antonios Papamichail, Philologe und Gründungsmitglied
von Vision Network Athens, hat sich mit Dr. Anja Leist Villis
unterhalten.

Dr. Anja Leist-Villis
hat in Köln studiert und an
der Uni Essen promoviert. Sie forscht
seit vielen Jahren im Bereich
(griechisch-deutsche) Zweisprachigkeit,
bildet Pädagogen und Pädagoginnen in
diesem Bereich fort und bietet
Elternabende dazu an. Sie ist Autorin der
Seiten http://zweisprachigkeit.net/
empfehlungen_elterngr.htm sowie
des „Elternratgeber Zweisprachigkeit“,
2008 erschienen und 2016 bereits
in der 7. Auflage nachgedruckt.

Antonios Papamichail: Wie wichtig ist Zweisprachigkeit in der
heutigen Zeit?
Dr. Anja Leist-Villis: Heutzutage wachsen viele Kinder von Geburt
an zweisprachig auf, sei es, weil ihre Eltern aus einem anderen Land
eingewandert sind, oder sie in binationalen Familien aufwachsen. Für
viele ist das Leben in und mit zwei Sprachen also ganz normal. Längst
weiß man auch, dass Zweisprachigkeit keine Überforderung für Kinder
darstellt. Allerdings können ungünstige Rahmenbedingungen zur
Überforderung führen: Etwa, wenn (einsprachige) Mitmenschen der
Zweisprachigkeit negativ gegenüber stehen, oder wenn Eltern mit ihren
Kindern eine Sprache sprechen, die sie selbst nicht gut können.
Dabei hat Zweisprachigkeit viele Vorteile: Nicht nur, dass zwei
Sprachen sehr intensiv erworben werden, sondern darüber hinaus
auch generell die Erfahrung, dass je nach Sprache unterschiedlich
kommuniziert wird - in einer Sprachkultur kommt man z.B. schnell
zur Sache, in einer anderen redet man erst längere Zeit über andere
Dinge. Sensibilität für verschiedene Arten der Kommunikation ist eine
Fähigkeit, die in der globalisierten Welt von heute sehr wichtig ist.
Antonios Papamichail: Worauf sollen Eltern achten, deren Kinder
zweisprachig aufwachsen?
Dr. Anja Leist-Villis: Eltern sollten mit ihren Kindern immer diejenige
Sprache sprechen, die sie selbst am besten beherrschen und in der sie
sich am wohlsten fühlen: Das ist fast immer ihre eigene Muttersprache!
Sie sollten aber sich und ihr Kind nicht unter Druck setzen: es ist ganz
normal, wenn ein Kind z.B. griechischsprachige Eltern hat und in
Deutschland aufwächst, dass es (phasenweise) beide Sprachen vermischt
oder den Eltern auf Deutsch antwortet. Auch die Eltern werden in
bestimmten Situationen Deutsch mit ihrem Kind sprechen, obwohl
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sie eigentlich Griechisch sprechen möchten ... Es
gilt, einen Mittelweg zu finden zwischen möglichst
konsequenter Verwendung der in diesem Beispiel
griechischen Sprache einerseits und einer lebendigen
Zweisprachigkeit andererseits.
Antonios Papamichail: Zweisprachigkeit und
Reife: Inwiefern hängen sie miteinander zusammen?
Dr. Anja Leist-Villis: Je früher Kinder in Kontakt
zu beiden Sprachen kommen, desto besser: Kleine
Kinder erwerben Sprachen unbewusst und spielerisch,
sie brauchen sich dafür nicht anzustrengen. Außerdem
werden Sprachen in den ersten Lebensjahren
unmittelbar verbunden mit der gesamten kognitiven
und sozialen Entwicklung erworben. Zweisprachigkeit
und Reife hängen untrennbar zusammen. Daher
ist die Intensität des Sprachenerwerbs in den ersten
Lebensjahren am höchsten.
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Antonios Papamichail: Welche
RolleΕκπαίδευση
spielt das
Ιδιωτική
Bildungssystem?
Dr. Anja Leist-Villis: Ideal für zweisprachig
aufwachsende Kinde ist es, wenn in Kindergarten
und Schule beide Sprachen gleichberechtigt gefördert
werden. Es müsste also viel mehr
griechischΔημόσια
Εκπαίδευση
deutsche, türkisch-deutsche, polnisch-deutsche usw.
Einrichtungen geben. Leider findet man diese aber nur
selten - so wird die Chance vertan, die vorhandenen
Sprachkompetenzen der Kinder sich bestmöglich
entfalten zu lassen. Indem nur die Landessprache
im Vordergrund steht, wird die andere Sprache
zurückgedrängt und kann so mit der Zeit für das Kind
an Bedeutung verlieren.
Links:
http://zweisprachigkeit.net/empfehlungen_elterngr.htm
http://www.dw.com/…/και-σε-μας-θα-έρθει-το-oster…/
a-38179735
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Interview mit der Deutsch-Griechin Sofia KalafatisΔημόσια Εκπαίδευση
über Zweisprachigkeit und das Aufwachsen
zwischen zwei Kulturen
“Zweisprachigkeit erweitert den geistigen Horizont“

Sofia Kalafatis

“Denn gibt es für eine Sache zwei Optionen, also eine deutsche
und eine griechische Variante, begreift man irgendwann, dass keine
von beiden selbstverständlich ist. Man hinterfragt und analysiert”,
das und vieles mehr verriet Sofia Kalafatis im Interview mit Stefanos Stagakis, Gründungsmitglied von Vision Network Athens. Sie
ist angehende Architektin und wurde in München geboren. Ihre
Mutter ist Deutsche und ihr Vater Grieche. Zusammen mit ihrer
Schwester Polyxeni wuchs sie in Bayern auf und lebt nun seit etwa
zehn Jahren in Düsseldorf.
Stefanos Stagakis: Wie ist es eigentlich zweisprachig zwischen
zwei Kulturen aufzuwachsen?
Sofia Kalafatis: Gute Frage! Manchmal fühle ich mich schon ein
bisschen wie zwischen den Stühlen und weiß nicht so recht wo ich nun
eigentlich hingehöre, aber im Großen und Ganzen ist es sehr bereichernd. Man kann z.B. auch zweimal im Jahr Ostern feiern. [lacht].
Jedenfalls ist man mit etwa doppelt so vielen Gebräuchen und Traditionen konfrontiert, die man im Alltag manchmal auch vermischt,
wodurch eine Art Hybridkultur entsteht. Dadurch wird man flexibel.
Ich persönlich habe durch die multikulturelle Erziehung auch gelernt
tolerant und (selbst-) kritisch bzw. reflektiert zu sein. Denn gibt es für
eine Sache zwei Optionen, also eine deutsche und eine griechische Variante, begreift man irgendwann, dass keine von beiden selbstverständlich
ist. Man hinterfragt und analysiert. Auch Zweisprachigkeit erweitert
den geistigen Horizont und gerade durch Griechisch Kenntnisse hat
man einen neuen Zugang zur deutschen Sprache. Viele Fremdwörter,
wie z.B. Phantosmie, erklären sich dann von selbst und sind nicht länger abstrakt.
Stefanos Stagakis: Wie verbunden fühlst du dich mit Griechenland und seinen Bewohnern, zumal du in Deutschland lebst und
arbeitest?
Sofia Kalafatis: Jedes Mal wenn ich aus dem Flugzeug steige oder von

50_

Aktuell #47 /2017

Lesenswertes

Schiff an Land gehe und das Meer, die trockene Erde,
den Geruch von Olivenbäumen und Pinien vermischt
mit ein bisschen Abgasen riechen kann, geht mein
Herz auf. Auch wenn ich bisher nie dauerhaft in
Griechenland gelebt habe, fühle ich mich dem Land
und seinen Bewohnern sehr verbunden. Es ist meine
Heimat, aber eben nicht die einzige.
Als Kind verbrachte ich fast jede Sommerferien
dort und erlebte nur die positiven Seiten des Landes.
Mittlerweile bin ich öfters im Jahr und nicht nur zum
Urlaub dort und habe so auch den Alltag und die
schwierigen Aspekte eines Lebens in Griechenland
kennen gelernt. Manches empfinde ich schon als sehr
befremdlich. Dennoch würde ich gerne mehr Zeit
dort verbringen. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal
für drei Monate am Stück in Volos –der Heimatstadt
meines Vaters wohin er vor einiger Zeit zurückgekehrt
ist– und konnte beobachten wie in mir versteckte
Eigenschaften neu aufblühen.

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Stefanos Stagakis: Du sprichst ja fünf Sprachen.
Ermöglicht dir diese Kenntnis, dich mit den Bewohnern dieser Länder mehr zu identifizieren und
auf ihre Alltagsprobleme näher einzugehen?
Sofia Kalafatis: Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht,
Δημόσια Εκπαίδευση
ob es mir hilft die Probleme eines Landes besser zu
verstehen, aber sicherlich dabei mich in die Mentalität seiner Bewohner einzufühlen und mich ein
Stück weit mit ihnen verbunden zu fühlen. Meistens
kann man seine Gedanken und Gefühle ja am besten
in der Muttersprache ausdrücken. Können sich mir
Menschen also in ihrer Muttersprache mitteilen, bin
ich näher an ihnen dran. Andererseits kann ich selbst
bestimmte Gefühle oder Zusammenhänge manchmal
besser in einer bestimmten (Fremd-)Sprache ausdrücken. Auch übernehme ich während ich eine Sprache
spreche ein Stück weit die entsprechende Lebensart
bzw. Ausdrucksweise.
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für Erwachsene – schnell und kompakt bis Niveau B1
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Glossar
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KOMPAKTKURS DaF

GLOSSAR , Lektion 1-30

Hueber Hellas

zu Kurs- und Arbeitsbuch

Kursbuch

zu Kurs- und
Arbeitsbuch

Hueber Hellas

Arbeitsbuch mit MP3-CD
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Wer sich bewegt, bringt etwas in Bewegung
Dagmar Schäffer*

*Die Autorin des Beitrags
ist Deutschlehrerin, Studienberaterin,
Organisatorin, Fortbildnerin und mehr…
(Ellinogermaniki Agogi, dks@ea.gr )

Michael Priesteroth,
Deutsche Schule, Sevilla-Spanien
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Wer sich bewegt, bringt etwas in Bewegung - das gilt für uns
Lehrende des Deutschen als Fremdsprache in ganz besonderem Maße.
Nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler sollen ständig Neues
lernen, sondern auch wir müssen immer wieder dazulernen, denn neue
Entwicklungen machen vor dem Klassenzimmer nicht Halt. Für die
Weiterbildung und den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bieten Konferenzen einen angenehmen und effektiven Rahmen.
Im September 2016
fand in Pallini die 8.
Konferenz für Deutsch
als Fremdsprache zum
Thema “Digitales Lernen
und mehr“ statt, denn die
digitalen Medien sind ein
wichtiges neues Handwerkszeug für uns Sprachenlehrende und es gibt
Prof. Dr. Thomas Strasser, Pädagogische Hochschule (PH) Wien
ständig neue Möglichkeiten,
sie im DaF-Unterricht
einzusetzen. So kamen zur Konferenz über 150 DaF-Lehrerinnen und
- Lehrer aus ganz Griechenland, um sich eine Überlebensausrüstung für
den digitalen Dschungel zu besorgen - so der Titel eines Beitrags des
Wiener Professors Thomas Strasser.

Weitere Vorträge und Workshop beschäftigten sich unter anderem mit Inhalts- und
Handlungsorientierung
im mediengestützten
Fremdsprachenunterricht, mit neuen Learning Apps und mit den
digitalen Medien für
fächerübergreifenden
Heike Arnold, American,
Workshop von Michael Priesteroth,
Community School (ACS) Athen
Deutsche Schule Sevilla-Spanien
Deutschunterricht.
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Institutionen zu fördern.
Die Schule hat knapp 2000 Schüler, alle lernen Deutsch. Das macht die
Schule zu einem Großlabor für Methodik und Didaktik des Deutschen
als Fremdsprache. Projektunterricht,
Einsatz digitaler Medien, Theaterspiel,
Konversationskurse, Spiele, unterhaltWorkshop von
Prof. Dr. Jörg Roche, Ludwig
Prof. Dr. Thomas Strasser, PH Wien
Maximilian Universität München (LMU) same Sommerkurse, aber auch gezielte
Prüfungsvorbereitung - alles hat seinen
Die Zusammenarbeit zwischen dem PDV,
Platz und wird ständig auf seine Wirksamkeit
dem Goethe-Institut Athen, der deutschen Zenhin überprüft. Das Kollegium nutzt seit sieben
tralstelle für Auslandsschulwesen und der Schule
Jahren interaktive Tafeln und Schülerlaptops im
Ellinogermaniki Agogi bei der Durchführung der
Unterricht. Darüber hinaus gewinnt der fächerüKonferenz sorgte dafür, dass wichtige griechische
bergreifende DaF-Unterricht an Bedeutung. Das
Akteure im Bereich der deutschen Sprache und
Konzept des „CLIL“ (Content-Language IntegraKultur an einem Strang ziehen und ihre Synergien ted Learning) geht davon aus, dass Sprache besser
allen Deutschlehrenden zugutekommen.
in sinnvollen fachlichen Zusammenhängen gelernt
wird, darum sind Projekte und die Vermittlung
interessanter Sachinformationen im Rahmen
des DaF-Unterrichts bedeutend. Physik, Biologie, Kunst, Geschichte, Geographie und anderes
können und sollen im DaF-Unterricht eine Rolle
spielen.

Grußwort der Präsidentin des Panhellenischen
DeutschlehrerInnenverbandes (PDV) Fr. Stephanie Bettina Alwine
Thiele zur Eröffnung der 8. Internationalen Konferenz Deutsch
als Fremdsprache unter dem Motto „Digitales Lernen
und mehr“ am 09. September 2016 in Athen-Pallini.

Die Ellinogermaniki Agogi, die seit über zehn
Jahren DaF-Konferenzen organisiert, sieht es
als ihre Aufgabe, nicht nur selbst innovativen
Deutschunterricht vom Kindergarten bis zum
Apolytirio anzubieten, sondern auch - zum Vorteil
aller - den Austausch mit Lehrenden an anderen
Aktuell #47 /2017

Darum wird „FüDaF“ (Fächerübergreifender
Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht) auf der 9.
Konferenz am 8. und 9. September 2017 in der
Ellinogermaniki Agogi in Pallini wieder einmal
thematisiert. Die diesjährige Konferenz steht
unter dem Motto „Vielfalt im Unterricht“. Denn
der Vielfalt an Lernerpersönlichkeiten müssen wir
mit einer besonderen Vielfalt an Methoden und
Handwerkszeug gerecht werden. Jedes Kind, jeder
junge Mensch ist ein Versprechen - es ist unsere
Aufgabe, es zu erfüllen. Darum müssen wir Abschied nehmen von der Utopie homogener Lerngruppen und besser darin werden, jedes Kind,
jeden Lerner nach seinen Fähigkeiten zu fördern.
Die Teilnahme an der Konferenz ist - wie immer - kostenlos. Sie sollten sich aber über www.
ea.gr/daf frühzeitig anmelden, da in manchen
Workshops die Plätze begrenzt sind.
53_

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

1Ο Συνέδριο Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών (Palso)
Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου
και Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα.
Στις 17 και 18 Ιουνίου 2017, τρίτο Σαββατοκύριακο του
Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα το 1ο Συνέδριο
Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών (Palso) Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου
και Ιονίων Νήσων, με κεντρικό θέμα: «Οι Ξένες Γλώσσες μέσα
από τις Τέχνες». Την ευθύνη της διοργάνωσης του Συνεδρίου,
έφερε ο αντίστοιχος Σύλλογος Palso Κερκύρας και συγκεκριμένα το Διοικητικό του Συμβούλιο με Πρόεδρο τον εξαίρετο
συνάδελφο κ. Δημήτριο Κουρούπη.
Το ως άνω Συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 400 σύνεδροι,
ως επί το πλείστον ξενόγλωσσοι καθηγητές της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που κατέφθασαν ακόμα και από την ακριτική Θράκη για
να συμμετέχουν στις εργασίες, αλλά και στα workshops (εργαστήρια), που διεξήχθησαν το απόγευμα της συνεδριακής ημέρας από
συναδέλφους καθηγητές, οι οποίοι παρουσίασαν την επιρροή της
τέχνης στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών, όπως και την χρήση
διαδικτυακών εργαλείων και στοιχείων παιγνιοποίησης της μάθησης
(Gamification in Education) στην διδακτική διαδικασία. Κατά την
διάρκεια του Συνεδρίου λειτουργούσε Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου
από γνωστούς εκδοτικούς οίκους και των τριών γλωσσών που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση, οι οποίοι δια των αντιπροσώπων τους παρουσίασαν
τις καινούργιες τους
εκδόσεις, όπως και
διάφορες χρήσιμες τεχνικές, προς
διευκόλυνση του
διδακτικού έργου
των συναδέλφων.
Το κύριο μέρος
της πρωινής συνεδρίας καθορίστηκε
από στρογγυλή
Άποψη της κεντρικής αίθουσας διεξαγωγής του Συνεδρίου
τράπεζα με Πρόεδρο
με τους 400 και πλέον παριστάμενους συνέδρους.
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τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Κεντρωτή, ο οποίος,
όπως και οι υπόλοιποι συνομιλητές του, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Διερμηνείας
και Μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.
Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, και οι Καθηγητές κ.
Νίκος Παπαδημητρίου και Παναγιώτης Κελάνδριας τοποθετήθηκαν ουσιαστικά υπέρ της χρήσης της
Τέχνης στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, κάτι που
ενισχύθηκε και από την τοποθέτηση του καθηγητού
της Αισθητικής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο
του Παρισιού κ. Δημοσθένη Δαββέτα.
Η προσυνεδριακή ημέρα λειτούργησε καθοριστικά για την έναρξη των εργασιών, μια και έδωσε την
δυνατότητα στους συνέδρους μέσα από ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, να θαυμάσουν την
Κερκυραϊκή φιλοξενία και τον άπλετο πολιτιστικό
πλούτο του νησιού, ενώ την επομένη του Συνεδρίου
όλοι οι παριστάμενοι σύνεδροι πραγματοποίησαν
μια αξέχαστη εκδρομή στο κοντινό νησί των Παξών, με απώτερο στόχο να μπορέσουν να βρεθούν
πιο κοντά και να γνωριστούν καλύτερα.
Η κ. Αγγέλα Μεταλληνού, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του “Aktuell”, συνάντησε τον βασικό εμπνευστή αυτής της διοργάνωσης κ. Δημήτρη
Κουρούπη, Πρόεδρο της Palso Κερκύρας, προκειμένου να της μιλήσει για το δύσκολο, αλλά επιτυχές
εγχείρημα της διοργάνωσης του 1ου Συνεδρίου
Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών (Palso) Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, με κεντρικό θέμα:
«Οι Ξένες Γλώσσες μέσα από τις Τέχνες».
• Μεταλληνού Αγγέλα: Κύριε Κουρούπη, πως
αποφασίσατε να συνδιοργανώσετε με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυτό το Συνέδριο; Μια τέτοια σύμπραξη είναι όντως ξεχωριστή.
Αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τον ακαδημαϊκό πλούτο του νησιού μας. Όπως είναι γνωστό σε
όλους, στην Κέρκυρα εδράζεται το μοναδικό τμήμα
ΞΓΜΔ στη Ελλάδα, το οποίο είναι στελεχωμένο
από εξαιρετικά έμπειρο διδακτικό και ερευνητικό
προσωπικό. Δεν θα μπορούσαμε παρά να απευθυνθούμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η αρωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου υπήρξε αναμφίβολα σημαντική.
Η παρουσία τόσο σημαντικών επιστημόνων στο
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πάνελ, όχι μόνο προσέδωσε
κύρος στο Συνέδριο αλλά
προσέφερε και ουσιαστικές
γνώσεις στους συνέδρους
μέσα από την διεξοδική
προσέγγιση του θέματος. Η
απόφασή μας να συνεργαστούμε με το τμήμα ΞΓΜΔ
του Ιονίου Πανεπιστημίου
μας δικαίωσε και μας έκανε Ο Πρόεδρος της Palso Κέρκυρας
κ. Δημήτριος Κουρούπης
υπερήφανους.
• 2. Μ.Α.: Οι βασικοί ομιλητές στο πρωινό
μέρος του Συνεδρίου ήταν εκλεκτοί επιστήμονες
και διδάσκοντες του Τμήματος  Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι κύριοι Γ. Μιχαλακόπουλος, Γ. Κεντρωτής, Ν. Παπαδημητρίου και Παν. Κελάνδριας,
όπως και ο κ. Δημ. Δαββέτας, καθηγητής της
Αισθητικής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του
Παρισιού.  Πως αποτιμάτε την συμβολή τους στο
συγκεκριμένο συνέδριο?
Η συμβολή τους ήταν καθοριστική και συνέβαλε
τα μέγιστα στην επιτυχία του Συνεδρίου. Προσέγγισαν το θέμα της αναγκαιότητας της χρήσης των
Καλών Τεχνών στην διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τόσο σε ακαδημαϊκό και θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό.

Το πρωινό θεωρητικό μέρος του Συνεδρίου αποτελούσε η στρογγυλή
τράπεζα με προεδρεύοντα τον Καθηγητή κ. Γ. Κεντρωτή και συνομιλητές
τους Καθηγητές του Τμήματος ΞΓΔΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου
κ. Γ. Μιχαλακόπουλο, κ. Ν. Παπαδημητρίου, κ. Παν. Κελάνδρια
και κ. Δημ. Δαββέτα και συντονιστή τον κ. Δ. Κουρούπη.

•   3. Μ.Α.: Υπήρξαν θεσμικά ζητήματα που
τυχόν προέκυψαν και πως τα αντιμετωπίσατε κατά
την συνεργασία σας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο;
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Κανένα! Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετικά
αγαστή και πιστεύω πως θα αποτελέσει σημαντική
παρακαταθήκη για το μέλλον. Εξάλλου το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο είναι ένα «ανοιχτό» Πανεπιστήμιο
που στελεχώνεται από διακεκριμένους επιστήμονες που είναι πάντα διαθέσιμοι να μοιραστούν τις
γνώσεις τους.
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πως μέσα από αυτά τα workshops καταφέραμε
να «εμπνεύσουμε» πολλούς από αυτούς. Υπήρξαν
πολλές και πολλοί συνάδελφοι που μας δήλωσαν
πως ανυπομονούσαν να εφαρμόσουν όλες τις καινοτόμες ιδέες και γνώσεις που αποκόμισαν.

• 5. Μ.Α.: Το θέμα του Συνεδρίου «Οι Ξένες
γλώσσες μέσα από τις Τέχνες»,
ίσως να τρομάζει τους ξενόγλωσσους συναδέλφους. Πιστεύετε ότι
οι Τέχνες μπορούν να συμβάλουν
στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών;
Είναι γεγονός ότι η συμβολή
των Καλών Τεχνών στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών είναι
τεράστια. Θα δανειστώ μερικά
λόγια από ένα κείμενο του ΚαΣτιγμιότυπα από την υποδοχή των συνέδρων από συνεργάτιδες του κ. Κουρούπη
θηγητή
κ. Γραμματά που πιστεύω
την ημέρα της διεξαγωγής του Συνεδρίου.
απαντά πολύ εύστοχα στο ερώτη• 4. Στο δεύτερο απογευματινό μέρος του Συνεμά σας και θα σας πω, πως δυστυχώς στις μέρες
δρίου εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών παρουσίασαν μας αξίες όπως η καλλιτεχνική έκφραση και η
σε workshops (εργαστήρια) καλές πρακτικές (Best
Αισθητική Αγωγή έχουν παραμερισθεί στο όνομα
Practices), εισαγωγή ΤΠΕ στην διδακτική διατης τεχνολογικής προόδου. Η στροφή σε μια πιο
δικασία, ένταξη στοιχείων παιγνιοποίησης στην
ανθρωπιστική Παιδεία επιβάλλει την χρήση των
μάθηση (Gamification in Education), ενώ γνωστοί Καλών Τεχνών στην τάξη των Ξένων Γλωσσών
εκδοτικοί οίκοι Ξενόγλωσσου Βιβλίου, που συμκαι αυτό θα πρέπει να γίνει πλέον το κύριο μέμετείχαν και στην Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου,
λημα όλων, όσοι ασχολούνται με την Ξενόγλωσπου λειτουργούσε κατά την διάρκεια όλης της συνε- ση Εκπαίδευση. Η γνώση οποιασδήποτε ξένης
δριακής ημέρας, μίλησαν για τις καινούργιες τους
γλώσσας, όσο καλή και αν είναι, δεν επαρκεί ώστε
εκδόσεις και πρότειναν καινοτομίες στους διδάσκο- να διασφαλίσει ουσιαστική επικοινωνία, αν δεν
ντες. Πιστεύετε ότι αυτή η πλούσια παροχή εκσυνοδεύεται και από τη γνώση ευρύτερων πολιτιπαιδευτικών νεωτερισμών και διαδράσεων βοηθά
στικών στοιχείων. Κάπου εδώ, οι τέχνες μπορούν
τους μάχιμους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τους
να αποτελέσουν το κλειδί, όχι μόνο για την πολιεκπαιδευτικούς τους ορίζοντες?
τισμική αγωγή, αλλά ακόμα και για την ουσιαστική
Απόλυτα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από
και βιωματική εκμάθηση των Γλωσσών.
τους συναδέλφους για ενημέρωση, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά στη σύγχρονη μεθοδολογία της διδασκαλί• 6. Μ.Α.:  Ποια είναι η κατάσταση της Ξενόας των Ξένων Γλωσσών. Οι αίθουσες των απογευ- γλωσσης Παιδείας στην ακριτική Κέρκυρα;
ματινών σεμιναρίων (workshops) ήταν κατάμεστες
Η Κέρκυρα έχει μακραίωνη παράδοση στη
από συναδέλφους που επιθυμούσαν να παρακοδιδασκαλία των Ξένων Γλωσσών. Στην Κέρλουθήσουν τα σεμινάρια, τα οποία παρεμπιπτόκυρα δύσκολα θα βρεις κάποιον άνθρωπο που
ντως διεξήχθησαν από ικανότατους συναδέλφους
δεν μπορεί να επικοινωνήσει έστω σε μια ξένη
από όλη την Ελλάδα. Το θέμα, οι Τέχνες και η
γλώσσα, ακόμη και σε βασικό επίπεδο. Έχουμε
συμβολή τους στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών την τύχη να έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους
ενδιέφερε πολλούς συναδέλφους και πιστεύουμε
τόσο στον Ιδιωτικό (ΚΞΓ), όσο και στο Δημόσιο
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Τομέα που δεν περιορίζονται μόνο στη στείρα
διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας, αλλά εφαρμόζουν
καινοτόμες μεθόδους σε μια προσπάθεια για μια
πιο «μαθητοκεντρική» εκπαίδευση, που αφενός
εστιάζει στα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις
ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και αφετέρου
σε διδακτικές πρακτικές που παρακινούν τα παιδιά
να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία της
μάθησης και τα βοηθούν να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις. Στην Κέρκυρα έχουμε εξαιρετικούς
συνάδελφους με μεράκι γι’ αυτό που κάνουν και
αγάπη για τα παιδιά.
• 7. Μ.Α.: Γνωρίζουμε ότι στο όμορφο νησί σας
δραστηριοποιούνται αρκετά φροντιστήρια εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας, χωρίς να ξεχωρίζουμε και τα υπόλοιπα που προσφέρουν την
δυνατότητα εκμάθησης Γερμανικών στους Κερκυραίους μαθητές. Μιλήστε μας σχετικά.
Στην Κέρκυρα υπάρχουν πάνω από 25 ΚΞΓ στα
οποία διδάσκεται η Γερμανική γλώσσα καθώς πρόκειται για τη δεύτερη σε ζήτηση γλώσσα. Αυτό που
παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ένας σταθερά αυξανόμενος αριθμός μαθητών που προχωρούν
στα ανώτερα επίπεδα (C1 και C2), ενώ πολλά ΚΞΓ
έχουν εμπλουτίσει το πρόγραμμα τους με δραστηριότητες που προάγουν τη γερμανόφωνη κουλτούρα, τόσο με εκπαιδευτικές εκδρομές σε Γερμανία,
Αυστρία και Ελβετία όσο και με εκδηλώσεις.
• 8. Μ.Α.: Ποια τα σχέδια του Συλλόγου σας
για τα επόμενα χρόνια; Μπορούμε να ελπίζουμε
για την διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου και με
ποια θεματολογία?
Ο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Κέρκυρας είναι
ένας σχετικά μικρός Σύλλογος
αλλά με πλούσια δράση. Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι
η εμπέδωση πνεύματος αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη, η
προάσπιση των επαγγελματικών
συμφερόντων και συστηματική
μελέτη όλων των προβλημάτων του κλάδου, η διαμόρφωση
προτάσεων για την επίλυσή τους
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και η προβολή και προώθηση, με κάθε νόμιμο
μέσο, των προτεινόμενων
λύσεων προς κάθε αρχή.
Ο ΣΙΚΞΓ δίνει επίσης
μεγάλη σημασία στη με
κάθε τρόπο προαγωγή,
ανάπτυξη και τελειοποίηση της διδασκαλίας των
Ξένων Γλωσσών και τη σωστή μετάδοση τους
στους μαθητές μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, Έκθεσης Ξενόγλωσσου Διδακτικού Βιβλίου
κλπ. Ο στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι η
διοργάνωση όλο και περισσοτέρων Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και Ημερίδων με ενδιαφέροντα
θέματα που αφορούν στη διδασκαλία των Ξένων
Γλωσσών. Αξίζει επίσης να τονίσω πως ο ΣΙΚΞΓ
μας στηρίζει έμπρακτα την επιμόρφωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας. Σε συνεργασία με το
Goethe-Institut διοργανώνει τον προσεχή Οκτώβριο ξανά επιμορφωτικό οχτάωρο σεμινάριο και
workshop για καθηγητές της Γερμανικής Γλώσσας.
Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται με πόρους του
Συλλόγου και παρέχονται δωρεάν σε όλους τους
συμμετέχοντες.
Σε ότι αφορά στο Συνέδριο βρισκόμαστε ήδη
τε σε συζητήσεις με τους Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. της Ηπείρου, Δ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και αυτό που
μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι πως το 2ο
Συνέδριο θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2019. Αν
και ο τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου δεν έχει
οριστικοποιηθεί, η πιθανότερη εκδοχή είναι να διεξαχθεί στο νομό Ηλείας και μάλιστα στην Αρχαία
Ολυμπία.

Το link με το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου:
https://drive.google.com/file/d/0B57excvCn8tqOEo2QlJOVXcxRm8/view
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Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Πλακάδο του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του νησιού, με τη συμμετοχή της πολυβραβευμένης Παιδικής Χορωδίας Κερκύρας
(υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Καλλιαρίδου) και του συγκροτήματος “Mind the Band” (υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κούρκουλου).

• 9. Μ.Α. Τέλος, η προσυνεδριακή ημέρα με
την τόσο πλούσια αναφορά στον πολιτιστικό
πλούτο της Κέρκυρας, με ξεναγήσεις στα αξιοθέατα και προβολή σημαντικών Κερκυραϊκών μουσικών σχημάτων σε κεντρική πλατεία της πόλης, το
βραδινό Gala, ανήμερα το βράδυ της συνεδριακής
ημέρας,  όπου παρέστησαν όλοι οι συμμετέχοντες
στο Συνέδριο, όπως και η μετασυνεδριακή εκδρομή στους Παξούς, συγκέντρωσε τον θαυμασμό
όλων των συνέδρων, όπως και των απλών εξωτερικών παρατηρητών. Πόσο συμβάλουν όλα αυτά
στην άψογη έκβαση μιας πετυχημένης συνεδριακής οργάνωσης;  
Την Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017, επομένη της
συνεδριακής ημέρας, οι σύνεδροι είχαν την
ευκαιρία να εκδράμουν στους κοντινούς Παξούς,
να ξεκουραστούν και να γνωριστούν καλύτερα.
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Επιτρέψτε μου να σας πω, πως η προσυνεδριακή ημέρα στην οποία αναφερθήκατε και η οποία
κατενθουσίασε όλους, όσοι παρευρέθηκαν, είχε
την σφραγίδα ενός άλλου ανθρώπου από το Ιόνιο
πανεπιστήμιο και μέλους της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου, του κ. Δημήτρη Μεταλληνού.
Ο κ. Μεταλληνός φρόντισε γι’ αυτό το μοναδικό
θέαμα που είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε
και δυσκολεύομαι να βρω τις κατάλληλες λέξεις
για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Τόσο η
ξενάγηση στο Ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας
όσο και η συναυλία με την συμμετοχή της πολυβραβευμένης Παιδικής Χορωδίας Κέρκυρας και
του συγκροτήματος Mind the Band, αλλά και
η εκδρομή στους
Παξούς, Αντίπαξους
και Μπλε Σπηλιές
συνέβαλαν ώστε οι
σύνεδροι που μας τίμησαν με την παρουσία τους να νιώσουν
έμπρακτα την ζεστή
αγκαλιά της Palso.
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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

Übungsbuch + MP3-CD

•

So geht’s noch besser zu B1 – Hören

• στοχευμένη προετοιμασία για το
Modul Hören του
Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
So geht’s noch besser zu B1 – Hören
• 10 θεματικές ενότητες που
περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της
θεματολογίας του επιπέδου Β1
• 7 πλήρη Modelltests
• ασκήσεις εκμάθησης και εμπέδωσης
λεξιλογίου
• στρατηγικές συμβουλές και χρήσιμα τρικ
για εγγυημένη επιτυχία
• όλο το ηχητικό υλικό σε MP3-CD

Magnet neu B1
Deutsch für junge Lernende

So geht’s noch besser zu B1 – Hören
Prüfungsvorbereitung Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1

Übungs- und Testbuch + MP3-CD

Griechisches Begleitheft
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Δημόσια Εκπαίδευση

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής
Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας
προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων
γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562)
Έπειτα από προσπάθειες πολλών δεκαετιών, τις οποίες η
ΠΕΚΑΓΕΠΕ - η Επιστημονική Ένωση των Εκπαιδευτικών
Γερμανικής Φιλολογίας - στήριξε δυναμικά, η ελληνική πολιτεία,
με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου, κατοχυρώνει
από τις 8 Φεβρουαρίου 2017 και πέρα το δικαίωμα των πολιτών
που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια στην παροχή Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης από τους μόνους αρμόδιους: τους πτυχιούχους
των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
Στις 23.05.2017 δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης της 08.02.2017.
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Aνακοινώσεις
Ιδιωτική
Εκπαίδευση

Επιστημονικά
άρθρα
Δημόσια
Εκπαίδευση

PRÜFUNGEN AM
&+ʿ %*+ +,+

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

#/ #,%*)- &) %+ )+
» Modulare Prüfungen / Gesamtprüfungen (Möglichkeit einer Teilwiederholung)
» Prüfungstermine ganzjährig und griechenlandweit
» Verlängerte Anmeldeperioden

Δημόσια Εκπαίδευση

% - ,##,%1 #),''%)+
» Prüfungen für erwachsene und junge Lerner
» Sonderbedingungen für Legastheniker, Seh- und Hörbehinderte
» Sprachnachweis für das Studium (TestDaF)
%)"%%+,%.#+. +#+ 

© Getty Images/simonkr

» Akkreditierte Sprachnachweise auf allen Niveaustufen
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Ιδιωτική Εκπαίδευση

β. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας, (επιπέδου τουλάχιστον Β2) σε περίπτωση που
δεν είναι Έλληνες πολίτες.
Δημόσια Εκπαίδευση
II) Οι πτυχιούχοι:
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 στο πτυχίο τους,
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ
θα πρέπει να προσκομίσουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχουν
συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής
επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους.
Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ, ΤΟΥ ΔΠΘ, ΤΟΥ ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 3 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017
Υπουργικής Απόφασης, στους κάτωθι πτυχιούχους, η επάρκεια χορηγείται μετά από
επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας, ίσου με 30 ECTS
που θα διοργανωθεί από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής:
α. πτυχιούχους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
του ΔΠΘ,
β. πτυχιούχους του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,
γ. πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου
Πανεπιστημίου,
δ. πτυχιούχους του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα Προγράμματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών των
Πανεπιστημίων θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, αφού αυτά εγκριθούν από το
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr ,προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Υπενθυμίζεται ότι οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω παράγραφο, θα πρέπει να υποβάλουν
στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
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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 ακρίβεια των
Δημόσια Εκπαίδευση
προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,
β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος
διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της
ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γ1) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-12017 Υπουργικής απόφασης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της
παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υπουργικής Απόφασης, όλοι οι
ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014, έως
και την 8-2-2017, λαμβάνουν την επάρκεια, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου.
Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται συνίστανται στα εξής:
1. Να έχει υποβληθεί αίτηση μέχρι την 8/2/2017.
2. Ο αιτών να κατέστη κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου το αργότερο έως την 8/2/2017.
3. Ο αιτών να πληρούσε, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του, τις
προϋποθέσεις σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας, σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2).
γ) Εάν ο αιτών δεν είναι ΄Ελληνας πολίτης, να προσκομίσει πιστοποιητικό/Βεβαίωση
Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
δ) Ο αιτών να παρακολουθήσει επιτυχώς, Πρόγραμμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής
Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS.
Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω Πρόγραμμα θα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους
ανωτέρω και θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον.
Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα Προγράμματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών των
Πανεπιστημίων θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, αφού αυτά εγκριθούν από το
ΥΠ.Π.Ε.Θ., με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr ,προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Γ2) Υπενθυμίζεται ότι οι εμπίπτοντες στην ανωτέρω κατηγορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υ.Α., για τη χορήγηση
της επάρκειας, απαιτείται να υποβάλλουν στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης τα κάτωθι δικαιολογητικά/έγγραφα:
α. Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του ανωτέρω Προγράμματος Διδακτικής των
Ξένων Γλωσσών, Πανεπιστημίου της ημεδαπής, μετά την απόκτηση του
β. Πιστοποιητικό/βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) μόνο στην
περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών.
Συνυποβάλλονται, εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση και δεν έχουν
τροποποιηθεί,
γ. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
δ. φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου
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Unsere Besten Freunde haben viel zu bieten …
… zum Wiederholen und Üben
Beste Freunde 1 - Testtrainer
Beste Freunde 2 - Testtrainer

… für Filmfreunde
Beste Freunde 1 - Video-DVD
Beste Freunde 2 - Video-DVD

A1

A2

digital

digital

digital

… für interaktive Whiteboards
B1

Beste Freunde 1 - digital
Beste Freunde 2 - digital
Beste Freunde 3 - digital

Beste Freunde 1

Beste Freunde 2

DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE

DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE

für interaktive Whiteboards

für interaktive Whiteboards

DVD-ROM

DVD-ROM

1019-Beste Freunde 1 digital Titel.indd 1

09.03.15 10:54

1075-Beste Freunde 2 digital Titel.indd 1

Beste Freunde 3

DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE
für interaktive Whiteboards
DVD-ROM

12.04.16 16:24

… zum Lesen

1130-Beste Freunde 3 digital Titel.indd 1

13.02.17 12:35

… auch in der Freizeit
neu

Blauer Mond
- eine spannende Lektüre für junge Leser ab 12
- schon auf der Niveaustufe A2, also nach ca.
180 Unterrichtseinheiten zu lesen.
Μια περιπέτεια που ξεκινάει με μια έκθεση
κόμικς και το κλειδί για ένα εγκαταλελειμμένο
σπίτι. Στην έκθεση η Luisa γνωρίζει
τον Max και στο εγκαταλελειμμένο σπίτι
οι φίλοι ανακαλύπτουν διάφορα μυστηριώδη
αντικείμενα. Ποιο μυστικό κρύβεται άραγε
πίσω από το «μπλε φεγγάρι»;

Blauer Mond

Blauer Mond

Ferienheft
zu Band 1, Lektion 1-9

ISBN 978-960-548-035-6

www.bestefreunde.gr

Geheimnis im Hotel
nach Beste Freunde 1

Blauer Mond
nach Beste Freunde 2

… sogar eine eigene Website

www.bestefreunde.gr

Hueber Hellas
Pendelis 31A • 153 43 Ag. Paraskevi
Tel. 210 600 7803-4 • Fax 210 600 7800
E-Mail: hueber@karabatos.gr

als kostenloser Download:
• Lehrerhandbuch
• Progressionspläne
• Diktate, Spiele u.v.m.

