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EDITORIAL
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Christina Markoudi
Vorsitzende des PDV

Liebe Leser*Innen,
endlich ist es wieder so weit: Sie halten die neue
Ausgabe unserer Verlagszeitschrift in Händen!
Lesen Sie interessante Beiträge von Kolleg*innen für
Kolleg*innen, gewinnen Sie Einblick in die Aktivitäten
des PDV und informieren Sie sich über die aktuelle
Lage bezüglich des Deutschlernens im privaten und
öffentlichen Sektor in Griechenland.
Der Panhellenische Deutschlehrer*innenverband
ist bestrebt die Deutsche Sprache griechenlandweit
zu fördern, aber auch die institutionelle Verankerung
des Faches Deutsch in Grund- und Sekundarstufe
zu sichern. Diesbezüglich befindet sich der Vorstand
des PDV in engem und regulärem Kontakt mit
dem griechischen Bildungs-ministerium und vertritt
alle Anliegen und Forderungen der griechischen
Deutschleh-renden. Informieren Sie sich über unsere
stets aktualisierte Homepage https://www.pdv.org.gr
über das Engagement des PDV, auf politischer sowie
auch gesellschaftlicher Ebene. Der Neustart nach
den Covid- Maßnahmen ermöglichte dem Verein
erste Veranstaltungen und Treffen im Rahmen der
Förderung der Interessen unserer Mitglieder.
Die Missstände bezüglich des Erlernens der
zweiten Fremdsprache Deutsch beein-trächtigen
leider auf profanste Weise den Schulalltag: Mangel
an Lehrkräften und technischer Ausstattung,
beschränkende Voraussetzungen zur Kursbildung, ein
veral-tetes, ineffizientes Lehrwerk in der Sekundarstufe
und ein Curriculum, das keinen gleitenden
Übergang aus der Grundschule ins Gymnasium
und ins anschließende Ly-zeum gewährleistet- um
Aktuell #53/2022

nur einige Problemfelder zu nennen. Der Vorstand
des PDV ersucht sich immer wieder Gehör im
Bildungsministerium, um durch logische Argu-mente
und statistische Fakten, die Rahmenbedingungen für
das Fach Deutsch zu ver-bessern. Dabei geht es unter
anderem auch um die feste Einstellung von Personal
und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der
Lehrenden, die an bis zu 5 Schulen un-terrichten um
sich das Pflicht- Stundenpensum zu sichern. In enger
Zusammenarbeit mit einer diesbezüglich spezialisierten
Rechtsanwaltskanzlei werden unsere Forde-rungen
nunmehr auch offiziell vertreten und eingeklagt.
Darüber hinaus hat der PDV an der zuständigen Stelle
im Ministerium einen wissenschaftlich fundierten
Antrag zur Einführung der zweiten Fremdsprache
in die 4. Grundschulklasse gestellt, der bis-her auf
positive Resonanz gestoßen ist. Unser Anliegen
ist und bleibt die allgemeine Verbesserung der
Sprachenpolitik in Griechenland und somit auch
eine adäquate Be-handlung der Deutschlehrenden
im öffentlichen Dienst, aber auch an den privaten
Bildungseinrichtungen.
Wir danken unserer Leserschaft für die
Unterstützung und erhoffen uns weiterhin eine
konstruktive Zusammenarbeit in der gemeinsamen
Bewältigung des Berufsalltags!
Im Namen des Vorstands des PDV,
Christina Markoudi,
die Präsidentin.
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Lesenswertes

Hut…auf! im Fremdsprachenunterricht
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Δημόσια Εκπαίδευση

Eleni Kalaitzi
DaF-Lehrerin
Nikolaos Oikonomidis Lyzeum,
Edessa
elenikalaitzi1@gmail.com
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Im vorliegenden Artikel wird eine Kreativitätstechnik
dargestellt, die Schülern erlaubt, aus festgefahrenen Denkweisen
auszubrechen und gleichzeitig Sichtweisen, die die Entwicklung
neuer Ideen und Lösungsansätze ermöglichen, einzunehmen. Es
handelt sich um die Sechs Denkhüte Methode, die vom britischen
Kognitionswissenschaftler Edward de Bono (1989) entwickelt
wurde. Zusätzlich wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie diese
Methode sowohl zur Förderung des kreativen Denkens als auch zu
innovativen Diskussionsführungen im Fremdsprachenunterricht
beitragen könnte.
Sehr oft werden Schüler bei Problemstellungen aufgefordert, ihre
Denkweisen logisch aufzubauen, wobei jeder einzelne Denkschritt
folgerichtig auf den vorhergehenden eingehen und korrekt sein
muss. Das Unbekannte wird somit in vertrauten Elementen zerlegt.
Diese Denkweise -auch logisches Denken1 genannt- ermöglicht nach
Kellner (1999) den Schülern neue Situationen schnell einzuschätzen
und zu bewerten. Gleichzeitig aber verhindert sie, dass neue Ideen
und Sichtweisen entstehen (ebd.). Zudem können Erziehung,
Ausbildung, Vorurteile, Sympathien und Medien die subjektive
Wahrnehmung und das Verhalten beeinflussen und damit auch
einen Einfluss auf die Denkprozesse und die subjektive
Wahrheit der Schüler ausüben (Schwarz-Geschka 2015).
Dies hat zur Folge, dass bei Diskussionen jeder Schüler
bzw. Gruppe versucht, den anderen Schüler/Gruppe
von der eigenen Sichtweise zu überzeugen. Das logische
Denken erschwert ihnen -gerade bei Debatten-, neue
Meinungen und Ideen zuzulassen. An dieser Stelle könnte
die Sechs Denkhüte Methode einen effektiven Beitrag leisten.
Die sechs unterschiedlich gefärbten Denkhüte
repräsentieren sechs verschiedene Blickwinkel, mit denen
ein Thema betrachtet werden kann. Die Denkhüte
im Sinne von Denkrichtungen auf ein Thema werden
7_
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nacheinander von den
• Dauer jedes Blickwinkels:
2
5-10 Minuten
Schülern mental
Der aufgesetzt.
Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
• Beginn und Abschluss
Aus sechs Blickwinkeln mit
immer mit blauem Hut
unterschiedlichen Denkweisen
• Mögliche Reihenfolge der
wird eine Problematik
Denkhüte:
systematisch betrachtet, indem
Blau - Weiß - Rot - Gelb alle Seiten beleuchtet und
Grün - Schwarz - Blau
alle Aspekte Internationale
berücksichtigt
Deutschlehrertagung
Blau - Schwarz - Rot - Weiß
werden. Die Ideen und
Grün
- Gelb - Blau
Lösungsansätze werden objektiv
Blau - Rot - Gelb - Grün aus verschiedenen Sichtweisen
Weiß
- Schwarz - Blau
betrachtet und bewertet.
Im Folgenden wird
ein
Anwendungsbeispiel
Der blaue Grußworte
Denkhut: Ordnendes
IDT 2017 Denken
der Sechs Denkhüte Methode sowohl zur
stellt strukturierendes,
Förderung des kreativen Denkens als auch
organisierendes Denken dar
zu innovativen Diskussionsführungen im
Fremdsprachenunterricht dargestellt.
Der weiße Denkhut: Neutrales Denken
steht für das objektive, analytische
und Wettbewerb
sachliche Sammeln
von Fakten und
„DACHL-Fundstücke“
Sachinformationen

Durchführung
Dauer: 2h
Niveau: B1-B2
Globales Lernziel:
Kreatives Denken/
innovative
Diskussionsführung

Der rote Denkhut: Emotionales Denken
stellt subjektives, emotionales
Denken dar

IDT 2017: Beiträge Sozialform:
Hellas Gruppenarbeit
Der gelbe Fachprogramm
Denkhut: Optimistisches
Verwendete Medien: Internet, digitale Pinnwand
Denken
repräsentiert den realistischen
1. Ankündigung des Themas und Zieles
Optimismus
Der Lehrer3 stellt den Schülern das Thema, die
Methode und die Ziele der Aktivität ausführlich vor.
Der grüne Denkhut: Kreatives Denken
Praxisbeispiel
repräsentiert neue, innovative Ideen
Die Schüler sollen in Gruppen eine
und Lösungsansätze
Diskussionsführung über das folgende Thema
führen:
Der schwarze Denkhut: Pessimistisches
Sollte die Autofahrerlaubnis mit 17 Jahren im
Denken
gesamten
Europa eingeführt werden?
steht für Pessimismus und Bedenken
Mithilfe der Sechs Denkhüte Methode sollen
die Schüler gemeinsam aus unterschiedlichen
Zusätzliche Informationen über die
Blickwinkeln an die Problemstellung angehen und
Sechs Denkhüte Methode:
kreative Lösungen vorschlagen.
• Kann sowohl im Plenum als auch in
Gruppenarbeit eingesetzt werden
vgl. Beller (1997) und Gardner (1989)
Es können auch andere visuelle Symbole für die jeweiligen
Blickwinkel eingesetzt werden (z.B. farbige Armbänder oder
Luftballons).
1
2
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit sind alle Bezeichnungen
nur in der männlichen Form angegeben. Selbstverständlich sind
aber beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen.
3
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• Blau - Weiß - Rot - Gelb - Grün - Schwarz 2. Gruppenbildung/Rolleneinteilung
Blau und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)
Die Gruppen
vom LehrerDeutschlehrerinnenfestgelegt.
Derwerden
Internationale
• 5-10 Minuten für jeden Blickwinkel
Dabei wird beachtet, dass die Aufteilung effizient
stattfindet (inhomogene Gruppen). Ein Moderator,
Weißer Denkhut
ein Protokollant und ein Vertreter pro Gruppe
Daten und wichtige Informationen werden durch
werden festgelegt. Die jeweiligen Rollen können
einer Online-Recherche gesammelt und das Thema
nach Interessen in der Gruppe verteilt werden.
wird wertfrei
und ohne Urteilsbildung
betrachtet:
Finden sich für die Rollen keine Freiwilligen,
Internationale
Deutschlehrertagung
• Begleitetes Fahren (BF17) ist bei 17-jährigen
können diese auch ausgelost werden. Der Moderator
in
vielen
Ländern Europas schon möglich (z.B.
nimmt eine neutrale Rolle ein, überwacht und
Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg,
steuert den ganzen Prozess, d.h. er erinnert die
Frankreich, Irland, Liechtenstein, Schweden,
Gruppenmitglieder sowohl an die Bedeutung der
Belgien, Norwegen, Spanien, Griechenland usw.)
sechs Denkhüte als auch an die Verfahrensregeln.
• Mit einer zulässigen Begleitperson auf dem
Zudem stellt er sicher, dass die Teilnehmer in
Grußworte IDT 2017
Beifahrersitz dürfen auch Minderjährige Auto
der vorgegebenen Sichtweise bzw. Denkweise
fahren (Probezeit)5
verbleiben, in ihrer Rolle nicht übertreiben und
• Ein Beifahrer muss bestimmte Voraussetzungen
die vorgegebene Zeit einhalten. Der Protokollant
erfüllen (z.B. in Deutschland: mindestens 30 Jahre
dokumentiert stichpunktartig alle Ideen und
alt sein und 5 Jahre unfallfreie Fahrpraxis aufweisen
Vorschläge auf einer digitalen Pinnwand4 (Padlet).
können)6
Der Vertreter jeder Gruppe stellt zum Schluss die
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
Ergebnisse im Plenum dar.
Roter Denkhut
Es werden Gefühle -positive wie auch negative3. Festlegung der Reihenfolge der
hinsichtlich des Themas beschrieben und
Denkhüte
persönliche Urteile gefällt:
Jede Gruppe einigt sich auf die Reihenfolge der
• Positive Gefühle: gefällt/passt mir, bin
Denkhüte (Alternativ: alle Gruppen halten sich an die
begeistert/aufgeregt/erleichtert,
mich…Hellas
gleiche Abfolge, die vom Lehrer vorgegebenen wird).
Fachprogramm IDT 2017:freut
Beiträge
• Negative Gefühle: bin empört/entrüstet/
entsetzt/enttäuscht/wütend/zornig…
4. Durchlauf der Arbeitsphasen
• Neutrale Gefühle: bin gelassen/nachdenklich/
Die Mitglieder aller Gruppen setzen jeweils
verwirrt...
zeitgleich den ersten Hut auf, betrachten die
Fragestellung aus dem gleichen Blickwinkel und
Gelber Denkhut
überlegen gemeinsam Ideen der Denkrichtungen.
Es werden alle positiven Aspekte, Vorteile und
Praxisbeispiel
Argumente für das Thema gesammelt. Positives
Denken und optimistischer Blickwinkel sind
Blauer Denkhut
angebracht.
Die dargestellte Problematik, die Ziele der
• Wichtige Erfahrungen werden im
Aktivität, die Reihenfolge der Denkhüte und die
Straßenverkehr gesammelt (Fahrkenntnisse in
Zeitfristen der Denksichten werden erwähnt:
verschiedenen Situationen werden verbessert und
• Sollte man in allen Ländern Europas das
das Selbstvertrauen wird aufgebaut)
Autofahren mit 17 Jahren erlauben?
• Verantwortung im Straßenverkehr wird größer
• Argumente dafür/dagegen sammeln, kreative
• Start in die Fahrpraxis wird entspannter und
Vorschläge für sichere Lösungen machen
sicherer ("Neulinge" werden von einer Begleitperson
4
Die Ideen und Vorschläge können auch auf einem Blatt Papier
unterstützt)
notiert werden.
5
• Unfallsrisiko wird gesenkt (Ehemalige BF17https://www.bf17.de/begleitperson/ (abgerufen am 05.06.2022)
6
vgl. ebd.
Teilnehmende haben nachweislich weniger Unfälle)7
Aktuell #54 /2022
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• Versicherungstarife werden günstiger angeboten
• Zur dargestellten Problematik gibt es sowohl
positive
als auch
negative Aspekte
(Viele Kfz-Haftpflichtversicherungen
sind
für
Der Internationale Deutschlehrerinnen- und
Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
8
•
Es
gibt
mehr
Vorteile
ehemalige BF17-Teilnehmer/innen billiger)
• Die neutralen Gefühle über das Thema sind
• Fahrerlaubnis mit 17 wird schon seit Jahren
weniger
als die positiven und negativen Gefühle
in anderen Ländern erfolgreich eingesetzt (z.B. in
•
Viele
Informationen über die Fahrerlaubnis aus
9
Deutschland seit 2011 und es funktioniert)
der Online-Ressource gelten nicht für alle Länder
• Regionen mit einer schwachen Infrastruktur
• Es muss noch ausgiebiger über die
werden flexibler
Internationale Deutschlehrertagung
Fahrerlaubnis in den verschiedenen Ländern
• "Chauffeurdienste" der Eltern werden
Europas geforscht werden
vermieden
• Innovative Ideen zum Lösungsansatz sind
• Autofahren ist sicherer als Motorrad fahren
vorgeschlagen worden
(Mindestalter für die Motorräderfahrerlaubnis ist
5. Darstellung der Ergebnisse
das 16. Lebensjahr)10
Der Vertreter jeder Gruppe trägt die erarbeiteten
Grußworte IDT 2017
Grüner Denkhut
Ergebnisse seiner Gruppe dem gesamten Plenum
Es werden neue, kreative Ideen und Alternativen zusammen. Die abgeleiteten Schlussfolgerungen
vorgeschlagen:
und Lösungsansätze werden dargestellt. Bestehende
• Eltern-Kind-Beziehung wird von den Eltern als offene Punkte, Fragen oder Unstimmigkeiten
Beifahrer verstärkt (gegenseitiges Zuhören ist beim
werden geklärt.
Autofahren unvermeidbar)
„DACHL-Fundstücke“
Zusammenfassung
• WichtigeWettbewerb
Unterhaltungen
und Diskussionen
Die Sechs Denkhüte Methode von Edward de
zwischen Eltern und Kindern, die in anderen Fällen
vermieden werden oder für die man sonst keine Zeit Bono bietet für Diskussionen bzw. Debatten im
Fremdsprachenunterricht sehr viele Vorteile. Die
hat, werden geführt
Methode bringt im Ergebnis die objektive und
• Jugendliche lernen, an sich selbst und ihre
kreative Sichtweise zu einer Problematik hervor,
Fähigkeiten zu glauben
die Schüler ihre gewohnten Denkmuster
Fachprogramm IDT 2017: Beiträgeda
Hellas
Schwarzer Denkhut
verlassen und weitere Blickwinkel einnehmen.
Es werden alle Nachteile, Gefahren, Risiken und Bei der Bewertung des Lösungsansatzes
Bedenken benannt:
werden alle relevanten Blickwinkel betrachtet
• Unreife Verhaltensweisen mit dem Auto
und eine mehrdimensionale Beleuchtung der
werden von den Jugendlichen aufgewiesen
Aufgabenstellung wird ermöglicht. Dabei sorgt
• Unfälle können vom Beifahrer nicht gehindert
der Perspektivenwechsel für neue Sicht- und
werden
Denkweisen. Durch paralleles Denken in
• Unfallraten werden größer
die gleiche Richtung betrachten alle Schüler
• Größerer Beitrag zur Umweltbelastung (Abgase, bzw. Gruppen die Problemstellung aus einem
Staus) und zu den Parkplatzproblemen wird
gemeinsamen Blickwinkel. Inhomogene Gruppen
geleistet
werden gezwungen, parallel und konstruktiv
• Deutsche BF17 Prüfungsbescheinigung ist
zu denken und auch mal eine ungewohnte
derzeit nur in Österreich anwendbar11
Perspektive einzunehmen. Zusätzlich werden
durch die Einnahme der jeweils vorgegebenen
7
Blauer Denkhut
https://www.bf17.de/fuehrerschein-mit-17/alle-vorteile/
(abgerufen am 05.06.2022)
Gesammelte Ideen, Gedanken und Einwände
8
vgl. ebd.
werden zum Schluss in eine sinnvolle Ordnung
9
https://www.bf17.de/fuehrerschein-mit-17/rechtliches/ (abgerufen
gebracht. So entsteht ein strukturierter Überblick
am 05.06.2022)
10
https://www.bf17.de/begleitperson/ (abgerufen am 05.06.2022)
über die Gesamtthematik. Schlussfolgerungen und
11
https://www.bf17.de/fuehrerschein-mit-17/rechtliches/
Auswertung der Ergebnisse:
(abgerufen am 05.06.2022)
10_
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Rollen bzw. Denkweisen Konkurrenzkämpfe und
Anfeindungen vermieden, da persönliche Faktoren
wie Sympathien, Vorurteile und Neid ausgeschaltet
werden. Dieses Ausschalten von persönlichen
Faktoren führt zu mehr Offenheit. Auch die
Kommunikation innerhalb der Gruppe wird
verbessert. Man redet nicht gegeneinander, sondern
miteinander.
Die Sechs Denkhüte Methode eignet sich
zur Förderung des kreativen Denkens und
zu innovativen Diskussionsanregungen auch
mit weiteren Themen (z.B. ethische) im
Fremdsprachenunterricht hervorragend. Die
Verfasserin hofft, mit der vorgestellten Sechs
Denkhüte Methode Anregungen für weitere
Anwendungen der Methode gegeben zu haben.
"Es gibt mehr als eine Lösung zu einem
Problem..."
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Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e.V. (IDV)

Wie tick(tok)en die Jugendlichen?
Digitales DaF-Lernen mit Kurzvideos
Internationale Deutschlehrertagung

Grußworte IDT 2017
Eine neue App, die sich bei Jugendlichen als sehr beliebt
erwiesen hat, ist TikTok. Die Benutzer*innen haben die
Möglichkeit nicht nur Videos zu sehen, sondern sehr leicht lebhafte
Videos zu erstellen und mit anderen zu teilen. Auch Inhalte,
die zum Fremdsprachenlernen beitragen, kann man neulich
in TikTok finden. Welche Implikationen gibt es nun für den
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
Fremdsprachenunterricht? Wie kann die App im DaF-Unterricht
eingesetzt werden? Darum geht es in diesem Artikel.

Vicky Markou (PhD., M.Ed)
Deutschlehrerin an öffentlichen
Die DaF-Lehrkräfte versuchen stets den Unterricht effektiv
Schulen und Mitarbeiterin der
und unterhaltsam für die Jugendlichen zu gestalten. Die Plattform
Griechischen Fernuniversität - ΕΑΠ
(tiktok.com)
ist ein großer Trend für die Generation Z.
(vickymarkou@yahoo.gr)
Fachprogramm IDTTikTok
2017: Beiträge
Hellas

Laut Studien benutzen sie mehr als 70% der 16- bis 19jährigen
in Deutschland, obwohl nur 30% der Internetnutzer*innen ab
40 Jahre sie überhaupt kennen1. Im Jahr 2020 war sie die am
meisten henruntergeladene Applikation (Adnan et al. 2021).
TikTok kann das Lernen beleben und hat Merkmale, von denen
der Fremdsprachenunterricht profitieren kann. Es ermöglicht
eine neue Art von Lernen nach dem New-Work-Konzept, das die
Selbstentfaltung des Individuums zum Ziel hat, von den Lernenden
als sinnvoll erlebt wird und die Teilnahme an einer Gemeinschaft
fördert (Schmitz/ Graf 2020: 80). Bisher galten sozial vernetzte
Plattformen als Medien zur Unterhaltung, Sozialisierung und
Informierung, nun fokussiert die Forschung ein viertes Ziel,
nämlich akademisches Lernen (Yang 2020).
Studien im Bereich der Fremdsprache Englisch dokumentieren,
dass die Fremdsprachenlernenden eine positive Stellungnahme
gegenüber der Verwendung von TikTok im Unterricht haben
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1318937/umfrage/nutzung-von-tiktoknach-altersgruppen-in-deutschland/
1
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(ebd.: 179). Zu den Vorteilen der Applikation
Eine weitere grundlegende Funktion
Internationale
und Deutschlehrerverband
e.V. (IDV)
gehören die Der
Übung
des Sprechens, Deutschlehrerinnendas Erlernen
von TikTok
ist die Interaktion der Videos
von neuem Wortschatz, die Verbesserung
untereinander. Man kann ein „Duett“
der Aussprache, die Bewusstmachung von
machen, damit das erstellte Video mit der
Grammatik, der Einblick in die Körpersprache,
Originalaufnahme parallel im geteilten Bildschirm
in umgangssprachliche Ausdrücke und in die
(Splitscreen) angeschaut wird (siehe Beispiel, Bild
Intonation, die Vorbereitung auf mündliche
1). Videoausschnitte von anderen Nutzer*innen
Internationale
Deutschlehrertagung
Prüfungen, die Steigerung des Selbstvertrauens
kann man
in Form von „Stitch“
einsetzen, wobei
(Herwanto 2022: 80-81), der Spaßfaktor und die
kleine Teile des originalen Videos mit der eigenen
Lernerautonomie (Tarmizi et al. 2021: 501).
Aufnahme eingeblendet werden. Die geschriebene
Sprache wird in Videos als Untertitel, Inserts
Ja, aber warum TikTok? Vier
oder Schriftzüge eingefügt (siehe Hör-Seh
sind die wichtigsten Gründe: die
Fertigkeit von Thaler 2007: 13), während in
Interaktionsmöglichkeiten der Applikation, die
den Kommentaren die Textkommunikation
Grußworte IDTmit
2017
3
kreative Bearbeitung von Videos, die soziale
Emojis bereichert wird (siehe Bild 2) .
Vernetzung und das Feedback, das man von
anderen Nutzer*innen bekommen kann. Im
Was für Themen kommen in TikTok Videos
Vergleich zu YouTube kann man nur kürzere
auf? Spontane Selbstdarstellung, „do it yourself“
Videos hochladen2, was den Inhalt kompakter
Videos, komische Videos und Schönheitstipps
und dynamischer macht. Die Effekte, die man
sind die beliebtesten
Themen.
Für den
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
bei der Anfertigung von Videos einsetzen kann,
Fremdsprachenunterricht ist digitales Erzählen
machen den Prozess und das Endprodukt sehr
(digital storytelling) einflussreich, denn es kann
anziehend. Den Unterschied machen auch Filter,
in Projekte integriert werden. Multilingualität
Zeitraffer oder Zeitlupe, Greenscreen Effekte,
und Sprachlernerfahrungen sind ein anderes
wobei die Protagonisten sich in anderen Orten
Lieblingsthema (siehe Beispiel Bild 3). Ein neuer
versetzen,
Blick
auf Dialekte und
regionale
Sprachen wird
Fachprogramm
IDT
2017: Beiträge
Hellas
Playback
in den Videos belegt
Möglichkeiten, und ist für den
bei denen man
DaF-Unterricht
das Video mit
essentiell. Viele
Lieblingssongs
Videos thematisieren
oder mit
den Vergleich von
anderen Sounds
3
Die Kommunikation in
unterlegen
den Kommentaren der
TikTok-Videos hat die
kann.
Merkmale der Chatsprache
als hybridische Textsorte
(Markou 2009: 35ff, 51ff).

Bild 1. Interaktionsmöglichkeiten in TikTok:
Sprache üben in „Duett“
(https://www.tiktok.com/@deutschlernenmitjolca/
video/7013707293934013701?is_copy_url=1&is_
from_webapp=v1)
Bild 2.
Kommentare eines Tiktok-Beitrags
Aktuell #54 /2022
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Bild 3.
Der Internationale Deutschlehrerinnenund Deutschlehrerverband e.V. (IDV)
Sprachlernerfahrungen sind ein Lieblingsthema in TikTok. Das Video wird als Antwort auf
einen Kommentar erstellt.
(https://www.tiktok.com/@minister.ofenjoyment/video/7122163760898247942?is_copy_
url=1&is_from_webapp=v1)
Bild 4.
Wortschatztraining (https://www.tiktok.com/
Internationale Deutschlehrertagung
@aussprache_coach/video/7101309486207470854?
is_copy_url=1&is_from_webapp=v1)

Grußworte IDT 2017

Bild 5.
Wortschatz- und Intonationstraining (https://
www.tiktok.com/@yournativeteacher/video/7114318808411557125?is_copy_url=1&is_
from_webapp=v1)

Hochdeutsch
mit
regionalen
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
Sprachen oder von der Klassensprache mit
oder grammatische
der Umgangssprache. Spezielle Videos
Phänomene
zum Deutschlernen sind neulich von
erklären und
Deutschlehrkräften erschienen, die den
bestimmte
Wortschatz
Sprachniveaus
(Beispiel
Bild Hellas
Fachprogramm IDT 2017:
Beiträge
abzielen.
4) oder die
Aussprache
Die Verwendungsmöglichkeiten von TikTok
und
innerhalb oder außerhalb der Klasse sind noch
Intonation
(Beispiel Bild unbegrenzt. Die App kann den traditionellen
5) trainieren, Unterricht in der Klasse ergänzen, damit
elementare sprachliche Fertigkeiten trainiert und
Dialoge in
verbessert werden. Darüber hinaus bietet TikTok
bestimmten
eine Fülle von authentischem Material, das zum
Situationen
Kennenlernen der Zielkultur und zur Verwendung
darstellen
der Zielsprache motiviert. Die Lehrkraft kann ein
(Beispiel
Thema vorschlagen, das die Lernenden individuell
Bild 6),
oder in Gruppen durch ihre persönlichen
die sich als
Lebenserfahrungen entfalten und in Form von
Rollenspiel
Kurzvideos in TikTok vorstellen können (Tarmizi
üben lassen
Bild 6.
Authentische Situationen „im Restaurant“ (mit Green Screen Effekt) (https://www.tiktok.
com/@thegermanbuzz/video/7095677123720908038?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1)
14_
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Riedel, M. (2022). Erklärvideos als authentische
et al. 2021: 502). Der routinemäßige Entwurf von
Hör-(seh-)
Mikro-Hörübungen
Kurzvideos könnte
als außerschulische
Aktivität
Der Internationale
DeutschlehrerinnenundMaterialien.
Deutschlehrerverband
e.V.und
(IDV)
authentische Hörmaterialien, 129.
eingesetzt werden. Die Lernenden könnten dabei
ihre eigenen Dialoge spielen, dramatisieren,
Schmitz A., Graf, N. (2020). Agiles Lernen, New
aufnehmen, daneben mitsingen, je nach ihrem
Learning, Lernen 4.0. personalmagazin 01.20. 77Potential kreativ sein. Das Feedback der Lehrkraft
80.
kann auch online stattfinden (ebd.).
Internationale Deutschlehrertagung
Tarmizi, S. A. A., Mahmud, N., Mohamed, A.
Die Erstellung von Videos in Tiktok kann
F., & Hassan, A. A. (2021). TikToking to improve
faszinierend sein, weil aber die Lernenden noch
speaking skills: A sociocognitive Case Study of
unerfahren sind und die Herstellung noch nicht
Malaysia ESL Learners. Proceedings of CRI2021.
automatisiert worden ist, sollte die Lehrkraft
sorgfältig damit umgehen (Riedel 2022) und sicher
Thaler, Engelbert (2007):Grußworte
Schulung des IDT
Hör-Sehsein, dass die Kursteilnehmenden technologisch
2017
Verstehens. In: Praxis Fremdsprachenunterricht 4,
nicht überfordert werden. Die Praxis ist auch
12-17.
für die Lehrperson eine Herausforderung, denn
sie verzichtet auf ihre traditionelle Rolle und
Yang, H. (2020). Secondary-school Students’
übernimmt die Rolle des/der Sprachcoaches/
Perspectives of Utilizing Tik Tok for English
in, der/die das autonome Fremdsprachenlernen
and beyond the„DACHL-Fundstücke“
EFL classroom. Etss,
unterstützt und die Schwierigkeiten der Lernenden learning inWettbewerb
162–183.
voraussehen soll. Aber es lohnt sich, wenn die
sprachlichen Fertigkeiten mit Inhalten geübt
werden, die die Jugendlichen interessieren.
Bibliografie
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#equilibrium

Lesenswertes

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση
Seit 2012 gilt der 11. Oktober als Internationaler Tag des Mädchens.
Der Tag zielt darauf ab, die Bedürfnisse und Herausforderungen der
Mädchen hervor- und anzugehen. Gleichzeitig fördert er die Stärkung
der Mädchen und die Erfüllung ihrer Menschenrechte.

Dorella Kokossi
Senior Educational Consultant Communication Strategist

Laufen, wie ein Mädchen", "weinen, wie ein Mädchen",
"schlagen, wie ein Mädchen".. . Phrasen, die wir alle zu Ohren
bekommen und auch öfters gehört haben. Unsere Kinder, unsere
Schülerinnen und Schüler kommen im Laufe ihres Heranwachsens
mit so vielen Stereotypen in Berührung, dass es für sie fast
unmöglich ist, sich eine feste Haltung und Wahrnehmung zu bilden.
Auch wenn es heute, im Jahr 2022, noch undenkbar erscheint,
kämpfen Mädchen auf der ganzen Welt täglich um das Recht auf das
Allernötigste.
Statistiken der UNO und der Unicef zeigen Folgendes:
- Weltweit hat fast jedes vierte Mädchen im Alter von 1519 Jahren weder zur Ausbildung noch zu jeder anderen Bildung
Zugang, verglichen mit 1 zu 10 Jungen im gleichen Alter.
- Bis 2021 werden etwa 435 Millionen Frauen und Mädchen
mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag auskommen müssen, darunter
47 Millionen, die durch die Pandemie COVID-19 in die Armut
getrieben werden.
-Mehr als 2/3 der Analphabeten auf der Welt sind Frauen.
- Jedes Jahr erhöht sich in der Grundschule das Endgehalt von
Mädchen um 10-20 %. Es ermutigt sie auch, später zu heiraten und
weniger Kinder zu bekommen, und macht sie weniger anfällig auf
Gewalttätigkeiten.
- In Pakistan verringert eine Vergrößerung der Entfernung
eines Wohnorts von der Schule um einen halben Kilometer, die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen eine Schule besucht, um 20 %.

16_
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- Erkenntnisse aus 68 Ländern zeigen, dass
die Bildung einer Frau ein Schlüsselfaktor dafür
ist, ob sie ein Kind bekommen wird oder nicht.
Kinder von Müttern, die keine Schule besucht
haben, haben in Lateinamerika ein 3,1-mal höheres
Sterberisiko als Kinder von Müttern, die eine
weiterführende Schule besucht haben.
So unvorstellbar es uns auch erscheinen mag,
zeigen die oben genannten Daten, dass den
Mädchen das Recht auf Bildung verweigert wird
und sie immer noch darum kämpfen müssen,
daran teilzunehmen.
Als ich von Elis neuem #equilibriumProjekt las, konnte ich nur Begeisterung
empfinden. Das #equilibrium-Projekt gibt
dem Unterrichtsprozess einen Rahmen, der
jegliche Geschlechterstereotypen ausschließt.
Konkret wurden in Zusammenarbeit mit der
Universität Macerata in Italien die notwendigen
Bedingungen formuliert, nach denen die
Erstellung von Lehrbüchern erfolgen und die
Wahrung verschiedener Konzepte wie z. B. der
Inklusion gewährleistet wird. Dies erfolgt durch
einen besonderen Ansatz bei der Sprache der
Lehrbücher, deren Inhalte und den entsprechenden
Abbildungen.
Das Projekt zielt darauf ab, Schülerinnen und
Schülern bereits in den ersten Schuljahren mit
der Gleichstellung der Geschlechter vertraut zu
machen und eine integrative Kultur zu schaffen, in
der sich jeder wohlfühlt und frei von Stereotypen
denkt, die sein Potenzial einschränken.
Das Lehrbuch ist ein Kommunikationsmittel
zwischen Schüler und Lehrer. Obwohl in
Griechenland das Hauptziel und oft auch das
einzige Ziel des Sprachenlernens der Erwerb eines
Diploms ist, kann das Sprachenlernen viel mehr
als das sein. Als Lehrer müssen wir bedenken, dass
wir neben einer Fremdsprache auch Anregungen zu
einer fremden Kultur bieten.
Man schafft künftige Weltbürger und trägt dazu
bei, dass aus ihnen vielseitige Persönlichkeiten
Aktuell #52/2021
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Ιδιωτική Εκπαίδευση
werden, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen,
indem man den Schülerinnen und Schülern das
richtige Rüstzeug an die Hand gibt.
Δημόσια Εκπαίδευση
Erfolgreiche Bildung ist nicht die hohe
Erfolgsquote bei Prüfungen, erfolgreiche Bildung
ist die Vermittlung von Werkzeugen, mit denen
die Schüler in ihrem Alltag nicht in Berührung
kommen.
Erfolgreiche Bildung bedeutet, einen Beitrag zur
Verbesserung der Welt zu leisten.
Literaturverzeichnis:
-Five things you didn't know about practices that
harm girls. (n.d.). Retrieved October 13, 2022, from
https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didntknow-about-practices-harm-girls
- International Day of the girl 2022. (2022,
September 13). Retrieved October 25, 2022, from
https://www.unicef.org/gender-equality/internationalday-girl-2022
-International Day of the girl child. (n.d.).
Retrieved October 19, 2022, from https://www.
unesco.org/en/days/girl-child
- International Day of the girl child. (n.d.).
Retrieved October 20, 2022, from https://www.
un.org/en/observances/girl-child-day
-The girl child. (n.d.). Retrieved October 20,
2022, from https://beijing20.unwomen.org/en/infocus/girl-child
-UNFPA-UNICEF Global Programme to end
child marriage. (2022, June 28). Retrieved October
24, 2022, from https://www.unicef.org/protection/
unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage
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Αφιερωµένο στον

Χρήστο Καραµπάτο

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση
Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Η χρονιά που πέρασε σηµαδεύτηκε από την τραγική απώλεια
του εκδότη Χρήστου Καραµπάτου, ενός πρωτοπόρου στον χώρο
του DaF στη χώρα µας, που έφυγε πρόωρα κι απρόσµενα από
κοντά µας το περσινό καλοκαίρι …
Τίποτα δεν θα µπορούσε να περιγράψει καλύτερα τη συµβολή
του από τα λόγια του ίδιου πριν από 22 χρόνια:
«Αυτή η στιγµή είναι σίγουρα η στιγµή που µου έρχονται στο µυαλό
όλα τα στοιχεία, που σηµάδεψαν τη διαδροµή αυτή από τα πρώτα
µου εκδοτικά βήµατα µέχρι σήµερα. Το 1991 ξεκινήσαµε µια πολύ
µικρή οµάδα που µεγάλωσε και θα µεγαλώνει πιστεύω. Σίγουρα
ξεκινώντας πειραµατίστηκα, έκανα λάθη, είχα να αντιµετωπίσω
τεράστιες δυσκολίες σε µια αγορά πολύ διαφορετικά διαµορφωµένη
από τη σηµερινή. Αν αυτό το πείραµα πέτυχε, οφείλεται στο ότι εγώ
και οι ελάχιστοι τότε συνεργάτες µου δώσαµε την ψυχή µας σ΄ αυτή την
προσπάθεια...
Κι έγιναν όλα πολύ γρήγορα … Φτιάχτηκε ένα µεγάλο
εκδοτικό γκρουπ, που έχει να επιδείξει στην πορεία του µεγάλες
επιτυχίες και που χάραξε νέους δρόµους στην εξέλιξη του
γερµανικού διδακτικού βιβλίου. Αν είµαι περήφανος για κάτι
από τη δουλειά µου, είναι ότι...
- πετύχαµε να διευκολύνουµε ουσιαστικά το δύσκολο έργο των
καθηγητών προσφέροντας πλήρες και σύγχρονο υλικό ειδικά
διαµορφωµένο για τις ανάγκες του Έλληνα µαθητή. ∆εν πρέπει
να ξεχνάµε ότι µέχρι πρότινος οι συνάδελφοι αναγκάζονταν να
φτιάχνουν µόνοι τους - χωρίς ιδιαίτερα µέσα - το υλικό για το
µάθηµα.
- ενθάρρυνα νέους συγγραφείς, πράγµα ασυνήθιστο ως τότε για
18_
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τα ελληνικά δεδοµένα.
- πρώτος πίστεψα στη λογική της δηµιουργικής
συνεργασίας, στο ότι είναι προτιµότερο δηλαδή να
ενώσει κανείς τις δυνάµεις και όχι απαραίτητα να
ανταγωνίζεται τους ξένους εκδοτικούς οίκους. Έτσι
ίδρυσα στις αρχές του 1993 την εταιρεία Hueber
Hellas. Αποκορύφωµα αυτής της συνεργασίας
πιστεύω ότι είναι η διάθεση και διακίνηση βιβλίων
που δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα σε όλες τις χώρες
του κόσµου, κάτι που φάνταζε ακατόρθωτο σε όλους
µας. Άλλωστε, πάντα πίστευα ότι υπάρχει στον
τόπο µας το συγγραφικό ταλέντο και σε συνδυασµό
µε την υψηλή ποιότητα έκδοσης µπορούµε να
δηµιουργήσουµε στην Ελλάδα βιβλία σύµφωνα µε τα
διεθνή στάνταρ.
- δώσαµε νέα διάσταση στην προβολή του
γερµανικού εκπαιδευτικού βιβλίου µε κεντρικές,
αλλά κυρίως περιφερειακές εκθέσεις και σεµινάρια,
στοχεύοντας πάντα στην όσο το δυνατόν καλύτερη και
αµεσότερη εξυπηρέτησή σας.
- γνωρίζοντας πολύ καλά ότι από τους
πρωτοπόρους απαιτεί κανείς περισσότερα, πετύχαµε,
πιστεύω, να δώσουµε νέα µορφή στο layout και
γενικότερα να βελτιώσουµε την από αισθητικής
άποψης εµφάνιση του βιβλίου σε σχέση µε το τι
επικρατούσε, όπως θα θυµούνται και οι παλιότεροι.
Μια προσπάθεια σύνθετη καθώς και δαπανηρή,
που τελικά όµως έχει σαν αποτέλεσµα να γίνεται
πιο ελκυστικό το ίδιο το µάθηµα της γερµανικής
γλώσσας, που –κι αυτό δυστυχώς το ξέρουµε όλοι–
θεωρείται κατεξοχήν «δύσκολη» και ιδιαίτερα
απαιτητική.

Επιστημονικά άρθρα
...Το όραµά του αποδείχτηκε µια συνταγή
εξαιρετικής επιτυχίας! Εµείς από την πλευρά
µας νιώθουµε την ανάγκη να πούµε ένα µεγάλο
«Ευχαριστώ» και για τα χρόνια που µεσολάβησαν,
για όλη του την πορεία, αλλά κυρίως
για το
Lesenswertes
συναρπαστικό και δηµιουργικό ταξίδι που είχαµε
κοντά στον Χρήστο. Έφτασε στην κορυφή
έχοντας πάντα ως πρώτο του µέληµα τη στήριξη
των καθηγητριών και καθηγητών Γερµανικών,
Ιδιωτική
όποιες κι αν ήταν οι συνθήκες.
ΑυτόςΕκπαίδευση
είναι και
ο λόγος που το προσωπικό του αποτύπωµα
θα µείνει ανεξίτηλο στον χώρο του DaF, τον
οποίο άλλαξε ριζικά. Άνοιξε νέους δρόµους που
περιµένουν να τους βαδίσουµε!
Δημόσια Εκπαίδευση
Για αυτό και συνεχίζουµε το έργο του και του
αφιερώνουµε κάθε µας προσπάθεια!
Η οµάδα των Εκδόσεων ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ και HUEBER HELLAS
… η δική του οµάδα

Τέλος, θα ήταν λίγο, ό,τι κι αν έλεγα για τη
συµπαράσταση όλων σας από τα πρώτα κιόλας
βήµατα της εκδοτικής µου καριέρας.
Σε όλους εσάς καθώς και στους συνεργάτες
µου, που µοιράστηκαν µαζί µου αυτή τη διαδροµή,
αισθάνοµαι την ανάγκη να πω ένα µεγάλο
«Ευχαριστώ!».
(από το Editorial του πρώτου καταλόγου των Εκδόσεων το
2000)

Aktuell #52/2021
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Οδηγίες - απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα
εκπαιδευτικών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas

Το τελευταίο διάστηµα έχουµε πλήθος ερωτήσεων από
συναδέλφους σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών για τις βασικές
προβλέψεις της νοµοθεσίας και για τα στοιχειώδη δικαιώµατά
τους. Καταγράφουµε εδώ σύντοµες απαντήσεις στα κυριότερα
ερωτήµατα που λαµβάνουµε:

Αλέκος Γούλας,
Πρόεδρος Συλλόγου Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Αττικής (ΣΙΕΛ),
Αντιπρόεδρος Οµοσπονδίας
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)

20_

Α. ∆ιάρκεια και τόπος εργασίας
Η σύµβαση ορισµένου χρόνου πρέπει να αναφέρει τις
ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της συνεργασίας, µε ηµεροµηνία
έναρξης την πρώτη ηµέρα διδασκαλίας. ∆οκιµαστικές περίοδοι
χωρίς αµοιβή είναι παράνοµες. Στη σύµβαση θα ορίζεται, επίσης,
ο τόπος εργασίας του εκπαιδευτικού.
Β. Ωρολόγιο πρόγραµµα και διάρκεια διδακτικής ώρας
Το ωρολόγιο πρόγραµµα θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά
ανά ηµέρα και τµήµα. Για παράδειγµα, τη ∆ευτέρα οι συνάδελφοι
διδάσκουν 4-4.45 το τµήµα Α1, 5-5.45 το τµήµα Ε3 κ.λ.π.
Γ. Αποδοχές
Θα πρέπει να αναφέρεται το µεικτό ωροµίσθιο µε το οποίο θα
αµείβεται ο εκπαιδευτικός ή, στην περίπτωση πλήρους ωραρίου, ο
µεικτός µισθός.
∆. Προσοχή σε «παγίδες»
Σε κάθε περίπτωση είναι επιβεβληµένη η προσεκτική ανάγνωση
της σύµβασης, προκειµένου να αποφύγουν οι συνάδελφοι
δυσάρεστες εκπλήξεις µε «περίεργους» όρους που ενδέχεται
να έχουν συµπεριληφθεί στο κείµενο. Όροι όπως «η αµοιβή
αφορά διδακτικές ώρες που πραγµατοποιούνται και µόνο» ή,
στην περίπτωση µαθήµατος που αφορά έναν και µόνο µαθητή,
«σε περίπτωση που ο µαθητής δεν προσέρθει στο µάθηµα,
ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται αµοιβή» είναι απαράδεκτοι
και παράνοµοι. Να θυµίσουµε εδώ ότι στο πρόγραµµα του
Aktuell #54 /2022
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εκπαιδευτικού, που όπως προαναφέρθηκε
αναφέρεται αναλυτικά στην σύµβαση,
συµπεριλαµβάνονται οι ώρες που αφορούν
ιδιαίτερα µαθήµατα που πραγµατοποιούνται
στο χώρο του φροντιστηρίου. Οι συνάδελφοι θα
πρέπει να παίρνουν οπωσδήποτε αντίγραφο της
σύµβασης από τον εργοδότη!

Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 4415/2016,
το πλήρες ωράριο των εκπαιδευτικών
ορίζεται στις 21 διδακτικές ώρες. Πρέπει
εδώ να θυµίσουµε ότι από το 2012, όταν
και κατέρρευσαν οι συλλογικές συµβάσεις
ελέω µνηµονιακών πολιτικών, το ωροµίσθιο
υπολογιζόταν βάσει 40ώρου και έφθανε στο...
αστρονοµικό ποσόν των 2,92 ευρώ την ώρα.
Όµως ο αγώνας που δόθηκε από την ΟΙΕΛΕ
και τα πρωτοβάθµια σωµατεία οδήγησε την τότε
κυβέρνηση να υπολογίσει το πλήρες ωράριο
βάσει του µέσου ωραρίου των εκπαιδευτικών
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και όχι βάσει
του 40ωρου που ισχύει για τον ιδιωτικό τοµέα.
Έτσι το ωροµίσθιο σχεδόν διπλασιάστηκε,
καλύπτοντας τµήµα των τεράστιων απωλειών που
είχαµε από το 2012 κι έπειτα, όχι µόνο µε την
κατά 60% περίπου µείωση των αποδοχών µας
αλλά και µε το πάγωµα των τριετιών.

Η διδακτική ώρα ορίζεται στα 45 λεπτά,
σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν. 4610/2019.
∆υστυχώς, µε την ανοχή των εποπτικών οργάνων
της Πολιτείας, κάποιοι ιδιοκτήτες εφαρµόζουν το
60λεπτο.
Για ποιο λόγο πολλοί από τους ιδιοκτήτες
παραβιάζουν τη συγκεκριµένη διάταξη; Με
τον τρόπο αυτό οι εργοδότες κερδίζουν για
κάθε ώρα 15 διδακτικά λεπτά για τα οποία
δεν καταβάλουν αποδοχές και ασφαλιστικές
εισφορές, καθώς µετατρέπουν τη διδακτική
Aktuell #54 /2022

ώρα παρανόµως σε 60λεπτη. Αν υπολογιστεί
ότι χονδρικά
οι ώρες λειτουργίας
των Κέντρων
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
Ξένων Γλωσσών είναι 7 ηµερησίως (από τις 3
έως τις 10), αντιλαµβάνεται κανείς ότι τα κέρδη
των ιδιοκτητών και οι ταυτόχρονες απώλειες
εργαζόµενων και δηµόσιων ταµείων ανέρχονται
µηνιαίως σε εκατοµµύρια ευρώ! Ταυτόχρονα
πλήττονται
και οι (όχι
πολλοί...)
επιχειρηµατίες
Fachprogramm
IDT
2017: Beiträge
Hellas
που τηρούν τη νοµιµότητα µε αποτέλεσµα να
ναρκοθετείται ο υγιής ανταγωνισµός.

Το κατώτατο µεικτό ωροµίσθιο ανά τριετία*
είναι:
0-3 Έτη: 8,15 ευρώ
3-6 Έτη: 8,96 ευρώ
6-9 Έτη: 9,78 ευρώ
9-12 Έτη: 10,59 ευρώ
*Να υπενθυµιστεί εδώ ότι µε την Π.Υ.Σ. 6/2012,
έχουν παγώσει οι τριετίες έως ότου η ανεργία στην
Ελλάδα πέσει κάτω από το 10%. Τούτο σηµαίνει
ότι οι παλαιοί συνάδελφοι κατοχυρώνουν τις τριετίες
µέχρι και το 2012. Οι συνάδελφοι που έχουν
ξεκινήσει να εργάζονται µετά από το συγκεκριµένο
έτος, δεν µπορούν να κατοχυρώσουν προϋπηρεσία για
µισθολογική εξέλιξη.
Σηµαντικό εδώ να τονιστεί ότι, σε περίπτωση
υπέρβασης του νόµιµου ωραρίου (υπερωρία), τότε
το ωροµίσθιο προσαυξάνεται κατά 40%.
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται επίσης δώρο
Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδοµα άδειας και
αποζηµίωση άδειας (σε περίπτωση που υπάρχουν
χρωστούµενες ηµέρες κανονικής άδειας). Εάν
η διάρκεια της σύµβασης είναι µικρότερη από
έτος, οι δικαιούµενες ηµέρες άδειας είναι 2 ανά
µήνα απασχόλησης. Να συµβουλεύσουµε τους
συναδέλφους να ελέγχουν τακτικά την εργασιακή
τους κατάσταση στο Π.Σ. Εργάνη, καθώς
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που ο εργοδότης
δηλώνει παράνοµα ηµέρες άδειας εν αγνοία του
εργαζοµένου, κυρίως τις ηµέρες των διακοπών
Χριστουγέννων και Πάσχα, προκειµένου να
µην καταβάλλει την αποζηµίωση άδειας.
21_
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Όπως προαναφέραµε, το εβδοµαδιαίο πλήρες
ωράριο των εκπαιδευτικών σε ΚΞΓ έχει οριστεί
στις 21 ώρες. Με πλήρες ωράριο, οι συνάδελφοι
λαµβάνουν 25 ένσηµα το µήνα, ανεξαρτήτως
του πώς είναι κατανεµηµένες οι ώρες µέσα
στην εβδοµάδα.
Α. Πώς υπολογίζονται τα ένσηµα όταν ο
εκπαιδευτικός έχει µειωµένο ωράριο;
Είναι σηµαντικό εδώ να γνωρίζουµε το
ηµεροµίσθιο και τον µηνιαίο µισθό µας.
• Το κατώτατο ωροµίσθιο υπολογίζεται από τον
τύπο (6:21):25 Χ 713 (713 ευρώ είναι σήµερα
ο κατώτατος µισθός της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας - ΕΓΣΣΕ)
• Το ηµεροµίσθιο από το ωροµίσθιο επί τις
ώρες εργασίας
• Ο µηνιαίος µισθός από το ηµεροµίσθιο επί τις
ηµέρες εργασίας.
(Το συµφωνηµένο ωροµίσθιο/µηνιαίος µισθός

µπορεί να είναι πάνω από τα κατώτατα όρια
που προβλέπει η ΕΓΣΕΕ, ποτέ όµως κάτω από
αυτά!).
Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός σε
Κ.Ξ.Γ. έχει µειωµένο (κάτω από 21 ώρες) ωράριο,
προκύπτουν δύο βασικές περιπτώσεις:
• Εάν το ηµεροµίσθιο είναι ίσο ή µεγαλύτερο από
το ποσό του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 1ης
ασφαλιστικής κλάσης ΕΦΚΑ (11.06 ευρώ), τότε
αναγνωρίζονται τόσα ένσηµα όσες και οι ηµέρες
µηνιαίας εργασίας (µέχρι 23 ένσηµα).
• Εάν το ηµεροµίσθιο είναι µικρότερο από το
ποσό του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 1ης
ασφαλιστικής κλάσης ΕΦΚΑ, τότε ο αριθµός
των ενσήµων προκύπτει από το πηλίκο του
µηνιαίου µισθού δια 11,06.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με βάση την εγκύκλιο ΙΚΑ
34/2018, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο κάτω
της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης του π.ΙΚΑ
(8,03 €), αν απασχολούνταν για 3 τουλάχιστον

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ
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ηµέρες την εβδοµάδα, αναγνώριζαν στην
ασφάλιση µια επιπλέον ασφαλιστέα ηµέρα την
εβδοµάδα. Από τη στιγµή που το νόµιµο ελάχιστο
ωροµίσθιο είναι πλέον 8,15 €, η περίπτωση
αυτή δεν ισχύει.
Β. Πόσα ένσηµα απαιτούνται για να µπει
ένας εκπαιδευτικός το καλοκαίρι στο ταµείο
ανεργίας;
Αν ο εκπαιδευτικός επιδοτείται για πρώτη
φορά θα πρέπει να έχει συµπληρώσει 80 ηµέρες
ασφάλισης το χρόνο για τα τελευταία 2 χρόνια
πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο 14µηνο θα
πρέπει να έχει συµπληρώσει 125 ασφαλίσιµες
ηµέρες χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 2
µήνες.
Επίσης µπορεί να λάβει επίδοµα ανεργίας, εάν
στα δύο προηγούµενα χρόνια έχει συµπληρώσει
200 ηµέρες ασφάλισης, χωρίς και πάλι να
υπολογίζονται οι τελευταίοι 2 µήνες. Θα πρέπει,
επίσης, να έχει εργαστεί τουλάχιστον 80 ηµέρες
σε κάθε εργασιακό έτος.
Αν ο εκπαιδευτικός έχει ήδη επιδοτηθεί στο
παρελθόν, θα πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει
125 ηµέρες ασφάλισης το τελευταίο 14µηνο
πριν την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται οι
τελευταίοι 2 µήνες.

Φυσικά. Ο νόµος και η Εθνική Γενική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθορίζουν
πάντοτε τα κατώτατα όρια αµοιβής. Εποµένως,
επαφίεται στον εργοδότη, αν θέλει να δώσει
οικονοµικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς.
Επιδίωξη, όµως, της ΟΙΕΛΕ και των σωµατείων
είναι να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας µε καθολική ισχύ καλύτερων συνθηκών
εργασίας και αµοιβής.

σε Φροντιστήριο Μ.Ε./Κ.Ξ.Γ. χωρίς κανέναν
περιορισµό
ωρών/τοποθεσίας.
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“

Οι ηµέρες διακοπών και αργιών καθορίζονται
ως εξής:
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
Α. ∆ιακοπών:
I. Χριστουγέννων, από την 24η ∆εκεµβρίου
µέχρι και τη 2η Ιανουαρίου
II. Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι και
την Τρίτη µετά το Πάσχα
Β. Αργιών:
I. Όλες τις Κυριακές
II. Τη θρησκευτική γιορτή του Αγίου
Πνεύµατος
III. Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου
και 25ης Μαρτίου
IV. Τη 17η Νοεµβρίου
V. Την ηµέρα των Θεοφανίων
VI. Την Καθαρά ∆ευτέρα
VII. Την 1η Μαΐου
VIII. Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις
ηµέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου
και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής
θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
IX. Τη γιορτή Κοιµήσεως της Θεοτόκου
Κατά τις ηµέρες αργιών και διακοπών τα
φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών
παραµένουν κλειστά.

Πλέον οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί µπορούν να
εργαστούν ταυτόχρονα σε ιδιωτικό σχολείο και
Aktuell #54 /2022
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Απόψεις και προβληµατισµοί
των καθηγητριών/τών ΠΕ07 για τις συνθήκες
στα ∆ηµοτικά Σχολεία, τις ιδιαιτερότητες των παιδιών
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge
καιHellas
της διδασκαλίας DaF σε αυτά

Κάρολος Γεροβασιλείου ΠΕ70,
Εκπαιδευτής Ενηλίκων, διοργανωτής
προγραµµάτων Συνεχιζόµενης
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
και Σύµβουλος Επαγγελµατικής
Σταδιοδροµίας (ΠΕ72)

Υφίστανται ελάχιστα ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τις απόψεις των καθηγητριών/τών γερµανικών πάνω σε διάφορα θέµατα εκπαιδευτικής φύσεως, παρά την ύπαρξη τριών Π.Μ.Σ. αποκλειστικά
για την εν λόγω ειδικότητα. Στην προσφάτως υποβληθείσα διπλωµατική µου εργασία (Μ∆Ε) σχετικά µε τις επιµορφωτικές ανάγκες
των καθηγητών/τριών γερµανικής γλώσσας ΠΕ071, ειδικά για την
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στην ανατολική Θεσσαλονίκη, δόθηκε
ίσως για πρώτη φορά εκτεταµένο βήµα σε πολύπειρες µάχιµες συναδέλφισσές µας. Στην εργασία έλαβε χώρα απόπειρα διερεύνησης
επιµορφωτικών αναγκών µέσα από την ανάλυση των απόψεων δώδεκα καθηγητριών ΠΕ07, διά ζώσης, µε εκτεταµένης χρονικής διάρκειας (περίπου 45΄) ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις ανοικτού τύπου. Οι
απόψεις αφορούσαν τη σχέση της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισής τους (στο Α.Π.Θ) και των επιµορφωτικών προγραµµάτων που
έχουν παρακολουθήσει µε τις απαιτήσεις της διδασκαλίας σε µαθητές/τριες ∆ηµοτικού, καθώς και τις εξειδικευµένες επιµορφωτικές
τους ανάγκες και επιθυµίες. Τα εξαιρετικά «πλούσια» αποτελέσµατα
(βλ. αναλυτικά σε Γεροβασιλείου, 2022: 93-203) χρήζουν πολλαπλών αναλύσεων και ερµηνειών. Στο παρόν άρθρο θα επικεντρωθούµε στους προβληµατισµούς που εκφράζονται στις συνεντεύξεις
σχετικά µε τις γενικότερες συνθήκες στα ελληνικά ∆ηµοτικά Σχολεία
καθώς και µε τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας γερµανικών ως Ξ.Γ
σε παιδιά που φοιτούν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.
...άλλες ανάγκες έχει η ∆ευτεροβάθµια και άλλες η Πρωτοβάθµια. [...] ...είναι διαφορετικές οι ανάγκες µας. Γιατί εµείς είµαστε
στην αρχή, ξεκινάµε από το µηδέν. Θέλουµε να κάνουµε τα παιδιά
Υποβλήθηκε στο ΠΜΣ «Επιστήµες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική
Αγωγή» του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας και βαθµολογήθηκε µε Άριστα (10) από τους Καθηγητές Ευθύµιο Βαλκάνο,
Βασίλειο ∆αγδιλέλη και Μιλτιάδη Σταµπουλή.
1
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motivieren [παροχή κινήτρου].
Θέλουµε να κάνουµε τα παιδιά
να ερωτευτούν, να αγαπήσουν τα
γερµανικά. {Σ7.Γ-.11-6}
Η τέως Σχολική Σύµβουλος
ΠΕ07 Γιάννα Κερκινοπούλου
αποδίδει εξαρχής εν συντοµία
την ουσία του ζητήµατος
της διδασκαλίας σε παιδιά
∆ηµοτικού:
...είναι πιο απαιτητικό να
διδάσκεις σε παιδιά από ότι σε
µεγάλους. Έχει άλλου είδους
γοητεία. [...] Το θέµα δεν είναι να
τους µάθεις, να τους µεταδώσεις
γνώσεις. Το θέµα είναι να τους
δώσεις χαρά της µάθησης, αυτό.
Να αγαπήσουν αυτό που κάνουν.
[...] ...πρέπει να προσαρµοστείς,
όσον αφορά την προσέγγιση.
[...] ...είναι ακόµη παιδάκι.
[...] ...προσαρµόζεις λίγο από
τον τρόπο που τους µιλάς, το
υλικό σου, τα πάντα, από τις
απαιτήσεις σου, τις προσδοκίες
σου. [...] ...η επιείκεια, τα πολύ
απλά βήµατα, η οργάνωση, η
στοχοθεσία, το να ανακοινώνεις
τον στόχο στο τέλος της ώρας, να
παίρνεις υπόψη σου λίγο χρόνο
για να εξετάσεις αν πετύχαµε τον
στόχο, να συνειδητοποιήσουν τα
παιδιά όλα αυτά που ξέρουν για
να ενθαρρυνθούν να µάθουν, να
χτίσουν περισσότερο. Ένα από
τα θέµατα που µεταφέρουν οι
συνάδελφοι από την Πρωτοβάθµια
είναι και το θέµα της πειθαρχίας,
είναι πολύ διαφορετικά µαθηµένα
τα παιδιά εκεί. {ΣΣ-K.Γ.24-0}
Οι απόψεις αφορούν
την ιδιοµορφία και τις
ιδιαιτερότητες των παιδιών των
∆ηµοτικών Σχολείων σύµφωνα
µε τις σχολικές εµπειρίες
Aktuell #54 /2022

Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“

Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas

των εν λόγω καθηγητριών
γερµανικής γλώσσας. Για
παράδειγµα οι καθηγήτριες
γερµανικών της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, που είχαν
πρότερα θητεύσει για αρκετά
χρόνια σε Γυµνάσια και σε
Λύκεια, θεωρούν ότι δε νιώθουν
πλέον τόσο καθηγήτριες όσο
µητέρες, ενώ ταυτόχρονα
τα παιδιά περιγράφονται/
χαρακτηρίζονται ως πιο
ενθουσιώδη, ως πιο αθώα, ως
πιο φιλοµαθή και ως πιο εύκολα
στο να τα κερδίσεις. Μία άλλη
διάσταση της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης σε σχέση µε
το λειτούργηµα που ασκεί
µια καθηγήτρια γερµανικών
είναι η ευθύνη έναντι των
παιδιών, αναφορικά µε τις
θετικές ή αρνητικές στάσεις
που θα αναπτύξουν έναντι της
πολυγλωσσίας και ιδιαίτερα
έναντι της γερµανικής γλώσσας,
επιδρώντας καθοριστικά στη
µετέπειτα µαθησιακή τους
πορεία.

Είσαι µαµά στην
Πρωτοβάθµια, δεν είσαι τόσο
δασκάλα και εκπαιδευτικός
όσο µαµά. [...] ...η αλλαγή
στην Πρωτοβάθµια ήταν λίγο
σοκαριστική. ∆ηλαδή δύο χρόνια
χρειάστηκα για να προσαρµοστώ
σε αυτό. [...] Εγώ πρέπει να
αλλάξω. Ότι ναι, θα είµαι και
µαµά στη τάξη, δε θα είµαι µόνο
δασκάλα. {Σ2.Γ-Μ.20-6}
Προσπάθησα να µην είµαι τόσο
αυστηρή, προσπάθησα να µην
ανεβάζω τον τόνο της φωνής µου,
να µιλάω αργά, σιγά. [...] Να µην
τα πληγώνω σε εισαγωγικά, µε
την έννοια ότι αλλιώς είναι να το
πεις σε έναν έφηβο, αλλιώς σε ένα
παιδί του Λυκείου, εκεί µπορείς
να του πεις κάτι πιο σκληρό
ας πούµε, ενώ στο ∆ηµοτικό
καταλαβαίνεις ότι δε θα το δεχτούν
τα παιδάκια, κάποια είναι πολύ
ευαίσθητα. {Σ5.Γ-.23-10}
... είναι Kindergarten
[νηπιαγωγείο]. [...] Προσπαθώ
να µιµηθώ τη συµπεριφορά του
δασκάλου και της δασκάλας της
25_
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τάξης, όσο µπορώ. H οποία είναι
τη ∆ευτεροβάθµια είναι ένα πολύ
Wettbewerb
δάσκαλος-µπαµπάς,
δασκάλα-„DACHL-Fundstücke“
µεγάλο θετικό της Πρωτοβάθµιας.
µαµά, πολύ κοντά στα παιδιά,
[...] ...κολλάνε πολύ στον
πολύ πιο στενή επαφή, πιο
εκπαιδευτικό, έχουν έτσι µία
πολλή προσοχή. Ασχολείσαι
συναισθηµατική προσκόλληση
µε το µάθηµά σου όπως στη
και ως αθώα µικρά παιδιά... [...]
∆ευτεροβάθµια, απλά πρέπει
...µικρά, αθώα και ορεξάτα, έτσι
να ασχολείσαιFachprogramm
και µε όλα τα
κάνειςBeiträge
δουλειά. [...]
...άµα γίνει
IDTνα2017:
Hellas
υπόλοιπα. Τα έχεις υπό την
λάθος το ξεκίνηµα, είναι δύσκολο

ες δεν τις ενηµερώνουν
για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα
παιδιά.
…είναι γλωσσικό µάθηµα µην
ξεχνάµε, έτσι; Αυτό το ξεχνάνε
όλοι. Το λένε µία ειδικότητα στο
∆ηµοτικό, είναι γλώσσα όµως. Ή
ας πούµε µας βάζουν τελευταίες

προστασία σου εκείνη την ώρα,
δεν τα διδάσκεις µόνο. Και όλο
το πακέτο, ‘κυρία µου πήραν
την κασετίνα’, ‘κυρία, πονάει
το κεφάλι µου’, ‘µου πήραν το
ένα’, ‘µου πήραν το άλλο’, ‘κυρία
να πάω τουαλέτα’, όλο αυτό.
{Σ6.-Μ.15-13}
...στο ∆ηµοτικό είσαι και λίγο
µαµά, αυτό το κοµµάτι. Ενώ στο
Γυµνάσιο µπορείς να είσαι και
λίγο Psychologin [ψυχολόγος],
στο ∆ηµοτικό είσαι και Psychologin αλλά είσαι και µαµά, παίζεις
ένα κοµµάτι πιο στοργικό. [...]
Είναι πιο παιδάκια, θέλουν την
αγκαλίτσα, άλλο πράγµα από ό,τι
το Γυµνάσιο. {Σ8.Γ-Μ.20-9}
...οτιδήποτε καινούριο
κάναµε τα ενθουσίαζε. ∆ηλαδή
µπορούσα πολύ εύκολα να τα
κερδίσω και αυτό σε σχέση µε

ώρες, τα παιδιά τελευταία ώρα
είναι λίγο ζαλισµένα. Και εµείς
γλώσσα κάνουµε και µάλιστα
ξένη, όχι µόνο η γλώσσα η
ελληνική να είναι πρώτες ώρες.
Και εµείς χρειαζόµαστε να έχουµε
τα παιδιά σε πιο καλή κατάσταση.
{Σ5.Γ-.23-10}
...στην Πρωτοβάθµια συνήθως
είµαι σε πέντε, έτσι; [...] Και
ουσιαστικά δεν έχουµε την
ίδια θέση στο σχολείο µε τους
δασκάλους. Είναι οι δάσκαλοι
και οι ειδικότητες. [...] ...πάντα
οι τελευταίοι που θα µάθουµε
κάτι που θα συµβεί... {Σ1.ΓΜ,∆.12-3}
…ένιωσα σαν να έγινα από
∆ήµαρχος κλητήρας. Και έγινα!
[…] …οι δάσκαλοι θεωρούν
ότι το σχολείο είναι δικό τους,
δηλαδή το κληρονόµησαν από την
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να τον κερδίσεις τον µαθητή...
[...] ...να αγαπήσει τη γλώσσα,
να θέλει να µάθει, του δίνεις αυτό
που λέµε Motivation, κίνητρο
και µία θετική άποψη και στάση
απέναντι στο αντικείµενο... {Σ1.ΓΜ,∆.12-3}
Αναφορικά µε τους
προβληµατισµούς και τις
συνθήκες που βιώνουν οι ΠΕ07
στα ∆ηµοτικά Σχολεία, οι
καθηγήτριες γερµανικών έχουν
την αίσθηση ότι θεωρούνται ως
κάτι το δευτερεύον. Η συνήθως
καθηµερινή τους διάθεση και σε
άλλη Σχολική Μονάδα επιτείνει
το αίσθηµα αποµόνωσής
τους και του µη ανήκειν σε
κάποιο Σύλλογο ∆ιδασκόντων.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι
όµως όταν οι δάσκαλοι/
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οικογένειά τους. Η τάξη είναι
δική τους και δεν µπορείς να
κρεµάσεις τίποτα, και οι εργασίες
και όλα είναι δικά τους, όλα. Και
αυτό το αίσθηµα της ιδιοκτησίας,
das war eine Katastrophe [αυτό
ήταν µία καταστροφή]. {Σ7.Γ.11-6}.
...θέλω να ανήκω κάπου!
∆εν υπάρχει! [...] Το γεγονός
ότι πηγαίνουµε σε δύο, τρία,
πέντε σχολεία, είναι πάρα πολύ
µεγάλο πρόβληµα. Πρέπει να
βρούµε λύση. [...] ...διαχείριση
µε τον εκάστοτε ∆ιευθυντή
και τη Σχολική Μονάδα. [...]
∆εν υπάρχει! Αυτό δηλαδή µας
κούρασε πάρα πολύ, δηλαδή
εγώ έχω γυρίσει τουλάχιστον
τριάντα σχολεία, αυτό είναι κάτι

εξοντωτικό για µας. Αυτό είναι
ένα θέµα που πρέπει να µάθουµε
να το χειριζόµαστε, γιατί είναι
δύσκολο πολύ. {Σ5.Γ-.23-10}
...µία αδιαφορία ως προς
το µάθηµα, το ότι ήµασταν
η ειδικότητα, δηλαδή άλλη
βαρύτητα είχαν τα µαθήµατα του
δασκάλου και άλλη βαρύτητα
είχε το µάθηµα το δικό µας.
Μπορεί και να µη διαβάζανε
σε µας και έπρεπε να πεις στον
δάσκαλο να τους µιλήσει και για
τη φασαρία και για να αρχίσουν
να διαβάζουν. {Σ8.Γ-Μ.20-9}
Και οµολογώ ότι ήταν ένα
πολιτισµικό σοκ... [...] Το πώς
λειτουργούσε η Πρωτοβάθµια
όµως, δηλαδή η νοοτροπία των
δασκάλων, η νοοτροπία των

γονιών. Τελείως άλλο πράγµα
σε σχέση µε την ∆ευτεροβάθµια.
[...] Και από τους δασκάλους δύο
βασικά πράγµατα. Το ένα είναι η
µοίρα των ειδικοτήτων, είναι οι
εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες
δηλαδή. Που µας ξεχνάνε, δε µας
λαµβάνουν υπόψη τους, και στο
πρόγραµµα. Το γεγονός ότι πάντα
µία ειδικότητα κάνει Παρασκευή
τελευταίο δίωρο µάθηµα και το τι
σηµαίνει αυτό για το µάθηµα σου
{Σ9.Γ-Μ.15-9}
...δεν είµαι στο σχολείο
και κάθε µέρα, να ξέρω την
κατάστασή τους, τι, πώς, ποιo
παιδί έχει θέµατα, ποιο παιδί
δηµιουργεί θέµατα, ποιο έχει
ένταση, ποιο ποιο, ποιο. Οπότε
µε αποτέλεσµα, προσπαθώ
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µόνη µου να καταλάβω κάποια
µαζί µε τη διαφορετική
πράγµατα. Και
µετά προσπαθώ
νοοτροπία των γονέων των
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
από µόνη µου να βρω πώς
παιδιών.
θα τα χειριστώ. [...] Πολλές
...ένας ας πούµε αθέµιτος
φορές δεν συναντούµε καν και
ανταγωνισµός ίσως µε τα γαλλικά.
τους δασκάλους να πάρουµε
∆ηλαδή µια εγώ έκανα βάφλες,
πληροφορίες για τα παιδιά αυτά.
ερχόταν η άλλη να κάνει κρέπες,
[...] ∆ηλαδή Fachprogramm
πέντε πράγµατα
[...] Hellas
...παλεύουµε
IDTτέτοια
2017:θέµατα.
Beiträge
πρέπει να τα γνωρίζουµε, και την
κάθε χρόνο µε το αν θα διαλέξουν
οικογενειακή κατάσταση και τέλος γαλλικά ή γερµανικά... {Σ1.Γπάντων ότι πρόβληµα υπάρχει στο Μ,∆.12-3}
κάθε παιδί... {Σ10.-Μ.6-6}
...στο ∆ηµοτικό είναι πολύ,
...το κόστος το ανθρώπινο.
µε τα γαλλικά ‘ο θάνατός σου, η
∆εν µπορείς να διακτινιστείς,
ζωή µου’. Το Γαλλικό Ινστιτούτο
να ανεβείς στο αυτοκίνητο, να
πρωτοστατεί στα πάντα και
τρέχεις, να φτάσεις µε την ψυχή
το Goethe έχει µείνει πίσω.
στο στόµα. {ΣΣ-K.Γ.24-0}
{Σ6.-Μ.15-13}
...έχεις ένα σωρό άλλους
...η νοοτροπία των γονιών.
παράγοντες που λειτουργούν
Τελείως άλλο πράγµα σε σχέση
ανάποδα. [...] Όπως; Όπως ο
µε την ∆ευτεροβάθµια. [...]
αριθµός των παιδιών µέσα στα
Στα παιδιά στο ∆ηµοτικό,
τµήµατα, όπως ότι βλέπουµε τα
και κάθε χρόνο βλέπω ότι
παιδιά µόνο µία φορά τη βδοµάδα αυτό το πρόβληµα γίνεται πιο
συνήθως γιατί τρέχουµε σε πέντε
έντονο, υπάρχει µια τροµερή
σχολεία, και αυτό είναι µόνο για
αµφισβήτηση απέναντι στους
ένα δίωρο. {Σ4.Γ-Μ.14-7}
εκπαιδευτικούς γενικά, ένα ‘εγώ
...τα ξενόγλωσσα τµήµατα
ξέρω καλύτερα και θα σου πω
δεν πρέπει να είναι πάνω από
εγώ τη δουλειά σου’, µία πολύ
15 άτοµα, το µάξιµουµ το 15.
µεγαλύτερη ευαισθησία, µε
Εµείς έχουµε 26, έχουµε 27.
αρνητικό τρόπο το εννοώ, σε
{Σ2.Γ-Μ.20-6}
σχέση µε το πώς λειτουργείς, ας
...έχω περίπου διακόσιους
πούµε, αν ξεφεύγεις από το τυπικό
µαθητές κάθε χρονιά. {Σ5.Γ-.23του δασκάλου ή της δασκάλας και
10}
κάνεις πράγµατα µε τα παιδιά,
∆εν µπορώ εγώ να γίνω χίλια
υπάρχει µία καχυποψία. Έχω
κοµµάτια σε πέντε σχολεία.
ακούσει, ξέρω εγώ, ότι κάνετε
{Σ7.Γ-.11-6}
πολλά παιχνίδια και δεν κάνετε
µάθηµα. Και µαθαίνουν τα παιδιά
Ο άτυπος ανταγωνισµός που µε αυτόν τον τρόπο; ∆εν ξέρω και
υφίσταται µε τις καθηγήτριες/
διάφορα τέτοια. Επίσης, πάρα
ές γαλλικών, δεδοµένου του ότι
πολύ η νοοτροπία ‘διαβάζουµε
η επιβίωση του ενός επί της
µαζί, γράφουµε διαγώνισµα µαζί’,
ουσίας συνιστά την εξαφάνιση
είναι όλα σε πρώτο πληθυντικό.
του άλλου, επισηµαίνεται ως
[...] Και επίσης πάρα πολλά
ακόµη ένας προβληµατισµός,
παιδιά, ανορίοτα, µε εθισµούς σε
28_

οθόνες από πολύ µικρές ηλικίες
και τέτοια. {Σ9.Γ-Μ.15-9}
Η παρούσα σύντοµη
αναφορά ολοκληρώνεται µε
χαρακτηριστικά των παιδιών
(«αρνητικά» αυτή τη φορά),
όπως η µηδαµινή ενσυναίσθηση
σε σχέση µε τις συνέπειες των
πράξεων, η κακώς εννοούµενη
παιδικότητα/ ανωριµότητα, ο
αυθορµητισµός στα όρια του
θράσους κ.ά., τα οποία οδηγούν
πολλές φορές και σε αντίστοιχα
προβλήµατα συµπεριφοράς
και διαχείρισης της τάξης,
αποτελώντας παράλληλα και
ανασταλτικούς παράγοντες στη
µαθησιακή διαδικασία, µε την
ψυχική υγεία και ανθεκτικότητα
των καθηγητριών να βρίσκεται
υπό απειλή.
Η φασαρία. Ότι µιλάνε
ταυτόχρονα 28 παιδιά µαζί,
ενώ στη ∆ευτεροβάθµια είχα
15, είχα 17, είχα 12, είχα πολύ
µικρότερα τµήµατα. Ότι δεν
ξέρουνε βασικούς κανόνες στην
τάξη. Ότι δε σηκωνόµαστε όποτε
θέλουµε, ότι δε µιλάµε ταυτόχρονα
όλοι µαζί, ότι δε βρίζουµε ο ένας
τον άλλον. Βασικούς κανόνες...
{Σ2.Γ-Μ.20-6}
...τα παιδιά είναι τελείως
ανώριµα και πρέπει να εξηγήσεις
πολλές φορές τα αυτονόητα...
[...] Κάπου στην πορεία µε έχει
κουράσει αυτό το πράγµα... [...]
Με τα αυτονόητα εννοώ κανόνες
συµπεριφοράς, η συµπεριφορά,
που τα ξεχνάµε, δεν τα
καταλαβαίνουν. {Σ3.Γ-.27-11}
...η φασαρία που γίνεται στο
∆ηµοτικό είναι αλλιώς. ∆ηλαδή,
προσπαθούσα να κρατήσω µία
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τάξη και λίγο να βάλω τα παιδιά
στη διαδικασία, που αυτό ίσως δεν
το κάνουν οι συνάδελφοι δάσκαλοι
του ∆ηµοτικού, ότι υπάρχουν
κάποιοι κανόνες µέσα στην τάξη.
∆ηλαδή δε σηκωνόµαστε όποτε
θέλουµε να ξύσουµε το µολύβι
µας, δεν ‘κυρία, µου πήρε τη
σβήστρα’, ‘κύρια, µου πήρε τη
ξύστρα’ και τα λοιπά, αυτά λίγο
µε κούρασαν πάρα πολύ και
προσπάθησα να τα σταµατήσω.
[γέλιο] Και ακόµα προσπαθώ.
{Σ5.Γ-.23-10}
Έφαγα µία σφαλιάρα
εξηγηµένη. ∆ηλαδή από
Σεπτέµβριο και µέχρι τα
Χριστούγεννα δεινοπάθησα πολύ.
Υπήρχαν στιγµές που έκλαιγα,
γυρνούσα σπίτι και έκλαιγα, δεν

µπορούσα να προσαρµοστώ. [...]
των µαθητών/τριών ∆ηµοτικού.
Έµπαινα µέσα στην τάξη και Wettbewerb
ήταν Για οποιαδήποτε
απορία,
„DACHL-Fundstücke“
σαν να µην υπήρχα, σαν να µην
παρατήρηση, επισήµανση ή
µε βλέπανε ήτανε. ∆ηλαδή ένα
ένσταση, σας παρακαλώ να
πράγµα, να µιλάνε, µία φασαρία
επικοινωνήσετε µε το karolosg@
staendig [διαρκώς], αυτό. Να
del.auth.gr ή µε τη διεύθυνση
τους λες κάτι και να µη γίνεται… του περιοδικού.
{Σ8.Γ-Μ.20-9}
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
...επιβαρύνοµαι η ίδια
ψυχολογικά εγώ και να
στρεσάροµαι... [...] ...θα τρελαθείς
εσύ η ίδια στο τέλος. Πρέπει να
Γεροβασιλείου, Κ. (2022). ∆ικάνεις κάποιες επιλογές. {Σ5.Γερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών
.23-10}
των καθηγητών/τριών γερµανικής
γλώσσας στην Πρωτοβάθµια ΕκΣτο επόµενο τεύχος του
παίδευση: η περίπτωση της Θεσ/
Aktuell θα παρουσιασθούν οι
νίκης. Μεταπτυχιακή διπλωµατική
επιµορφωτικές ανάγκες των
εργασία. Θεσσαλονίκη: ΠανεπιστήΚαθηγητριών/ών Γερµανικών
µιο Μακεδονίας, 38-41, 94-104,
σε σχέση µε τις απαιτήσεις
160-183. ∆ιαθέσιµη στο δικτυακό
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Επιστηµονική τεκµηρίωση της ανάγκης
εισαγωγής του µαθήµατος Β΄ Ξένη Γλώσσα
(Γαλλικά-Γερµανικά) από την ∆΄ ∆ηµοτικού

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών
Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) παρουσιάζει ακολούθως
και τεκµηριώνει την πρότασή του προς το Υπoυργείο Παιδείας για την
εισαγωγή της διδασκαλίας του µαθήµατος Β΄ Ξένη Γλώσσα από την ∆΄
∆ηµοτικού:
Σύµφωνα µε µελέτη του Κέντρου Έρευνας RCeL του ΕΚΠΑ, που
στηρίζεται σε µελέτη του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), ο Μέσος
Όρος (Μ.Ο.) ωρών καθοδηγούµενης µελέτης που απαιτούνται, για να
φτάσει ο µαθητής του δηµόσιου ελληνικού σχολείου σε ένα από τα έξι
επίπεδα γλωσσοµάθειας σε µια οποιαδήποτε Ξένη Γλώσσα, είναι:

Η διδασκαλία του µαθήµατος „Β’ Ξένη Γλώσσα“ στην Ε’ και Στ’
∆ηµοτικού προσφέρει, υπό ιδανικές συνθήκες, σχεδόν 100 ώρες
διδασκαλίας στη διετία, λαµβάνοντας υπόψιν ότι το µάθηµα διδάσκεται
για 2 ώρες την εβδοµάδα. Κατά συνέπεια ένας µαθητής θα φτάσει
στο βασικό επίπεδο Α2 µόλις στην Γ’ Γυµνασίου. Η ενίσχυση του
µαθήµατος µε 50 περίπου επιπλέον ώρες διδασκαλίας θα δώσει τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να µετατρέψουν τους µαθητές
τους από βασικούς χρήστες, επιπέδου Α1-Α2, σε ανεξάρτητους
χρήστες, επιπέδου τουλάχιστον Β1, καθώς η ολοκλήρωση της
διδασκαλίας του µαθήµατος στο Λύκειο θα έχει προσφέρει ένα σύνολο
περίπου 400 ωρών διδασκαλίας. Πρακτικά θα έχει τη δυνατότητα
ο ακαδηµαϊκός πολίτης που θα έχει αποφοιτήσει από το ελληνικό
δηµόσιο σχολείο να είναι σε θέση να χειριστεί καταστάσεις σχετικά
µε την καθηµερινή ζωή, αλλά και να συνεχίσει τις σπουδές του στην
αντίστοιχη ξένη χώρα, ακόµη και να αναζητήσει εργασία, εφόσον θα
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έχει τη δυνατότητα συνεννόησης σε ικανοποιητικό
βαθµό. Η πιστοποίηση της παρεχόµενης γνώσης
µέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας
(ΚΠΓ) θα αποδεικνύει και το αντίστοιχο επίπεδο.
Η εισαγωγή του µαθήµατος στη ∆΄ ∆ηµοτικού
θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των µαθητών για την
εκµάθηση της Ξένης Γλώσσας, καθώς έρευνες
έχουν αποδείξει ότι όσο µικρότερη ηλικία έχει ένας
µαθητής που ξεκινάει την εκµάθηση µιας νέας Ξένης
Γλώσσας τόσο πιο εύκολα αποκτά χαρακτηριστικά
φυσικού χρήστη και οµιλητή. Όσο πιο νωρίς αρχίζει
να διδάσκεται κάποιος µια Ξένη Γλώσσα τόσο
καλύτερη είναι η επίδοσή του (Ευρωπαϊκή έρευνα
γλωσσικών ικανοτήτων). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποστηρίζει ένθερµα την έναρξη της γλωσσοµάθειας
από την πρώιµη παιδική ηλικία, έχοντας υπόψιν και
αρκετές έρευνες των τελευταίων ετών, που δείχνουν
ότι η έναρξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από
νωρίς έχει σηµαντικά οφέλη για το παιδί σε
γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο (∆ενδρινού, 2014).
Κατ’ επέκτασιν διαπιστώνεται ότι τα παιδιά που
ξεκινούν µια δεύτερη ξένη γλώσσα στην εφηβεία
δείχνουν αισθητά µικρότερο ενδιαφέρον για αυτήν.
Tο διαφοροποιηµένο σηµερινό περιβάλλον στο
οποίο ζουν τα παιδιά ολοένα και πιο επιτακτικά
απαιτεί από αυτά µορφές πολυγλωσσίας. ∆ικαίως
η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά την εκµάθηση δύο
τουλάχιστον ξένων γλωσσών σε όσο το δυνατόν
νεαρότερη ηλικία.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα
οφέλη που θα προκύψουν από την εισαγωγή της
διδασκαλίας του µαθήµατος Β΄ Ξένη Γλώσσα από
την ∆΄ ∆ηµοτικού.

• Συµβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση
του κοινωνικού αιτήµατος, που θα µπορούσε στις
σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της
χώρας µας να διατυπωθεί ως εξής: Οι απόφοιτοι
του νέου σχολείου του 21ου αιώνα δικαιούνται µια
ολοκληρωµένη ένταξη της Β΄ Ξένης Γλώσσας
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, η οποία
θα χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνέπεια,
εκκινώντας από τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού
Σχολείου έως και τη Γ΄ Λυκείου µε την αντίστοιχη
πιστοποίησή της.
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• Προσφέρει οικονοµική ελάφρυνση των ήδη
επιβαρυµένων
νοικοκυριών,
ιδιαίτερα σε µια
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
περίοδο επανεµφάνισης έντονων πληθωριστικών
πιέσεων, που καθιστούν δυσχερέστατη την προσφυγή
των νοικοκυριών στο ελεύθερο εµπόριο για την
αγορά υπηρεσιών εκµάθησης και πιστοποίησης
γλωσσοµάθειας εκτός από την Αγγλική και σε µια
δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί
Fachprogramm
IDT 2017:
Beiträge
Hellas
αρωγός
και να ικανοποιήσει
το αίτηµα
της ελληνικής
κοινωνίας για παροχή µιας ουσιαστικής ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης.
• Προσφέρει ίσες ευκαιρίες ανάµεσα στους
αποφοίτους ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών σχολείων,
στα οποία η Β΄ Ξένη Γλώσσα διδάσκεται από την Γ΄
∆ηµοτικού και σε αρκετές περιπτώσεις και νωρίτερα,
αµβλύνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ανισότητα
ευκαιριών των αποφοίτων δηµοσίων και ιδιωτικών
σχολείων.
• Αξιοποιεί τα πολλαπλά οφέλη της πρώιµης
εκµάθησης µιας Ξένης Γλώσσας, καθώς, όπως
τεκµηριώνεται από πλήθος επιστηµονικών ερευνών,
στις µικρές ηλικίες είναι ανοιχτό το λεγόµενο
«γλωσσικό παράθυρο» που επιτρέπει την πρόσληψη
και αφοµοίωση της γνώσης µε τρόπο φυσικό,
αβίαστο και εύκολο.
Με την υιοθέτηση της πρότασής µας για την
εισαγωγή του µαθήµατος Β΄ Ξένη Γλώσσα από την
∆΄ ∆ηµοτικού και µε βάση την εξάβαθµη κλίµακα του
ΣτΕ τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα στο
∆ηµοτικό Σχολείο θα µπορούσαν να διαµορφωθούν
ως εξής:
∆΄ ∆ηµοτικού - A1.1
E΄ ∆ηµοτικού - Α1.2 έως Α2.1
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού - Α2.2 έως προετοιµασία
γλωσσικής εξέτασης Α2
∆ενδρινού, Β. Επιµ.](2014c).Τρία Χρόνια ΠΕΑΠ:
Από τον σχεδιασµό στην πράξη. Μελέτες για την
εφαρµογή του προγράµµατος εκµάθησης της Αγγλικής
σε πρώιµη παιδική ηλικία. Αθήνα: Εκδόσεις του
Κέντρου Έρευνας για την ∆ιδασκαλία και Αξιολόγηση
Γλωσσοµάθειας (RCeL https://www.europaeischerreferenzrahmen.de/sprachniveau.php
Κατατέθηκε στο Yπουργείο Παιδείας
στις 26.05.2022
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Στατιστικά
Στοιχεία

Με βάση τα πιο πρόσφατα στατιστικά δεδοµένα που έχει
το ∆.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ στη διάθεσή του, παρουσιάζονται
παρακάτω τα νέα δεδοµένα που διαµορφώθηκαν στη διδασκαλία
της Γερµανικής γλώσσας, έπειτα από την εισαγωγή του µαθήµατος
«Β΄ Ξένη γλώσσα» στην Α΄ και Β΄ τάξη των Γενικών Λυκείων από
τον Σεπτέµβριο του 2020.
Προκόπης (Πάκης) Σλίµπας
4ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης
packis.slimpas@gmail.com

Πίνακας 1: Ετήσια Απογραφική Έρευνα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπεύθυνη Υπηρεσιακή Μονάδα: Τµήµα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας ∆εδοµένων,
∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού του ΥΠΑΙΘ

Vicky Markou (PhD., M.Ed)
Deutschlehrerin an öffentlichen
(vickymarkou@yahoo.gr)

Κατερίνα Ξανθού
Γεν. Λύκειο Πανοράµατος Θεσ/νίκης
34_ Aντιπρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Στις 25/08/2020 δηµοσιεύτηκε στην «Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 3523/τ.Β΄/25-08-2020, της Υφυπουργού,
Σ. Ζαχαράκη) η Υπουργική Απόφαση σύµφωνα µε την οποία οι
µαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος
2020-2021 θα συνεχίζουν τη Β΄ Ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν
στο Γυµνάσιο (Γαλλικά ή Γερµανικά) και οι µαθητές της Β΄ τάξης
του Γενικού Λυκείου θα συνεχίζουν την Β΄ Ξένη γλώσσα που
Aktuell #54 /2022

Grußworte IDT 2017

διδάχτηκαν στην Α΄ τάξη του
Γενικού Λυκείου (Γαλλικά ή
Γερµανικά). Η µεταρρύθµιση
αυτή είχε ως αποτέλεσµα ο
αριθµός των µαθητών που
διδάχτηκαν κατά το σχολικό
έτος 2020-2021 την Γερµανική
να οκταπλασιαστεί, καθώς
το σχολικό έτος 2019-2020
διδάχτηκαν τη Γερµανική γλώσσα
8.092 µαθητές και το σχολικό
έτος 2020-2021 ο αριθµός αυτός
εκτοξεύτηκε στους 68.253 (βλ.
www.pdv.org.gr/img/B_xenh_
glossa_Lyzeum_201920.xls )

Πίνακας 2: Εκπαιδευτικοί ΠΕ07 σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία (Σχ. έτος 2020 – 2021)

Πίνακας 4: Αποχωρήσεις µονίµων εκπαιδευτικών ΠΕ07 (2019-2021)

Οι αναπληρωτές τείνουν
να ξεπεράσουν το 1/3 των
εργαζόµενων εκπαιδευτικών
Γερµανικής Φιλολογίας στη
∆ηµόσια εκπαίδευση. Τα
τελευταία 10 χρόνια διορίστηκαν
ως µόνιµοι εκπαιδευτικοί ΠΕ07
Πίνακας 3: Μόνιµοι διορισµοί ΠΕ07 στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση

µόλις 135 συνάδελφοι, ενώ αποχώρησαν µε
συνταξιοδοτήσεις, µετατάξεις, απολύσεις,
παραιτήσεις κ.λπ. πάνω από 350 εκπαιδευτικοί
Γερµανικής Φιλολογίας. Ο συνολικός αριθµός
των µονίµων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην
∆ηµόσια Εκπαίδευση µειώθηκε κατά πάνω από
200 διδάσκοντες.
Είναι χαρακτηριστικό πως οι µόνιµοι διορισµοί
της τελευταίας δεκαετίας, όπως φαίνεται
στον Πίνακα 4, δεν αναπληρώνουν ούτε τις
αποχωρήσεις της τελευταίας τριετίας.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Στον Πίνακα 1 µε τα επίσηµα
στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας όπου «Σ» οι
αριθµοί αναφέρονται στο σύνολο των µαθητών και
όπου «Κ» καταγράφονται µόνο τα κορίτσια.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, προετοιµάζοντας εγκαίρως την
20/5/2022
επόµενη σχολική χρονιά, έχει προβεί σε µια σειρά δράσεων, προκειµένου να
τών,
αναπληρω
και
µονίµων
ν,
διορισµώ
αριθµό
εξασφαλίσουµε το µεγαλύτερο
οι ανάγκες των µαθητών, που
θούν σε µεγάλο βαθµό„DACHL-Fundstücke“
Wettbewerb
έτσι ώστε να ικανοποιη
Επίσκεψη στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσ
ης Κεντρικής Μακεδονίας,
Συγκεκριµένα, έχουν
Γλώσσα.
Ξένη
Β'
τη
επιλέγουν τα Γερµανικά, ως προς
κο Θωµά Μπαχαράκη πραγµατοποίησαν µέλη του
∆Σ
της ΠΕΚΑΓΕΠΕ σήµερα, στις
Ösd
Institut,
Goethe
ΙΕΠ,
,
πρεσβεία
φορείς
γίνει επανειληµµένως επαφές µε
20/5/2022. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης
η
Συντο
νίστρια Εκπαιδευτικού
υ
Υπουργείο
του
ες
παράγοντ
µε
και
- συντονιστές εκπαίδευσης καθώς
Έργου ΠΕ07, κα Χρυσανθοπούλου και η Εντεταλµέ
νη
Εκπα
ιδευτικής Συνεργασίας
τις
από
κατατεθεί
έχει
που
ης,
Παιδείας. Εκκρεµεί το αίτηµα συνάντησ
του Goethe Institut Θεσσαλονίκης, κα Αναστασία
Παπα
νακλή
. Κατόπιν παρουσίασης
σήµερα,
µέχρι
η,
ανεπίσηµ
Η
Παιδείας.
υ
4/4/2022, µε την ηγεσία του Υπουργείο
του ∆ιεκδικητικού Πλαισίου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ συζητήθηκ
αν
τρέχο
ντα θέµατα µε
µένος
συγκεκρι
στεί
εξασφαλι
έχει
δεν
ενηµέρωση που έχουµε, είναι ότι
ιδιαίτερη έµφαση στο σχηµατισµό τµηµάτων Β ξένης
γλώσ
σας
στην Πρωτοβάθµια
ότι
αλλά
2022,
το
τικών
εκπαιδευ
την πρόσληψη
αριθµός πιστώσεων για
εκπαίδευση. Εκ µέρους του ∆Σ τονίστηκε η ανάγκ
Fachprogramm
IDT 2017:
Beiträge
Hellas
η
τροπο
ποίησ
ης της νοµοθεσίας
ν
πιστώσεω
ση
εξασφάλι
ρη
µεγαλύτε
γίνονται προσπάθειες για τη δυνατόν
(Νόµος: αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ
253,
τ.Β’/1
3-02
στην
-2012), όπως
θέσεων
ν
οργανικώ
νέων
σύσταση
δε
Η
από το Υπουργείο Οικονοµικών.
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. πρωτ. Φ12/657/70
691/2
6-04
-2016
/∆1
µόλις
Υπου
αµέσως
ργική
2021,
το
και
συνέβη
όπως
πρωτοβάθµια, θα πραγµατοποιηθεί,
Απόφαση (ΦΕΚ 1324, τ.Β’/11-05-2016) ως προς την
διευκ
όλυνσ
η
σχηµ
ατισµ
ού
οριστικοποιηθούν οι πιστώσεις.
επιπλέον τµηµάτων (καθ’ υπέρβαση των τµηµάτων
γενικ
ής
παιδε
ίας)
µια
και
πρωτοβάθ
στην
θέσεις
οργανικές
νέες
Να επισηµάνουµε ακόµη ότι οι
αναφέρθηκαν προβλήµατα που προέκυψαν κατά
τη διάρκεια της περιόδου των
προκύπτουν από µεταφορά αντίστοιχων θέσεων της δευτεροβάθµιας.
δηλώσεων Β’ ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθµια
Εκπα
ίδευση. Συγκεκριµένα
emontai
des-katan
es-mona
https://www.pdv.org.gr/se-poies-sxolik
παραβρέθηκαν στη συνάντηση: από το ∆ιοικητικό
Συµβ
ούλιο η Χριστίνα Μαρκούδη
l
-4794.htm
g72g21-n
thmias-17
is-protova
-oi-4g-nees-organikes-thesis-peg7-t
(Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ), η Μαρία ∆αλαµήτρου (Ειδικ
ή
Γραµµ
ατέας ΠΕΚΑΓΕΠΕ), η
τον
αφορούν
που
ων
προσλήψε
αριθµών
Η ανάρτηση, κατά συνέπεια, πιθανών
Κατερίνα Ξανθού (Αντιπρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ), ο Θωµά
ς
Μπαχ
αράκης (Αναπλ.
στην
ίνονται
ανταποκρ
δεν
που
κλάδο µας, είναι προϊόν εικασιών,
Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακε
δονία
ς), η Αναστασία
την
και
διάχυση
την
σκοπό
µε
εργάζεται
να
πραγµατικότητα. Το ∆Σ συνεχίζει
Παπανακλή (Εντεταλµένη Εκπαιδευτικής Συνεργασία
ς
Goeth
e
Institu
στα,
t Θεσσαλονίκης)
ακατάπαυ
πράττουν
άλλωστε
όπως
εξάπλωση της Γερµανικής Γλώσσας,
και η Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου (Συντονίστρια
Εκπα
ιδευτ
ικού
Έργου
ΠΕ07).
µας.
όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου

11/5/2022
Ενηµερωτική συνάντηση γνωριµίας πραγµατοποίησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 µε τη Γενική
Γραµµατεία, το ∆ιευθυντή του Πολιτικού Γραφείου της Υπουργού και τη ∆ιευθύντρια Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
Το ∆Σ µετέφερε τις θέσεις του ∆ιεκδικητικού Πλαισίου και εστίασε ιδιαιτέρως, µεταξύ άλλων, στα θέµατα:- ∆ιορισµοί µονίµων
εκπαιδευτικών. - Σύσταση νέων οργανικών θέσεων. - Αύξηση ωρών διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και συγκεκριµένα εισαγωγή του µαθήµατος από την ∆’ ∆ηµοτικού και ολοκλήρωση της εκµάθησης στο
Λύκειο µε αύξηση ωρών στη Β Λυκείου από 1 σε 2 διδακτικές ώρες καθώς και εισαγωγή της Γερµανικής γλώσσας στη Γ’ Λυκείου,
έτσι ώστε ο κάθε µαθητής να πιστοποιεί τις γνώσεις που αποκτά στο ∆ηµόσιο σχολείο µε την αντίστοιχη πιστοποίηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας. Παράλληλα έγινε αναφορά στο θέµα της έγκαιρης πρόσληψης και κάλυψης όλων των κενών µε
αναπληρωτές πλήρους ωραρίου από την αρχή κάθε σχολικού έτους και στη δυνατότητα σχηµατισµού επιπλέον τµηµάτων στην
πρωτοβάθµια - σε σχέση µε τα τµήµατα γενικής παιδείας- όταν οι συνθήκες το απαιτούν και το επιτρέπουν. Από την πλευρά του
Υπουργείου Παιδείας τονίστηκε ότι υπάρχει η πρόθεση για όσο το δυνατόν περισσότερους διορισµούς µονίµων εκπαιδευτικών
αναλογικά και σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό πιστώσεων που θα διατεθούν. Με ενδιαφέρον άκουσε την πρόταση για την αύξηση
ωρών στη ∆’ ∆ηµοτικού στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολυγλωσσίας και της αναβάθµισης του δηµόσιου σχολείου µε νέα
προγράµµατα σπουδών, χρήση πολλαπλού βιβλίου και εκσυγχρονισµό των συνθηκών διδασκαλίας.
Παραβρέθηκαν: Κατερίνα Ξανθού (Αντιπρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ), Χριστίνα Μαρκούδη (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ), Σοφία Περιστερίδου
( Έφορος ∆ηµοσίων σχέσεων, τύπου, βιβλιοθήκης και IDV της ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
Eπίσης το παρόν έδωσαν: Μαντέλλου Κυριακή (συνεργάτης στο γραφείο του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΑΙΘ), Αλέξανδρος Κόπτσης
(Γενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και Απόστολος
Παπακωνσταντίνου (Σύµβουλος της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων).
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Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών/-τριών Γερµανικών, ΠΕΚΑΓΕΠΕ, εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του σχετικά µε την
κατανοµή των επικείµενων µόνιµων διορισµών εκπαιδευτικών ανά κλάδο, βάσει των αριθµών που ανακοινώθηκαν επισήµως
σχεδιασµό που ουδεµία µέριµνα
σήµερα, στις 15 Ιουλίου 2022 από το Υπουργείο Παιδείας και αποδοκιµάζει τον κυβερνητικό
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
λαµβάνει για την κάλυψη των αναγκών που υφίστανται πανελλαδικά στο µάθηµα των Γερµανικών στην Πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Παρά τις επανειληµµένες παρεµβάσεις του ∆.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, τόσο σε δια ζώσης συναντήσεις (τελευταία συνάντηση την 11η Μαΐου
2022 στην έδρα του ΥΠΑΙΘ στο Μαρούσι), όσο και στις επαφές µε στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ όλο το προηγούµενο
διάστηµα, όπου υπογραµµίστηκε η επείγουσα ανάγκη σύστασης οργανικών θέσεων Γερµανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, δεν έγινε απολύτως τίποτα!
οργανικών Hellas
επανειληµµένως την ανάγκη
IDTσύστασης
2017: Beiträge
Ειδικότερα για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, η Ένωσή µας έχει τονίσειFachprogramm
ελάχιστος και µη
υπάρχει
χώρας
της
περιοχές
πολλές
σε
καθώς
Γλώσσας
Ξένης
θέσεων για τη στήριξη της ελεύθερης επιλογής Β’
επαρκής για την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών σε καθηγητές/-τριες Γερµανικών αριθµός οργανικών ή ακόµα και µηδενικός
αριθµός οργανικών ΠΕ07, όπως π.χ. στη ∆υτική Αττική, την Πέλλα και τη Ροδόπη.
Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2022-23 είναι καταγεγραµµένες από τον Ιούνιο του 2022 για ολόκληρη
τη χώρα και δεν λαµβάνονται υπόψη στον προγραµµατισµό των µονίµων διορισµών!
- Παραθέτουµε παρακάτω µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα:
Πώς είναι δυνατόν για τα 122 τµήµατα (συνολικά δηλ. 244 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα) που σχηµατίζονται στη ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Πειραιά για το σχολικό έτος 2022-23 να υπάρχουν µόνο τρεις µόνιµοι εκπαιδευτικοί;
Πώς είναι δυνατόν για τα 117 τµήµατα (συνολικά δηλ. 234 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα) που σχηµατίζονται στη ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας ∆υτικής Αττικής για το σχολικό έτος 2022-23 να υπάρχει µόνο ένας µόνιµος εκπαιδευτικός;
Πώς είναι δυνατόν για τα 80 τµήµατα (συνολικά δηλ. 160 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα) που σχηµατίζονται στη ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Πέλλας για το σχολικό έτος 2022-23 να µην υπάρχει ούτε ένας µόνιµος εκπαιδευτικός;
Πώς είναι δυνατόν για τα 56 τµήµατα (συνολικά δηλ. 112 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα) που σχηµατίζονται στη ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2022-23 να υπάρχουν µόλις τρεις µόνιµοι εκπαιδευτικοί;
Πάλι θα καλυφθούν τα κενά µε αναπληρωτές και αναπληρώτριες; Το σχολικό έτος 2021-22 απαιτήθηκαν 425 προσλήψεις
αναπληρωτών Γερµανικής Φιλολογίας (ΠΕ07). Αντί µε τους φετινούς µόνιµους διορισµούς να καλυφθεί ένα σηµαντικό µέρος των
κενών, διαπιστώνουµε µε λύπη πως µε τον ελάχιστο αριθµό µονίµων διορισµών εκπαιδευτικών ΠΕ07 όπως ανακοινώθηκε για το
σχολικό έτος 2022-23 δεν καλύπτεται ούτε το 4% των κενών.
∆υστυχώς οι δεσµεύσεις της Υπουργού περί δικαίωσης των επί χρόνια αναπληρωτών δεν πραγµατοποιήθηκαν, να σηµειωθεί
ότι στον κλάδο µας υπάρχουν αναπληρωτές µε 75 µήνες πραγµατικής προϋπηρεσίας!
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Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“
Έχει πέσει στην αντίληψη µας πως σε αρκετές περιοχές της χώρας µας και χωρίς την έγκριση του ΙΕΠ και χωρίς άδεια
εισόδου από τη ΓΓ του ΥΠΑΙΘ επετράπη από τους αρµόδιους διευθυντές σχολικών µονάδων η είσοδος κλιµακίου
αποτελούµενο από εκπροσώπους του Γαλλικού Ινστιτούτου, της Γαλλικής Πρεσβείας, αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες, σε
σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας και σε νησιά του Αιγαίου, µε σκοπό την ενηµέρωση σχετικά µε
την διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας και την διεξαγωγή εκπαιδευτικού εργαστηρίου µε τίτλο «το αυτοκίνητο / το φέρυ µπωτ
της Γαλλοφωνίας», το οποίο σύµφωνα µε την διαφηµιστική του αφίσα «ταξίδεψε» σε Βόρεια Ελλάδα και νησιά του Αιγαίου,
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
6 – 27 Μαΐου 2022. Συγκεκριµένα σε Καβάλα, Κιλκίς, Λήµνο, Λέσβο, Νάξο, Ρόδο, Σάµο, Σύρο, Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη και
Ξάνθη. Οι µαθητές της ∆, Ε, ΣΤ τάξης των δηµοτικών σχολείων απασχολήθηκαν 4 διδακτικές ώρες, εντός σχολικού χώρου,
χωρίς να υπάρχουν κάπου γραµµένα τα κριτήρια αυτής της δράσης, δηλαδή σε ποιους απευθύνεται, πόση ώρα θα
απασχοληθούν, τι υλικό θα διανεµηθεί, ποιος είναι ο σκοπός της εκδήλωσης.
∆εν αφορούσε σε µεµονωµένη εκδήλωση σε ένα σχολείο, που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε έγκριση απλά του/της
διευθυντή/ριας της σχολικής µονάδας, αλλά επρόκειτο για ένα πρόγραµµα που επεκτάθηκε σε περισσότερες Π∆Ε, ενδεικτικά
αναφέρουµε Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.
Αναζητώντας τη σχετική άδεια και επισηµαίνοντας στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, και πιο συγκεκριµένα στον Αναπληρωτή Περιφερειακό ∆ιευθυντή κο Θωµά Μπαχαράκη,
την ανησυχία µας σχετικά µε την χρήση αντιδεοντολογικών πρακτικών προώθησης της Γαλλικής Γλώσσας στα σχολεία,
η ανώτερη Περιφερειακή ∆ιεύθυνση έδωσε άµεσα οδηγία σε όλη την περιοχή ευθύνης της, µέσω των ∆ιευθύνσεων
Εκπαίδευσης να µην επιτραπεί η είσοδος του κλιµακίου σε κανένα σχολείο και να µην πραγµατοποιηθούν τα εργαστήρια.
∆υστυχώς σε πολλές περιοχές της χώρας τα εργαστήρια πραγµατοποιήθηκαν πριν ενηµερωθούµε και µπορέσουµε να
παρέµβουµε.
∆ηλώνουµε ρητά πως, ως Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής ο ρόλος µας δεν είναι η αστυνόµευση και η στενή
παρακολούθηση της τήρησης των αυτονόητων νόµιµων διαδικασιών των κατά τόπους ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

∆ιαπιστώνουµε πως οι φορείς που προωθούν την Γαλλοφωνία, σε συνεργασία µε τους Συµβούλους Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ05,
τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας και µε την ανοχή των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
προώθησαν το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό εργαστήρι χωρίς να υπάρχει ουδεµία έγκριση και σε µια ιδιαίτερα ευαίσθητη
χρονική περίοδο, όπου- όπως όλοι γνωρίζουµε- γίνεται η επιλογή της Β Ξένης Γλώσσας στα ∆ηµοτικά Σχολεία της χώρας.
Ως εκπρόσωποι των Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας, καταγγέλλουµε δηµόσια την παράτυπη πραγµατοποίηση των
εκπαιδευτικών εργαστηρίων µε στόχο το σχηµατισµό τµηµάτων Γαλλικών στα ∆ηµοτικά Σχολεία των περιοχών αυτών την
επόµενη σχολική χρονιά (2022-2023) και εις βάρος της δυνατότητας επιλογής της Γερµανικής Γλώσσας.
Προασπίζουµε τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της Β Ξένης Γλώσσας στα ∆ηµοτικά Σχολεία όλης της χώρας, η οποία
βασίζεται στην ίση µεταχείριση των δύο γλωσσών από τους διευθυντές των σχολικών µονάδων αλλά και στην τήρηση όλων των
νόµιµων διαδικασιών που αφορούν στην διεξαγωγή προγραµµάτων, τις επισκέψεις από φορείς, την απαγόρευση
διανοµής διαφηµιστικού υλικού κτλ. Ζητούµε αµεροληψία για την ενίσχυση της πολυγλωσσίας
και την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών για την εξασφάλιση της υγιούς λειτουργίας των σχολείων.
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Grußworte IDT 2017

8/9/2022
Wettbewerb „DACHL-Fundstücke“

Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
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DIGITALE PRÜFUNGEN
AM GOETHE-INSTITUT
•
•
•
•

Benutzerfreundlich dank smarter Funktionen
Modul Hören mit Kopfhörern
Ergebnisse innerhalb von wenigen Tagen
Digitale Module kombinierbar mit papierbasierten

WWW.GOETHE.DE/EXETASEIS
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Kοπή πίτας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ για το 2022

Lesenswertes

Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευµα 26.02.2022 σε
αίθουσα εκδηλώσεων κεντρικού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης κοπή
πίτας για το 2022! Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, η
∆ρ. Ανθή Βηδενµαίερ, Πρόεδρος του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας ΑΠΘ και η κα Νατάσα Παπανακλή,
εκπρόσωπος
Ιδιωτική
Εκπαίδευση
του Goethe Institut Thessaloniki. Αναγνώστηκε µήνυµα της ΣΕΕ, κας
Κωνσταντίνας Χρυσανθόπουλου, η οποία απουσίαζε λόγω ασθένειας.
Με µεγάλη χαρά µέλη του συλλόγου µας συναντήθηκαν και
αντάλλαξαν απόψεις !
Η πρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ Κα ΜαρκούδηΔημόσια
Χριστίνα παρουσίασε
Εκπαίδευση
το σχέδιο δράσης και τους στόχους του συλλόγου.
Η Κα Εύα Κούτρα εκπαιδευτικός Γερµανικής Γλώσσας στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση παρουσίασε καλές πρακτικές και έδωσε
δηµιουργικές ιδέες που µπορούµε όλοι να εφαρµόσουµε !
Παρά τις δυσκολίες των τελευταίων δυο ετών, παραµένουµε ενεργά
µέλη και θα επιµείνουµε
σε δράσεις που µας
φέρνουν πιο κοντά!
Σοφία Περιστερίδου ( Έφορος ∆ηµ.
Σχέσεων, Τύπου, Βιβλιοθήκης &
IDV της ΠΕΚΑΓΕΠΕ), Αναστασία
Παπανακλή (Εντεταλµένη
Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Goethe
Institut Θεσσ/νίκης), Χριστίνα
Μαρκούδη (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ),
Ανθή Βηδενµάιερ (Πρόεδρος
τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ΑΠΘ, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια), Κατερίνα Ξανθού
(Αντιπρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
Εύα Κούτρα
(Εκπαιδευτικός ΠΕ07, Big
Bang School Thessaloniki)

Χριστίνα Μαρκούδη (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
Aktuell #52/2021

Σοφία Περιστερίδου, Χριστίνα Μαρκούδη, Κατερίνα Ξανθού
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Ηµερίδες ΠΕΚΑΓΕΠΕ
Lesenswertes

Γενική Συνέλευση της ηµερίδας της
ΠΕΚΑΓΕΠΕ, στην Αθήνα στις 4/9/2022
Στο προεδρείο: Εύη Κουτσιάφτη,
Έφη Ταρασίδου, Φώτης Χατζηφώτης
(∆ικηγόρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ), Μαρία
Στάµου (Ταµίας ΠΕΚΑΓΕΠΕ), Χριστίνα
Μαρκούδη, Μαρία ∆αλαµήτρου
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Μέσα στο Σεπτέµβριο και 2
χρόνια µετά λόγω της πανδηµίας,
πραγµατοποιήθηκαν σε κλίµα
διάχυτης χαράς, διά ζώσης,
Ιδιωτική Εκπαίδευση
από την Πανελλήνια Ένωση
Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, οι
δύο ετήσιες ηµερίδες µε οµιλίες και
Μαρία ∆αλαµήτρου (Ειδική Γραµµατέας ΠΕΚΑΓΕΠΕ),
εκθέσεις γερµανόφωνου διδακτικού
Έφη Ταρασίδου
(Γενική Γραµµατέας
ΠΕΚΑΓΕΠΕ),
Δημόσια
Εκπαίδευση
υλικού, στις 4/9/2022 στην Αθήνα
Χριστίνα Μαρκούδη (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ), Εύη Κουτσιάφτη
στο Royal Olympic Hotel και στις
(Βοηθός Ταµία - Υπεύθυνη Τοπικών Επιτροπών)
25/09/2022 στη Θεσσαλονίκη στο
ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.
Η συµµετοχή των συνάδελφων
καθηγητών και καθηγητριών
γερµανικής γλώσσας, όπως και
των φοιτητριών και φοιτητών των
τµηµάτων µας ήταν ενθαρρυντική.
Ευχαριστούµε πολύ για τη στήριξη
και τη συµµετοχή τα Ινστιτούτα
Goethe Αθήνας - Θεσσαλονίκης, το
Ινστιτούτου ÖSD, τους εκδοτικούς Έφη Ταρασίδου, Αναστασία Παπανακλή, Σοφία Περιστερίδου
στην ηµερίδα της Θεσσαλονίκης στις 25/9/2022
οίκους: Καραµπάτος και Hueber
Hellas, Klett, Κουναλάκη, Deutsch
durch die Lupe και Deportivo
καθώς και τα βιβλιοπωλεία: Deutsche Buchhandlung και Notos Plus
για την στήριξη και συµµετοχή τους.
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα
τον κ. Αλέκο Γούλα,
αντιπρόεδρο της ΟΙΕΛΕ
για την οµιλία του για τις
εργασιακές σχέσεις στην
Ιδιωτική Εκπαίδευση.
Οµιλία της εκδότριας Μαίρης Κουναλάκη
Οι συµµετέχοντες
είχαν την ευκαιρία
να ενηµερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να
αποκτήσουν δωρεάν τίτλους και διδακτικό υλικό. Μετά
από τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, ακολούθησε η Γενική
Συνέλευση, όπου συµµετείχαν τα µέλη της ΠΕΚΑΓΕΠΕ και
συζητήθηκαν τα προβλήµατα του κλάδου µας, απαντήθηκαν
ερωτήµατα και τέθηκαν νέοι στόχοι. Στην ηµερίδα της
Αθήνας το παρόν έδωσε και ο γνωστός εργατολόγος και δικηγόρος της
ΠΕΚΑΓΕΠΕ κ. Φώτης Χατζηφώτης, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη µας
για τις κινήσεις που έχουµε ξεκινήσει δικαστικά και εξωδικαστικά.
Aktuell #52/2021
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Lesenswertes

Οµιλία στη Γενική Συνέλευση της Θεσσαλονίκης στις 25/9/2022
του Αλέκου Γούλα (αντιπροέδρου της ΟΙΕΛΕ, Οµοσπονδίας
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας)

Το ∆Σ στην ηµερίδα της Θεσσαλονίκης. Από αριστερά:
Έφη Ταρασίδου, Χριστίνα Μαρκούδη, Κατερίνα Ξανθού,
Σοφία Περιστερίδου, Μαρία ∆αλαµήτρου

Μέλη του ∆Σ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ στην ηµερίδα της Αθήνας.
Από αριστερά:Ιδιωτική
Μαρία Στάµου, ΕύηΕκπαίδευση
Κουτσιάφτη, Χριστίνα
Μαρκούδη, Έφη Ταρασίδου, Μαρία ∆αλαµήτρου

Δημόσια Εκπαίδευση

Εκδοτικοί οίκοι που συµµετείχαν στις ηµερίδες της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Μέλη - συνάδελφοι της ΠΕΚΑΓΕΠΕ κατά την επίσκεψη των εκδοτικών οίκων στις ηµερίδες

Ενηµερωτικό IDT

Από αριστερά: Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα, (Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ07),
Καραγιαννίδου Ευαγγελία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ∆ιδακτικής ΑΠΘ),
Dr. Hans- Jürgen Krumm (Universität Wien), ∆άφνη Βηδενµάιερ
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ),
Χριστίνα Μαρκούδη (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
Aktuell #52/2021

15-20 Αυγούστου 2022 πραγµατοποιήθηκε
το διεθνές συνέδριο καθηγητών/καθηγητριών
Γερµανικής στο πανεπιστήµιο της Βιέννη στην
Αυστρία. Πέρα από το πλούσιο επιστηµονικό
και πολιτιστικό πρόγραµµα, οι εκπρόσωποι
των εθνικών συλλόγων Γερµανικής Γλώσσας
κλήθηκαν σε Γενική Συνέλευση για να
ενηµερωθούν σχετικά µε τον οικονοµικό
απολογισµό του τρέχοντος ∆Σ του διεθνούς
συλλόγου IDV (µέλος του οποίου είναι και
η ΠΕΚΑΓΕΠΕ από το 2017), τo επόµενο
διεθνές συνέδριο το 2024 στο Lübeck αλλά
και ενέκρινε την εγγραφή νέων συλλόγων,
όπως π.χ. του συλλόγου καθηγητών/τριών Γερµανικής της Burkina Faso. Την
ΠΕΚΑΓΕΠΕ εκπροσώπησε η Πρόεδρος
Χριστίνα Μαρκούδη, η οποία και παρουσίασε
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την ένωσή µας κατά την έκθεση διεθνών συλλόγων,
που πραγµατοποιήθηκε παράλληλα σε χώρο εκτός
πανεπιστηµίου. Το σταντ της ελληνικής συµµετοχής
ενίσχυσαν µε την παρουσία τους Έλληνες
εκπρόσωποι του ÖSD, καθηγητές και καθηγήτριες
των Τµηµάτων Γερµανικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ,
αλλά και του ΑΠΘ, η συντονίστρια εκπαιδευτικού
έργου κα Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου, η νέα
σύµβουλος για τη Γερµανική Γλώσσα στο ΙΕΠ, κα
Μελίνα Λαϊνά καθώς και πλήθως συναδέλφων/-ισσών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
που βρέθηκαν στη Βιέννη για να παρακολουθήσουν
τις εργασίες του συνεδρίου. Στον αύλειο χώρο του
πανεπιστηµίου αλλά και σε αίθουσες εντός του
κτιρίου υπήρχαν περίπτερα εκδοτικών οίκων και
φορέων µε εκπροσώπους, οι οποίοι ενηµέρωναν για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και διένεµαν
προωθητικό υλικό για τη Γερµανική γλώσσα. Μεταξύ
αυτών το Goethe Institut, ÖSD, Cornelsen, Klett,
Praxis και Deutsche Welle.
Η συµµετοχή της ΠΕΚΑΓΕΠΕ στο διεθνές
συνέδριο IDT ενίσχυσε σηµαντικά τις δηµόσιες
σχέσεις της ένωσης µε συλλόγους άλλων χωρών.
Υπήρξε η ευκαιρία σύγκρισης των δεδοµένων
εκµάθησης της Γερµανικής Γλώσσας στις διάφορες
χώρες και ανταλλαγής ιδεών σχετικά µε την ενίσχυση
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του κλάδου µας και την αντιµετώπιση της πτώσης του
ενδιαφέροντος για τα Γερµανικά, η οποία, δυστυχώς
παρατηρείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Σε αυτό
το πλαίσιο προτάθηκαν τρόποι κοινών δράσεων µε
γειτονικές χώρες, όπως π.χ. Βουλγαρία και Ιταλία,
Lesenswertes
η δηµιουργία ενός δικτύου συνεργασίας χωρών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η διοργάνωση
συνεδρίου µε την οικονοµική στήριξη του IDV.
Στο συνέδριο παραβρέθηκε και η πρόεδρος του
Κυπριακού Συλλόγου Καθηγητών/-τριών
Γερµανικής
Ιδιωτική Εκπαίδευση
∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
κα ‘Αντρη Παπακυριακού, µε την οποία έχει ήδη
δροµολογηθεί συνεργασία για την προώθηση της
Γερµανικής Γλώσσας σε Ελλάδα και Κύπρο.
Το δυναµικό παρόν της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
κατά τη
Δημόσια Εκπαίδευση
συνολική διάρκεια του συνεδρίου αλλά και κατά
τη διάρκεια των συναντήσεων µε το ∆Σ του IDV,
απέδειξε στους συναδέλφους/τις συναδέλφισσες
πως η Ελλάδα έχει µια δυνατή ένωση καθηγητών/τριών Γερµανικής και είναι διατεθειµένη να
λαµβάνει πρωτοβουλίες σχετικά µε την διοργάνωση
εκδηλώσεων και να στηρίζει συνεργασίες ως ενεργό
µέλος του διεθνούς δικτύου IDV, µε κοινό στόχο
την προώθηση του αντικειµένου διδασκαλίας µαςτης Γερµανικής Γλώσσας και του Γερµανόφωνου
πολιτισµού.

Aktuell #52/2021

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δημόσια Εκπαίδευση

Poesie

Prof. Dr. Willi Benning
• Nationale und Kapodistrische
Universität Athen
• Fachbereich für Deutsche Sprache
und Literatur

Offenes /
In Erinnerung an Rilke /
Idealismus, nur kurz
Offenes
Der plötzliche Eindruck des Offenen
könnte eigentlich poetisch sein,
unterstützt vom Blick durch die Birken
auf eine schnelle Wolke.
Körperschmerzen
hindern alle Bewegung.
So lass, ach Hegel,
Worte das Flüchtige bewahren,
einfache Worte den Augenblick.
Später:
Oder ist es nur so,
dass das Auge
dem Gedanken folgt
(was ist schon eine Wolke),
der zurückhaltende Ausbruch dem Wunsch?
Romantisches Klebeband,
Übungen in Trivialität?
Noch später:
Und doch.
Was bleibt, ist
der fahlblaue Himmel
im Rahmen blassgrüner Blätter
und zerrissenes, entschwindendes Hellgrau
im Wort
vom Offenen.

In Erinnerung an Rilke
Machen wir uns nichts vor.
Das Offene,
darin irrt die Elegie,
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ist so fern nicht.
die Kraft der Grenze entfaltete.
Wie die Katze
in
Schwarzrotweiß
Internationale DeutschlehrertagungJenes zarte Geäst,
auf der herbstfeuchten Mauer im Hof
dessen taufrische Blätter
sich niederlässt
der Wind in heller Morgensonne
in der Sonnenschlucht
bespielt,
- Baumschatten ringsum -,
ist in seinem Sein Erinnerung,
sich räkelt,
nicht frei Muskeln entspannt, und
Rand des Offenen.
Grußworte IDT 2017
sich anschmiegt,
Mitten im Offenen fließt Lethe,
eins wird mit dem Stein,
eins mit den Ufern und
weiß sie nicht,
den sich fügenden Hügeln,
nicht von sich,
eins auch mit den Wesen,
nicht vom Wissen, nicht vom Tod.
die sie bevölkern,
Dem Gesehenen,
alles in der Farbenpracht der Blüten
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
Vögel im Baum,
und Libellen,
gönnt sie ein Blinzeln:
und doch
außer Reichweite.
ein Beieinander einzelner.
Das Offene.
Nichts Verworrenes ist da,
Immer im Hier, immer im Jetzt,
nur vieles zusammen,
ein Körper,
unüberschaubar,
der so sieht,
so fühlt.
unkontrolliert,
Fachprogramm
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Es ist das Brennen der Sonne am Strand oder
unüberwacht.
ein Streicheln der Geliebten,
Das ist der Reiz, ohne Zweifel.
welches aber bereits übergeht
Doch besinnen wir uns.
in den Entwurf,
Schöne Wörter leiten oft fehl.
Grenze des Offenen,
Und es gibt nichts Plumperes
Abschied im anderen,
als radikale Gegensätze.
in der Tat.
Ach Kafka.
Doch ist nicht alle Liebkosung
Sind wir nicht manchmal
Erinnerung zuerst,
der Katze nah?
Absage an den Moment,
Selbstvergessen körperlich?
Abschied wie das Gestalten
Ist ihr Blinzeln in ihr?
des Künftigen?
Hunger mag dort sein,
Sorge entspringt beiden.
als Inneres,
Jenem Zyklus,
das sich verbindet
der das erinnerte Glück
der Jagd und dem Gejagten.
zum Maßstab
Es ist nicht nur die Sonne, das Streicheln oder
des Planens macht,
jenes Erwachen,
entkommt der Mensch
gedankenlos,
nur in die Kälte.
in dem nur die Schwere
Auch diese Sorge kennt das Tier nicht.
und Wärme des Körpers zählt...
Nicht das Vergangene
das Laken, die Kissen.
ist ihm fremd,
Auch jene Konzentration
sondern der Vergleich.
auf der Massagebank:
Wir ahnen, dass da noch etwas ist,
der Fuß, die Wade, das Knie.
was im Vergehen
Wer die Schmerzen ernst nimmt,
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vergisst sich.
Ganz fremd ist uns das Offene nicht.
Ist das Faszinosum
das Sein in ihm?
Der Selbstverlust, euphorisch, oder
gar als Leere erzwungen
im Leid?
Denn ist nicht auch Laokoon schon dort,
mit seinen Kindern?
Über Würde und Schrei
streiten sich Künstler und Gelehrte.
Mag sein, er schaut zurück zur Grenze,
erinnert sich, geht über.
Mag sein, er schaut voraus,
auch er, sieht Tod.
Wahrscheinlich ist es nicht.
Zu groß sind Schmerz und Angst
im Da.
Diese Angst, sie wohnt im Offenen,
wie der Schmerz.
Zusammen mit Brennen und Liebe,
dem zarten Geäst bei jenem ersten Mal.
Was zieht uns hin?
Uns, die wir kämpfen
um die kleinen und die großen Grenzen?
Nicht sagen können,
was wir sind ohne ein Nicht,
doch alles sagen wollen
im allbekannten Spiel der Differenzen.
Sisyphos am Sprachhang,
Illusionen von Allem oder Nichts,
Halluzinationen,
ein Versuch zumindest wieder vergeblich.
Das Glück bleibt aus.
Ach Camus.
Die vorgeschobene Einheit als
Verschnaufpause.
Sie zerfällt im Streben,
meist unbemerkt,
war natürlich nie da.
So war es,
und es wird härter.
Das ist nicht geplant,
ein Selbstläufer ist sie,
begann in der Antike
Aktuell #54 /2022

mit einem Blick ins Wasser.
Auch
Odysseus mag Deutschlehrertagung
Internationale
seine Rolle gespielt haben.
Angst, Ängste.
Ganz zuerst: vor dem Drüben.
Dann: vor dem Andern.
Das im Groben.
Aber auch: vor zu wenig Feinheit
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der Unterscheidungen
(ein möglicher Ort der Poesie).
Als Adern durchziehen
Grenzen die Welt,
im klobigen Hier oder Dort
kämpferischen Getümmels
wie im Wettbewerb
filigranen Netz„DACHL-Fundstücke“
beredter Wortschmiedekunst.
Flächen entstehen und Orte.
Und es heißt:
Situiere Dich. Auf der Fläche. Im Text.
Sei es Parole oder Parabel.
Ohne Ort geht es IDT
nicht.2017:
- Beiträge Hellas
Fachprogramm
Das ist kein Vorwurf,
sondern conditio humana.
Anders ist es nur am Abgrund. Doch wo blieb der Raum,
der umfassende,
die grenzenlose Zeit?
In all dem ist schon der Tod,
hochgerechnet aus...
den Tabellen der Kartographie,
Längen- und Breitengraden.
Es ist der Rest,
der sich sehnt.
Dogmatiker schimpfen.
Der Rest taugt auch kaum,
Handlungsrelevanz auszumachen.
Aber mit ihm zieht es uns hin,
zum Offenen.
Nicht wie den müden Krieger,
der das Lager sucht,
eher schon
wie das verwirrte Mädchen,
welches ein Birkenblatt verlor;
es sucht, versunken vielleicht,
aber doch mit hellem Blick
in den Wald hinein.
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Arm die Vernunft,
Lethe, den Fluss, und das Land
die hier nur
Wahnsinn
sieht.
Internationale Deutschlehrertagungals Ganzes, immer,
Die Geometrie der Messwerte,
in Bewegung, in Veränderung,
jene Wendung zurück,
Vieles, Mannigfaltiges
die das Vergangene auf
(erst jetzt darf das gesagt werden)
Tauglichkeit prüft für Prognosen,
entworren zusammen, in Kontakt,
die vielfältigen Verfahren
in der Zeit, doch ohne Beginn und Ende,
der Antizipation
ohne festen Ort, ohne Selbst Grußworte IDT 2017
ein Geleit in die Angst
der Teilhabe grenzenloser Raum.
vor dem, was kommt, dem Tod Dieses Sein ist dem Menschen
vorhergesagt, vielleicht schon empfunden
nicht gegönnt.
in der Leere des Terrains,
Wäre es anders,
dem Bild eines Körpers, der sich auflöst:
wäre es kaum gewollt...
Haut- und Organteile separieren,
(Doch natürlich hat das Tier-Sein
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
fliegen davon.
viele Gesichter.) Fliehkräfte wirken.
Das Offene aber ist ein Abenteuer des Geists.
Wendung auch
Ein Körperdenken,
zum Wunsch, nein,
sich sehnende Reflexion,
zur umgekehrt zwingenden Sehnsucht,
nicht voraus (wenn vorn eine Welt liegt),
es möge anders sein, offen,
auch nicht zurück,
Fachprogramm
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eine selbstverständliche
Einheit,
es sei denn, man meine:
kein zu bewachendes, behütendes Bild,
hinter alle Erinnerung;
ohne die Grenzen der Welt, des Ich,
erfahrend,
Eingang in den Bezug.
des Angenehmen nicht achtend,
Keine Spiegel mehr, keine Doppel.
in jedem Erleben
Noch die nuanciertesten
das Immer entwerfend für den Moment,
Werke des Worts
will sagen: um den Augenblick wissend
werden beiseite gelegt.
das Ewige empfindend.
Das Selbst in seinen Verästelungen
Und denkend.
möge sein,
Denken als Sehen:
aber nicht gedacht werden,
Vielfältigkeit, das Ineinander als Gemälde.
nicht als eines, nicht als Zweck,
Die Ordnung überlässt man dem Geschauten.
auch nicht als Wille.
Keine Begriffe, keine Gegensätze,
Der Sog führt weit hinaus aufs Meer,
keine Hierarchien.
kleinere Binnengewässer
Das Offene denken heißt:
sind nicht sein Revier,
am Abgrund den Abschied hinauszögern,
schon wegen der Spiegelungen.
Abschied vom Denken,
Beim Schwimmen mit den Delphinen
ein Balance-Akt
werden die Uhren abgestreift.
der Poesie.
Im Hier ist immer.
Metaphern, Metonymien,
Offene Nähe als Intervall ist
auch krass.
nicht gefragt.
Heilung liegt darin, wenn man sich vorsieht.
Das liebevolle Streicheln
Man tut gut daran,
ist begrenzt auf ein Jetzt.
nicht nur das Offene zu denken.
Dann kommen Blicke.
Poesie rettet den ursprünglichen Rest
Man denke, man fühle, man ahne
vor dem Zugriff der Dialektik.
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Sie hebt andres anders auf,
auch die schöne Wahrheit des zarten Geästs,
beim ersten Mal,
bewahrt es als Bild
des einzelnen, des Unverfügbaren,
des reinen Bezugs der Vernunft
am Abgrund
zur Rettung.
Idealismus, nur kurz
Das Offene ist nicht die Zeit
zwischen Erdbeben und Kirchenbesuch,
keine Idylle.
Ach Kleist.
Ist es die wahre Natur?
Mit Ödipus und Antigone?
Unter Bedenken
betrat man den Bereich
menschlichen Gesetzes,
nahm Abschied.
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Nicht leichtfüßig,
trauernd.
Internationale Deutschlehrertagung
Mythen werfen seither
ihr Netz über die Welt,
weitmaschig menschlich,
ohne Zweifel, ordnend;
sie ziehen Grenzen,
auch gegen das Offene. Grußworte IDT 2017
Doch die Tore blieben
ihm damals geöffnet.
Das meinten die Klassiker.
Sie verwechselten es mit
dem Paradies.
Aber tat Rilke das nicht auch?
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
Die Last
schwermütiger
Selbstreflexion
war schon früh beträchtlich.
Tatenarm und gedankenvoll.
Ach Hölderlin.
Wahrheit und Verkennen
schließen sich nicht aus.
Fachprogramm IDT 2017: Beiträge Hellas
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r das B-Niveau des Griechischen Staatszertifikats
ist soeben
erschienen: In aktualisierter
Wettbewerb
„DACHL-Fundstücke“
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