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Έπειτα από δέκα χρόνια (2001 έως 2011) έντυπης κυκλοφορί-
ας, το περιοδικό της Ένωσής μας, περνάει στη ψηφιακή εποχή. 
Το ψηφιακό aktuell (για τους λάτρεις του χαρτιού υπάρχει πά-
ντα και η δυνατότητα εκτύπωσής του) αξιοποιεί την τεχνολογία 
του ενεργού link, διαβάζει κανείς π.χ. για τις ελλείψεις εκπαιδευ-
τικών Γερμανικής στη Χίο και βλέπει και τη σχετική τηλεοπτική 
συνέντευξη του Αντώνη Παζάλου!
Η 12μελής συντακτική επιτροπή προσκαλεί κάθε ενδιαφερό-
μενο να συμμετάσχει στο περιοδικό με προτάσεις, παρατηρή-
σεις και φυσικά συμβολές στην ύλη του περιοδικού. Επίσης θα 
παρουσιάσει σύντομα μέσω του www.deutsch.gr οδηγίες για 
τη συγγραφή των επιστημονικών άρθρων, τα οποία προτείνε-
ται να εγκρίνονται με τη διαδικασία του peer review (αμοιβαία 
διορθωτική ανάγνωση) από ομάδα κριτών (επιστημονική επι-
τροπή).

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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?
Πολλά έχουν ειπωθεί για τη σημασία και τη 

βαρύτητα που έχει η εκπαιδευτική διαδι-
κασία στη διαμόρφωση χαρακτήρων. Δεν 

αμφισβητείται πως η κατάλληλη μέθοδος διδα-
σκαλίας ενισχύει τα αποτελέσματα της μάθησης. 
Η σύνδεση μάλιστα των γνώσεων με την καθημε-
ρινή ζωή, αλλά και η εφαρμογή τους, η σαφήνεια 

των εκπαιδευτικών στόχων, η ποικιλία διδακτικών 
μεθόδων και η εξατομίκευση, κατά περίπτωση, της 
διδασκαλίας, είναι, επιγραμματικά, ορισμένοι μόνο 
από τους παράγοντες που καλό είναι να λαμβάνο-
νται υπόψη για να μπορούμε να μιλάμε για ποιοτι-
κό μάθημα. 

Στην προσπάθεια να βελτιωθεί 
η εκπαιδευτική διαδικασία, καλό 
είναι ο εκπαιδευτικός ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα να επανα-
προσδιορίζει τη μέθοδο διδα-
σκαλίας του και τα αποτελέσμα-
τα αυτής. Έχοντας μια πιο κριτική 
στάση απέναντι στα πράγματα, 
καταλήγεις συνήθως και σε καλύ-
τερα αποτελέσματα. Επίσης, πρέ-
πει να διερευνάται κατά πόσον 
η διδασκαλία ανατροφοδοτείται 
από τα πορίσματα της αξιολόγη-
σης. Το υλικό της οποιασδήποτε 
αξιολόγησης καλό θα ήταν να 
συγκεντρώνεται, να ταξινομεί-
ται και να παρουσιάζεται τόσο 
στους μαθητές, όσο και στους 
γονείς αυτών. Η ενημέρωση των 
γονέων για την εικόνα του μαθη-
τή θα πρέπει να είναι βασισμένη 
σε μετρήσιμα στοιχεία, να είναι 
συστηματική και να παρουσιάζει 
την εξελικτική μαθησιακή πορεία 
του μαθητή.
Ένας τρόπος επαναπροσδιορι-
σμού και ανατροφοδότησης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι 
για παράδειγμα το φύλλο αξιο-
λόγησης του μαθήματος, όπως 
επίσης και ο φάκελος του κάθε 
μαθητή, το λεγόμενο portfolio, 
το οποίο περικλείει όλη τη σχολι-

κή πορεία και εξέλιξη του μαθη-
τή σε κάποιο μάθημα. Ο ατομι-
κός αυτός φάκελος επίδοσης του 
μαθητή μπορεί να συζητείται και 
να συγκρίνεται και με αυτούς των 
υπολοίπων μαθημάτων με τους 
αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και 
πριν από την επίδοση βαθμολο-
γίας να παρουσιάζεται μια σφαι-
ρικότερη και ουσιαστικότερη ει-
κόνα για την πορεία του μαθητή. 
Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται 
ευκολότερα οι λόγοι, που ο μα-
θητής ενδεχομένως δεν είχε μια 
σταθερή εξελικτική πορεία βελ-
τίωσης. 
Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης 
του μαθήματος και εντοπισμού 
πιθανότατα κάποιων σημείων 
που θα χρειάζονταν βελτίω-
ση ή τροποποίηση, είναι και το 
ακόλουθο φύλλο αξιολόγησης 
της εκπαιδευτικής πράξης που 
απευθύνεται σε μαθητές και θα 
συνέβαλλε αρκετά ως επιπλέον 
δείκτης αξιολόγησης της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας.
Το φύλλο αυτό μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί μετά από ουσιαστική 
και σε βάθος γνωριμία του εκπαι-
δευτικού με τους μαθητές, έτσι 
ώστε αμφότεροι να επωφελη-
θούν από τα αποτελέσματα της 

ανατροφοδότησης αυτής. Στόχος 
είναι μάλιστα, ο εκπαιδευτικός να 
έχει μία σαφέστερη εικόνα για το 
έργο του και κατά πόσο αυτό και 
σε πόσο βαθμό είναι αποδεκτό 
από την εκάστοτε τάξη. Είναι μια 
μορφή αυτοαξιολόγησης, επανα-
προσδιορισμού του διδακτικού 
έργου και, ενδεχομένως, βελτίω-
σης του εκπαιδευτικού.
Προτιμητέο θα ήταν να δοθεί 
ένα τέτοιου είδους φύλλο αξιο-
λόγησης στις τελευταίες τάξεις 
του Δημοτικού και, πιθανότατα, 
και στις πρώτες τάξεις του Γυ-
μνασίου. Προϋπόθεση, βέβαια, 
αποτελεί ότι το ερωτηματολό-
γιο θα πρέπει να  διαφοροποι-
είται και να αναπροσαρμόζεται 
στη βαθμίδα εκπαίδευσης που 
απευθύνεται, ίσως και ανάλογα 
και με το μαθητικό δυναμικό που 
έχει ο εκπαιδευτικός κάθε φορά 
απέναντί του. Συνεπώς, μπορεί 
κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και 
σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ας λει-
τουργήσει λοιπόν ως κίνητρο για 
τον εκπαιδευτικό να βρει τρόπο 
ανακάλυψης των αναγκών στην 
εκπαιδευτική του πράξη.
Το φύλλο αξιολόγησης μπο-
ρείτε να το κατεβάσετε από το
www.deutsch.gr/Fragebogen

της Φαίης Καουνά
microfaye@yahoo.com

Βιβλιογραφία
Ινστιτούτο ανάπτυξης της ποιότητας, Βισμπάντεν 
Γερμανίας.
Πηγές, ερωτηματολόγια, υλικό:
1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7

Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης του εκπαι-
δευτικού από τους μαθητές με τίτλο: Πόσο ικανο-
ποιημένος είσαι με το δάσκαλό σου;, Υπουργείο 
Παιδείας, Τεχνών και Πολιτισμού της Αυστρίας. 
Πηγή: http://www.qis.at/schulqualitaet.pdf

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

http://www.deutsch.gr/new.php?j=1860
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http://www.iq.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HKM_15/IQ_Internet/med/0d0/0d0194a3-315f-8217-9cda-ae2389e48185,22222222-2222-2222-2222-222222222222
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http://www.iq.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HKM_15/IQ_Internet/med/3b7/3b7609f0-8ba8-1921-f012-f31e2389e481,22222222-2222-2222-2222-222222222222
http://www.qis.at/schulqualitaet.pdf
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Αγαπητοί συνάδελφοι!
Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και απο-
χωρώντας από την Υπηρεσία, θα ήθελα 
να αναφερθώ με λίγα λόγια στην ιστορι-

κή διαδρομή του κλάδου μας στην Β/θμια Εκπαί-
δευση, κάτι φυσικά που πολλοί από τους νεότε-
ρους λίγο γνωρίζουν. Η παρέμβαση αυτή αφορά 
στον αγώνα που έκανε ο κλάδος μας για να καθιε-
ρωθεί στον εκπαιδευτικό χώρο.
Ο δρόμος μας τότε δεν ήταν 
ανθόσπαρτος. Το τοπίο ήταν 
πολύ θολό. Ο τρόπος που έγι-
νε η εισαγωγή της διδασκαλίας 
της Γερμανική γλώσσας στα 
Γυμνάσια ήταν λίγο έως πολύ 
ανορθόδοξος. Μέχρι το 1993 
στη Β/θμια Εκπαίδευση διδα-
σκόταν μία μόνο ξένη γλώσσα. 
Στα μισά Γυμνάσια διδασκόταν 
η Αγγλική και στα άλλα μισά η 
Γαλλική γλώσσα. Η Γερμανική 
γλώσσα διδασκόταν μέχρι τότε 
σε ορισμένα Πειραματικά Λύ-
κεια (8 - 9 σε όλη τη χώρα), με 
μόνιμα διορισμένους μόλις 14 
συναδέλφους. Μπροστά στους 
1800 μόνιμους καθηγητές Γερ-
μανικής, που εργάζονται σήμε-
ρα - είκοσι χρόνια μετά - στη 
δημόσια εκπαίδευση πράγματι 
σταγόνα στον ωκεανό… 
Το 1993, με το Προεδρι-
κό Διάταγμα 447/Φ.Ε.Κ. 185 
τ.Α΄/07.10.1993 έγινε η εξής τροπολογία: Η Αγ-
γλική γλώσσα θα διδασκόταν πλέον σαν 1η ξένη 
γλώσσα σε όλα τα Γυμνάσια και σαν 2η ξένη 
γλώσσα η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα. Με 
βάση αυτό το ΠΔ, ο τότε υπουργός Παιδείας κ. Γε-
ώργιος Σουφλιάς προχώρησε με την Υπουργική 
Απόφαση Δ2/20929/07.10.1993, στους πρώτους 

διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής 
Γλώσσας. Έτσι ξεκίνησε η καθολική εισαγωγή της 
Γερμανικής στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. 
Ωραία μέχρι εδώ! Όλοι οι απόφοιτοι της Γερμανι-
κής Φιλολογίας χαρήκαμε: επιτέλους «άνοιξαν οι 
πόρτες» ώστε να απορροφηθούν όλοι οι εκπαι-
δευτικοί της Γερμανικής γλώσσας, στα μισά του-
λάχιστον σχολεία της χώρας. Τα πράγματα όμως 

δεν ήταν έτσι. Μπορώ να πω, έγι-
ναν και χειρότερα από πριν!
Στις εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας (ΥΠΕΠΘ το ονόμαζαν 
τότε) αναφερόταν ότι: “ Όλοι οι 
μαθητές του ημερησίου Γυμνασί-
ου, αρχής γενομένης για τους μα-
θητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ 
τάξη, θα διδάσκονται υποχρεωτι-
κά και τις δύο ξένες γλώσσες, δηλ. 
την Αγγλική ως 1η ξένη γλώσσα 
και τη Γαλλική ή Γερμανική ως 2η 
ξένη γλώσσα. Διευκρινίζεται όμως 
ότι για τη διδασκαλία της Γερμα-
νικής απαιτείται η προηγούμενη 
έγκριση από την υπηρεσία μας ”.
Έτσι δόθηκαν λιγοστές εγκρίσεις 
για τη διδασκαλία της Γερμανικής 
γλώσσας, οι οποίες αφορούσαν 
μόνο στο 2% των Γυμνασίων, ενώ 
η Γαλλική γλώσσα εισαγόταν ελεύ-
θερα και χωρίς καμία έγκριση στο 
υπόλοιπο 98% των σχολείων.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το έτος 1993 διορίστηκαν 30 καθηγητές Γερμανι-
κής, το 1994 μόλις 9 και 80 το1995. Ήταν το πρώ-
το μεγάλο μας άνοιγμα. Τότε, ιδρύσαμε και την 
Ένωσή μας, την ΠΕΚΑΓΕΔΕ**, μόνο για τους διο-
ρισμένους στο Δημόσιο συναδέλφους. Μεγάλη 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

της Κατερίνας Νικητοπούλου*
katnikitopoulou@yahoo.gr

* Η Κατερίνα Νικητοπούλου, εργάστηκε μεταξύ των άλλων και στη δημόσια εκπαίδευση (το 1995 διορίστηκε ως μόνιμη εκ-
παιδευτικός ΠΕ07 στη Λαμία) και συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα από το 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 
ιδρυτικά μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης και ήταν η πρώτη Πρόεδρός της (θήτευσε στη θέση αυτή από το 1996 έως το 1998). 
** ΠΕΚΑΓΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Δημόσιας Εκπαίδευσης) – ιδρύθηκε το 1996 και κράτησε 
αυτή τη μορφή έως το 2005. Το 2005 τα μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε αλλαγή καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθούν 
στην Πανελλήνια Ένωση όλοι οι πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας. Ανάμεσα στα άλλα τροποποιήθηκε και η ονομασία σε 
ΠΕΚΑΓΕΠΕ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης). Το 2005 άρχισε τη λειτουρ-
γία της και η ιστοσελίδα www.deutsch.gr, η οποία δέχεται καθημερινά κατά μέσο όρο πάνω από 1.400 επισκέπτες.

Η κ. Νικητοπούλου, πρώτη Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης (1996-98), βοηθά 
στη γραμματεία (Αθήνα, Hotel Titania - 
Σεπτέμβριος 2011)

http://www.deutsch.gr


4 τεύχος 315

aktuell 31/ 2013

*** Όλα αυτά τα πρώτα βήματα βρίσκονται στο ιστορικό αρχείο της Ένωσής μας, όπου όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το 
επισκεφθεί.
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βοήθεια και συμπαράσταση είχαμε και από συνα-
δέλφους της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα 
από την κα. Γεωργία Μπαρκούρα. Από τότε ξεκί-
νησε ένας συνεχής αγώνας για το άνοιγμα θέσε-
ων σε όλη την Ελλάδα.
Τα πράγματα όμως ήταν πολύ δύσκολα. Σκοντά-
φταμε σε κλειστά λόμπι και σε διακρατικές συμ-
φωνίες που είχε το Υπουργείο Παιδείας με το γαλ-
λικό κράτος. 
Με τις περιοριστικές εγκυκλίους το Υπουργείο 
Παιδείας μπλοκάριζε την είσοδο της Γερμανικής 
γλώσσας στα Γυμνάσια, με αποτέλεσμα τα Γερμα-
νικά να διδάσκονται στο 2% της επικράτειας, και 
αυτό μόνο σε απομακρυσμένες και σε δυσπρό-
σιτες περιοχές της χώρας, και σε κανένα σχολείο 
π.χ. του Δήμου Αθηναίων.
Και ενώ σύμφωνα με όλο και πιο περιοριστικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας απαιτού-
νταν ειδικές εγκρίσεις και συνηγορία πολλών πα-
ραμέτρων για την εισαγωγή της Γερμανικής, τα 
γαλλικά εισήχθησαν αυτόματα σε όλα σχεδόν τα 
σχολεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον 
ελεύθερες οργανικές θέσεις για καθηγητές Γερμα-
νικής και φυσικά περιθώρια για αλλαγή πολιτικής 
από πλευράς Υπουργείου Παιδείας.
Και όπου υπήρχε τοπική αντίδραση σε περιοχές 
της περιφέρειας, οι αρμόδιες  Δ/νσεις Δ/βαθμιας 
ελάμβαναν από τα κεντρικά του Υπουργείου απα-
ντήσεις όπως: “Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η 
διδασκαλία της Γερμανικής ως 2ης ξένης γλώσσας 
στο 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και παρακαλούμε 
να φροντίσετε για την άμεση εφαρμογή της δι-
δασκαλίας της Γαλλικής ως 2ης ξένης γλώσσας σε 
όλα τα υπόλοιπα Γυμνάσια του Νομού.”
Φτάσαμε κατ’ αυτό τον τρόπο σε ένα μη αναστρέ-
ψιμο κατεστημένο, διότι όλα σχεδόν τα Γυμνάσια 
της χώρας είχαν καλυφθεί. Χώρος για διεύρυνση 
της Γερμανικής γλώσσας δεν υπήρχε πλέον. Η ζη-
μιά όμως για τη Γερμανική δεν αφορούσε μόνο 
στη Δημόσια Εκπαίδευση. Η ζήτηση της Γερμανι-
κής γλώσσας ενώ είχε αλματώδη άνοδο στα Φρο-
ντιστήρια και στα ιδιαίτερα μετά την ενοποίηση 
της Γερμανίας (1990), έπεσε κατακόρυφα, διότι 
δεν μπορούσαν οι μαθητές του Γυμνασίου που 
διδάσκονταν ήδη 2 ξένες γλώσσες στο σχολείο, 
να διδάσκονται και 3η ξένη γλώσσα έξω από τα 
πλαίσιά του. Τότε εντάθηκε ο μακροχρόνιος αγώ-
νας της Ένωσής μας.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Εφόσον οι πόρτες του Υπουργείου Παιδείας ήταν 
κλειστές και η Γαλλική γλώσσα είχε εισαχθεί σχε-
δόν σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας σαν Β΄ ξένη 
γλώσσα, δεν μας έμενε τίποτα άλλο από το να 
προτείνουμε την παράλληλη διδασκαλία. Δηλαδή 
να διδάσκεται και η Γαλλική και η Γερμανική στο 
ίδιο σχολείο, έτσι ώστε ο μαθητής να έχει την δυ-
νατότητα να επιλέξει τη γλώσσα που θέλει να δι-
δαχθεί. Παράτολμη πρόταση για τα δεδομένα της 
εποχής εκείνης. (… τα καταφέραμε όμως όπως 
έδειξε το μέλλον). Βέβαια τότε οι συνάδελφοι της 
Γαλλικής γλώσσας μας έβλεπαν κατά κάποιο τρό-
πο σαν «σφετεριστές» των θέσεών τους. Είχαμε 
κάποιες αντιδράσεις, αλλά μετά τα γεγονότα έδει-
ξαν ότι η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.
Αρχίσαμε λοιπόν μια μεγάλη εκστρατεία ενη-
μέρωσης για την παράλληλη διδασκαλία της Β΄ 
ξένης γλώσσας στα διάφορα αρμόδια Κέντρα. 
Με φάκελο που περιλάμβανε όλα τα στατιστικά 
στοιχεία για τη χρησιμότητα, τη ζήτηση και την 
άνοδο της Γερμανικής γλώσσας στη χώρα μας 
και την αναγκαιότητα της εισαγωγής της σε όλα 
τα σχολεία, ενημερώθηκαν πρώτα ο Υπουργός, ο 
Υφυπουργός, οι Σύμβουλοι και όλοι οι αρμόδιοι. 
Οι παραστάσεις μας στο Υπουργείο ήταν και συ-
νεχείς και πιεστικές.
Συνεχίσαμε με ενημερωτικά φυλλάδια και επι-
σκέψεις στους Συλλόγους και στις Ενώσεις Γονέ-
ων και Κηδεμόνων όλης της χώρας. Αυτοί με τη 
σειρά τους και με μεγάλη προθυμία πρότειναν με 
επιστολές τους προς το Υπουργείο Παιδείας την 
παράλληλη διδασκαλία Γαλλικής - Γερμανικής σε 
όλα τα Γυμνάσια. Παραστάσεις πραγματοποιή-
θηκαν και στους Δήμους, και στις Επιτροπές για 
θέματα Παιδείας. Και από εκεί βέβαια υπήρξε με-
γάλη προθυμία.
Η δραστηριότητά μας επεκτάθηκε και στη Βουλή. 
Αρκετοί βουλευτές μετά από δική μας παρότρυν-
ση, έκαναν επερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα 
της παράλληλης διδασκαλίας. Επίσης με επιστο-
λές ενημερωνόταν και ο τότε πρωθυπουργός κος 
Σημίτης.
Μετά από τις αλλεπάλληλες αυτές παρεμβάσεις 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έκανε τελικά εισήγη-
ση στο Υπουργείο Παιδείας για την καθιέρωση 
της παράλληλης διδασκαλίας.***
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Επίσης οι Πρόεδροι, αλλά και οι φοιτητές, των δύο Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 
χώρας, μετά από ενημέρωση από την Ένωσή μας, ενδιαφέρθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν πολύμορφα 
για τη διεκδίκηση της παράλληλης διδασκαλίας.
Και επιτέλους, μετά από εξαντλητικό και επίμονο αγώνα, είδαμε να ανοίγει μία χαραμάδα από πλευράς 
Υπουργείου Παιδείας.

Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Στις 3/7/1997 το ΥΠΕΠΘ εξέδωσε απόφαση για την πειραματική παράλληλη διδασκαλία Γαλλικής - Γερ-
μανικής σαν Β΄ ξένης γλώσσας σε 10 Γυμνάσια της χώρας. Ο αγώνας είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς και 
έτσι ξεκίνησαν να καταργούνται μία μία και οι περιοριστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου για την εισαγωγή 
της Γερμανικής. Η δικαίωσή μας ολοκληρώθηκε, όταν ζητήθηκε πλέον η προτίμηση όλων των μαθητών 
για την επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας για το Γυμνάσιο, ήδη από την ΣΤ΄ Δημοτικού.
Τότε η γερμανική γλώσσα έλαβε τη θέση που της αρμόζει, και ο κλάδος μας έγινε ισότιμος με τους υπό-
λοιπους κλάδους της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Ο μακροχρόνιος αγώνας μας στη συνέχεια απέδωσε και άλλους καρπούς. Η διεύρυνση του κλάδου μας 
συνεχίστηκε, με την πιλοτική εισαγωγή της Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 
2005-06.

Βέβαια τα προβλήματά μας συνεχίζονται ακόμα. 
Γι’ αυτό η Ένωσή μας βρίσκεται και πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται εδώ, για να στέκεται στο πλευρό 
κάθε συναδέλφου, και να επιλύει όσο μπορεί τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς στον 
κλάδο μας.
Ο αγώνας συνεχίζεται.
Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους καλή συνέχεια στο διδακτικό τους έργο.

Ευχαριστώ!

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Η συνδρομή διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση ανανέωσης της συνδρομής μέσω 
του τραπεζικού λογαριασμού της Πανελλήνιας Ένωσης μην ξεχάσετε να δηλώσετε στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμό σας, ώστε να σας σταλεί ταχυδρομικά η απόδειξη.

Ι Δ Ι Ο Τ Η ΤΑ
Διδάσκων/-ουσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση     Ε.Κ.Π.Α.         Α.Π.Θ.         Ε.Α.Π.         Άλλο ίδρυμα

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε δημόσιο σχολείο
Μόνιμος/-η                Αναπληρωτής/-τρια                 Αναπληρωτής/-τρια μ.ω.                Ωρομίσθιος/-α

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε ιδιωτικό σχολείο

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Αυτοαπασχολούμενος/-η                     Οικοδιδασκαλείο                         Παράδοση ιδιαιτέρων

Φοιτητής/-τρια Γερμανικής Φιλολογίας            Ε.Κ.Π.Α.           Α.Π.Θ.          Άλλο ίδρυμα

Άλλο: _______________________________________________________________________________

Κάτοχος επάρκειας: Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής στο περιοδικό aktuell

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ..........  ............   201......    ΥΠΟΓΡΑΦΗ ........................................................................................

Με αυτήν την αίτηση επιθυμώ να εγγραφώ στην Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. 
Γνωρίζω πως πρέπει να πληρώ τις προϋποθέσεις εγγραφής και να ανανεώνω την ετήσια συνδρομή μου (15 ευρώ - 10 ευρώ για φοιτητές/τριες).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................................... ΠΟΛΗ : ...........................................................................
ΟΝΟΜΑ/ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ................................................................ ΣΤΑΘΕΡΟ : ....................................................................
ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ : ........................................................................... ΚΙΝΗΤΟ : .......................................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : .............................................................................. E-MAIL : .........................................................................

Αρ. Λογαριασμού Alpha Bank
197-00-2002002695
Alpha Bank IBAN:

GR 56 0140 1970 1970 0200 2002 695
BIC (ΚΩΔ.SWIFT): CRBAGRAAXXX

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ
(Στερεά Ελλάδα-Αττική-

Πελοπόννησος-Νησιά Ιονίου-Κρήτη-
Νησιά Νοτίου Αιγαίου)

Τ.Θ.51717, Τ.Κ.14503 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Μακεδονία-Θράκη-Θεσσαλία-

Ήπειρος-Νησιά Βορείου Αιγαίου)
Τ.Θ.50021, Τ.Κ.54013 Θεσ/νίκη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ:
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 DIE NEUE B1-PRÜFUNG 

Εκτός από την περιφέρεια Αττικής, 

όπου η Γερμανική Γλώσσα βρίσκε-

ται στην τρίτη θέση των προτιμή-

σεων των φοιτούντων στα ΚΞΓ, στις 

υπόλοιπες δώδεκα περιφέρειες μετά 

την Αγγλική ακολουθεί η Γερμανική 

Γλώσσα. 

Θα βρείτε τα αναλυτικά στοιχεία ανά 

περιφέρεια στο: 

www.deutsch.gr/Επιτροπή Ερευνών

ΠΗΓΗ:

ΥΠΑΙΘΠΑ, συγκεντρωτικά στοιχεία 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών ανά περι-

φέρεια για το σχολικό έτος 2011-12. 

Die Prüfung Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD) / Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für 

Jugendliche (ZDj) wird zum 01.08.2013 von der modular aufgebauten Prüfung Goethe-Zertifikat B1 / 

Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche abgelöst. In Griechenland wird diese Prüfung im September 2013 

zum ersten Mal als Gesamtprüfung abgenommen. Die Verlage arbeiten schon an Materialien, so dass 

bestimmt bald mit den ersten Büchern zu rechnen ist.

Beschreibung, Modellsatz und Mp3-Dateien finden Sie unter www.deutsch.gr/Neue_B1

Die Prüfung besteht aus vier Modulen:

•    Schriftliche Gruppenprüfung der Module Lesen, Hören und Schreiben

•    Mündliche Paarprüfung des Moduls Sprechen.

http://www.deutsch.gr/oducts.php?timicat1=8044&timicat2=0&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0
http://www.deutsch.gr/new.php?j=1730
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ΔΣ ΠΕΚΑΓΕΠΕ: ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΜΒΑΣΗ» ΣΤΑ ΚΞΓ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τ.Θ. 51717  Τ.Κ. 14503 Αθήνα

E-Fax: 15102017899
www.deutsch.gr  •  info@deutsch.gr

Αθήνα, 10.10.2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τη εξοντωτική «σύμβαση» για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Αττικής

Την Πέμπτη, 06/09/2012 υπεγράφη μια νέα - κατ’ ευφημισμόν- συλλογική Σύμβαση Εργασίας ανά-
μεσα στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Europalso*) και στο νεοσυσταθέν 
Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής. Η νέα Συλλογική Σύμβαση, η οποία 
αποτελεί την θρυαλλίδα για κατάφωρη παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καταργεί 
στην ουσία τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις και οδηγεί σε εργασιακό Μεσαίωνα χιλιάδες καθηγητές 
Ξένων Γλωσσών που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Η αντισυνταγματικότητα της εν λόγω Σύμβα-
σης έγκειται στο γεγονός ότι τα ιδρυτικά μέλη του νέου ψευδοσωματείου** είναι στενά συγγενικά πρό-
σωπα των εργοδοτών, ενώ το ιστορικό εργατικό Σωματείο του κλάδου, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην 
Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής «ο Βύρων» παρακάμφτηκε σκανδαλωδώς. Το εν λόγω ψευδοσωμα-
τείο πέτυχε με αδιαφανείς διαδικασίες την αναγνώριση του ως η νόμιμη συνδικαλιστική οργάνωση. 

Η νέα Συλλογική Σύμβαση προβλέπει:
α) Ωρομίσθια απασχόληση αντί 3,52 Ευρώ (μεικτές απολαβές)
β) Την πλήρη απελευθέρωση ωραρίου από την στιγμή που καταστρατηγείται η νομοθεσία 
που προέβλεπε την πλήρη απασχόληση των 18 ωρών εβδομαδιαίως
γ) Τον διπλασιασμό του απαιτούμενου εργάσιμου χρόνου για την συμπλήρωση των τριετιών
δ) Την πλήρη κατάργηση των κατοχυρωμένων επιδομάτων
ε) Τον καθορισμό ως εργάσιμων ημερών των εκπαιδευτικών διακοπών Χριστουγέννων και 
Πάσχα
στ) Την κατάργηση των ευεργετικών διατάξεων που αφορούν τις εργαζόμενες γυναίκες και 
προστατεύουν την μητρότητα και την εγκυμοσύνη.

Τυχόν εφαρμογή της νέας Συλλογικής Σύμβασης θα απορρυθμίσει συλλήβδην τα εργασιακά κεκτη-
μένα των καθηγητών Ξένων Γλωσσών και θα εξουθενώσει πλήρως έναν κλάδο που ήδη μαστίζεται από 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, τη στιγμή μάλιστα που η διαφαινόμενη κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης 
στην χώρα μας δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για τη βραχυπρόθεσμη βελτίωση του οικονομικού κλίμα-
τος.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διατρανώνει 
την πλήρη αντίθεσή της στην εφαρμογή αυτής της εξοντωτικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κα-
λεί τους συναδέλφους Εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν την Ένωση σε περίπτωση που τους ζητηθεί από 
Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών η υπογραφή της εν λόγω Συλλογικής Σύμβασης.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Για το Δ.Σ.

* Europalso: Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών της Αττικής, οι οποίοι συγκρότησαν 
ένα σύνδεσμο. Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας συσπειρώνεται 
στο Palso και στους τοπικούς συλλόγους του.

** Κλασσική περίπτωση «κίτρινου» σωματείου – πρωτοεμφανίστηκαν στη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα, με 
σκοπό την καταπολέμηση των εργατικών συνδικάτων.

  

http://www.palso.gr/
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠγ

ΘΕΜΑ : Θεσμοθέτηση και λειτουργία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Σε απάντηση του: ΦΕΣ/22-10-2012
Σε απάντηση στο υπ’ αριθμ. 1012/22-10-2012 έγγραφό σας και ειδικότερα στο τμήμα που αφορά στη 
θεσμοθέτηση και λειτουργία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα:

 1. Το ΚΠγ έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κλίμακας των επιπέδων 
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.) του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης. 
2. Θεσμοθετήθηκε με το Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 19 
του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄) όσον αφορά στα επίπεδα πιστοποίησης.
3. Η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠγ προβλέπεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 2 του Ν.2740/1999 ενώ το ύψος του ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β΄) 
Κ.Υ.Α. σε:   
  •  Εξήντα ευρώ (60 €) για τα επίπεδα Α1 και Α2 που εξετάζονται σε κοινό διαβαθμισμένο test A.
  •  Ογδόντα ευρώ (80 €) για τα επίπεδα Β1 και Β2 που εξετάζονται σε κοινό διαβαθμισμένο test B και
  •  Ογδόντα ευρώ (80 €) για το επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας».

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για τη Γερμανική γλώσσα διεξάγονται εξετάσεις πιστοποίησης το Νοέμβριο και το Μάιο κάθε έτους. 
Το Νοέμβριο εξετάζονται τα επίπεδα γλωσσομάθειας Β και Γ1 και το Μάιο εκτός των παραπάνω εξε-
τάζεται και το επίπεδο Α. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αναγνωρίζεται αυτόματα στην 
Ελλάδα και στα Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, που είναι υπεύθυνα για τη 
λειτουργία του ΚΠγ, δημιούργησαν την ιστοσελίδα http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/, ένα ηλεκτρο-
νικό σχολείο που παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε όσους ετοιμάζονται ή ετοιμάζουν άτομα για τις 
εξετάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----

Βαθμός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

-----

Μαρούσι, 15-11-2012

Αρ. Πρωτοκόλλου : 143097/ΚΒ

Ταχ. Δ/νση  : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Email  : t13pxg1@minedu.gov.gr

Πληροφορίες : Δήμητρα Γκάγκα

Τηλέφωνο                      : 210-3443122

FAX                      : 210-3443127

ΠΡΟΣ 
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Τοπική Επιτροπή Λάρισας
info@deutsch.gr
ΚΟΙΝ
Γραφείο Υφυπουργού

http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/ 
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Με την 7168/20−10−2010 απόφαση του Διευθυ-
ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής,   διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης από 09/10/2010 της εκπαι-
δευτικού Λαμπρίδου Κυριακής του Ευστρατί-
ου του Μουσικού Λυκείου Παλλήνης, κλ. ΠΕ07, 
με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 3 και A.M. 904088 , επειδή πα-
ρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από τις 
10/08/2010, ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
παραίτησής της από την υπηρεσία.

Με  την υπ’ αρ. 2343/Α/06.9.2012 
απόφαση του Διευθυντή Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι-
κής Αττικής, λύεται η υπαλληλική 
σχέση, της POHL NATHALIE του 
JURGEN, εκπαιδευτικού κλάδου 
ΠΕ07, με βαθμό Ε και ΜΚ 1 του 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ επειδή υπέ-
βαλε αίτηση παραίτησης από την 
Υπηρεσία στις 04.7.2012 και πα-
ρήλθε άπρακτη η προθεσμία ενός 
(1) μήνα από την υποβολή της. 

Με την 10803/09.08.2012 απόφαση της Διευθύ-
ντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΠΑ-
ΝΤΕΛΗ ΤΖΙΑΜΟΥ του Γεωργίου (Α.Μ.171280), 
καθηγητή κλάδου ΠΕ 07−01 (Γερμανικής Γλώσ-
σας) στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσ/νί-
κης, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 1 από 09.08.2012, επει-
δή έχει παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (01) 
μήνα από την υποβολή της αίτησης παραίτησής 
του (10.07.2012).

Με την 8579/08−08−2012 από-
φαση του διευθυντή Β/θμιας Εκπ/
σης Ν. Ευβοίας, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευ-
τικού της Τσαρουχά Ελένης του 
Δήμου με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ.03 του 
κλάδου ΠΕ07 του 1ου Γυμνασίου 
Χαλκίδας κατόπιν υποβολής 2ης 
αίτησης παραίτησης στις 8/8/2011 
(1η αίτηση στις 10/7/2012).

Τα παρακάτω στοιχεία αντλήθη-
καν από την Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Φ.Ε.Κ., τεύχη Γ’ του β’ 
εξαμήνου 2012). 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΕ07
του Πάκη Σλίμπα, packis@freemail.gr
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ − 
ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας), με 
Α.Μ.176792, βαθμού Β΄, του 2ου  Γυμνασίου Γέρα-
κα, της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής, για σοβαρούς 
λόγους υγείας.

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗ, κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής γλώσσας), με 
Α.Μ.171262, βαθμού Γ΄, του 1ου  Γυμνασίου Γαλα-
τσίου, της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, για σοβαρούς 
οικογενειακούς λόγους.

ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, 
κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας), με Α.Μ. 
171249, βαθμού Β΄, του 6ου ΓΕ.Λ. Βόλου, της Δ/
νσης Δ.Ε. Μαγνησίας, για σοβαρούς λόγους υγεί-
ας και οικογενειακούς λόγους.

ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ, κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας), με 
Α.Μ.181316, βαθμού Γ΄, του 2ου Γυμνασίου Γέρα-
κα, της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, για σοβα-
ρούς οικογενειακούς λόγους.

ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ, κλάδου 
ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας), με Α.Μ. 181246, βαθ-
μού Δ΄, του 1ου Γυμνασίου Ευόσμου, της Δ/νσης 
Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, για σοβαρούς λόγους 
υγείας και οικογενειακούς λόγους. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 7471/Δ2/19/06−09−2012 
διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Διευθυ-
ντή Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ-
ληλική σχέση της ΚΑΛΑΪΤΖΗ − ΠΑΠΠΑ ΕΥΡΩ-
ΠΗΣ του Σάββα, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 07 
(Γερμανικής Φιλολογίας) με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 02 
του 8ου Γυμνασίου Γλυφάδας από 01−08−2012, 
λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 
02−07−2012 αίτηση παραίτησης. 

Με τη Φ.10.2 /15824/10−08−2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Δ/ντή Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, διαπιστώνεται 
η από 09−08−2012 αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη-
λικής σχέσης από την Υπηρεσία της εκπαιδευτι-
κού Πουρναρά Άννας− Μαρίας − Μελίνας του 
Νικολάου, κλάδου ΠΕ07, με βαθμό Δ΄, Μ.Κ 2 και 
Α.Μ. 181328 του 6ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας Αττικής, 
επειδή την 10/07/2012 υπέβαλε αίτηση παραίτη-
σης και την 09/08/2012 παρήλθε άπρακτη προθε-
σμία ενός (1) μήνα από την υποβολή της.

Με την υπ’ αριθμ. 10278/9−8−2012 διαπιστωτι-
κή πράξη του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Θεσσαλονίκης, λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΚΟΥ-
ΛΑ−ΛΙΑΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, 
εκπ/κου κλάδου ΠΕ0701 βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 03 με 
Α.Μ: 176811 του 1ου ΓΥΜΝ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ από 
9/8/2012 ημερομηνία παρέλευσης άπρακτου μη-
νός από την αίτηση παραίτησης (10−07−2012).

Με την υπ’ αριθμ. 11484/29.8.2012 απόφαση 
της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση της ΑΝΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ 
του  ΙΩΑΝΝΗ (Α.Μ. 168553), καθηγήτριας κλάδου 
ΠΕ 07 (Γερμανικών) του Γυμνασίου Βασιλικών, με 
βαθμό Γ΄ και Μ.Κ.1 από 31.7.2012 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής 
της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
2.7.2012).

Με την υπ’ αριθμ. 17014/8−8−2012 απόφαση 
του Αναπληρωτή Διευθυντή της Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΑΛΙΤΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθηγήτριας, κλάδου ΠΕ07 (ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΚΩΝ) με βαθμό Γ΄, Μ.Κ. (2) από 1−11−2011 και 
AM. 184498 του 2ου Γ/ΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, λόγω 
παρέλευσης άπρακτου μήνα από την 9−7−2012 
αίτηση παραίτησης.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 7616/Δ2/02/10−09−2012 
διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Διευθυντή 
Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Θεόδω-
ρου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 07 (Γερμανικής 
Φιλολογίας) με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. 02 του 1ου 
Γυμνασίου Αργυρούπολης από 04−08−2012, 
λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 
05−07−2012 αίτηση παραίτησης.



τεύχος 31 12

aktuell 31/ 2013

τεύχος 31 12

ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Σε μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και κινητοποί-
ησης προχώρησε η ΠΕΚΑΓΕΠΕ το τελευταίο τρίμη-
νο του 2012, ώστε να πιεστεί η Πολιτεία να προσλά-
βει προσωπικό για τη διδασκαλία της Γερμανικής 
Γλώσσας στα δημοτικά σχολεία. 

Η καμπάνια ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου 2012 με 
συνέντευξη της Προέδρου της Πανελλήνιας Ένω-
σης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστη-
μιακής Εκπαίδευσης Κατερίνας Γκριτζαλιώτη στο 
ράδιο alpha 98,9, όπου ανάμεσα στα άλλα τόνι-
σε: «Πάρα πολλά σχολεία ειδικά στην Πρωτοβάθ-
μια Εκπαίδευση δεν έχουν καθηγητές και παρατη-
ρούνται πολλές πιέσεις από Διευθυντές Δημοτικών 
Σχολείων στους μαθητές να αλλάξουν γλώσσα. Ο 
υπερφορολογούμενος Έλληνας πολίτης περιμένει 
από το δημόσιο σχολείο να παρέχεται η εκμάθηση 
ξένων γλωσσών και να υπάρχει πιστοποίηση της 
γλωσσομάθειας, ώστε τα πρώτα πτυχία να δίδονται 
από το σχολείο».

Την Παρασκευή 2.11.2012 πραγματοποιήθηκε πα-
νελλαδικό συλλαλητήριο έξω από το ΥΠΑΙΘΠΑ, 
που διοργάνωσαν οι επιστημονικοί φορείς των 
καθηγητών Γαλλικής (ΠΕ05), Γερμανικής (ΠΕ07), 
Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Πληροφορικής (ΠΕ19-20) 
και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32) και στήριξαν με 
την προκήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας 
η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ. Στη συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου παραβρέ-

θηκαν από την πλευρά της ΠΕΚΑΓΕΠΕ η Πρόεδρος 
Κατερίνα Γκριτζαλιώτη, ο Γενικός Γραμματέας Χρή-
στος Αστερίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος 
Βόρειας Ελλάδας Πάκης Σλίμπας και ο Γραμματέ-
ας Γιώργος Τσιούμας. Στη συνάντηση με τον Ειδικό 
Γραμματέα κ. Γκλαβά παραβρέθηκαν η Πρόεδρος 
της ΠΕΚΑΓΕΠΕ και ο Πρόεδρος του Παραρτήματος 
Βόρειας Ελλάδας.
Περισσότερα στο www.deutsch.gr/Πανελλαδικό_
συλλαλητήριο

Εκατοντάδες σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 
από ολόκληρη τη χώρα έστειλαν επιστολές δια-
μαρτυρίας στον Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να 
καλυφθεί το κενό εκπαιδευτικού Γερμανικής στο 
σχολείο τους. Ένα μικρό δείγμα μπορείτε να βρείτε 
στο www.deutsch.gr/Ψηφίσματα

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, το ΔΣ του Παραρτήματος Βό-
ρειας Ελλάδας και πολλές Τοπικές Επιτροπές προ-
χώρησαν σε υπομνήματα, Δελτία τύπου, συνε-
ντεύξεις σε ΜΜΕ, παραστάσεις διαμαρτυρίας 
κλπ. 
Στο www.deutsch.gr/Υπομνήματα_Δελτία_τύπου 
θα βρείτε το σχετικό υλικό. 

Η συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ 
Αντώνη Παζάλου στον «Αλήθεια TV», με θέμα τις 
ελλείψεις καθηγητών Γερμανικής στη Χίο
http://www.youtube.com/watch?v=txlhKQi1k4M.

http://www.deutsch.gr/thema.php?j=183 
http://www.deutsch.gr/thema.php?j=183 
http://www.deutsch.gr/new.php?j=1800
http://www.deutsch.gr/oducts.php?timicat1=12088&timicat2=21456&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0
http://www.youtube.com/watch?v=txlhKQi1k4M
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Πάτρα, 23-12-2012
Αρ. Πρωτ.: 11

ΠΡΟΣ: 
κ. Θεόδωρο Μπαρή, Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 

ΚΟΙΝ.:
κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

κα. Τζένη Βαμβακά, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Β΄ Πειραιώς
κα. Παναγιώτα Δριτσέλη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Τρικάλων

κ. Γιώργο Πάντζα, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αττικής
κα. Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ηλείας

κ. Ιωάννη Αμανατίδη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Α΄ Θεσσαλονίκης
κ. Τάσο Κουράκη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Α΄ Θεσσαλονίκης
κ. Βασίλειο Χατζηλάμπρου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αχαΐας
κα. Κανελλοπούλου Μαρία, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αχαΐας

Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας
ΔΟΕ

Τύπος/Ιστοσελίδες

Θέμα: «Ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα κενά εκπαιδευτικών Γερμανικής στην Αχαΐα»

Αξιότιμε κύριε Μπαρή,
Με αφορμή την ανακριβή απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. Πρωτοκόλλου 158467/ΙΗ ΕΞ/14-12-2012), στην ερώτηση 
έξι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ (αρ. ερώτησης 4321/23-11-2012) για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό των σχολείων όλης της χώρας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απορία μας και την αγανάκτησή 
μας σαν Τοπική Επιτροπή Αχαΐας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., καθώς 
στην εν λόγω απάντηση αναγράφεται πως υπάρχουν 0 κενά εκπαιδευτικών Γερμανικών για τα Δη-
μοτικά σχολεία της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, οι ώρες που δηλώνουν κάθε εβδο-
μάδα στο υπουργείο από την αρχή του σχολικού έτους ανέρχονται στις 184, πράγμα που σημαίνει ότι ζη-
τούν 13 Αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου κλάδου Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07). Σας επισυνάπτουμε 
και τα 2 έγγραφα, ακριβώς όπως μας τα χορήγησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Ο 
προϊστάμενος της διεύθυνσης αυτής μας βεβαιώνει ότι δηλώνουν συνεχώς αυτά τα κενά και ενημερώ-
νουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 
και στη συνέχεια η τελευταία ενημερώνει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για τα λειτουργικά κενά. 

Είναι απορίας άξιο πώς τα κενά, ενώ είναι 13, στην πορεία γίνονται μηδέν !!!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΧΑΪΑΣ
E-Fax: 15102017899

www.deutsch.gr  •   achaia@deutsch.gr  &  patra.deutsch@gmail.com
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Με το παρόν έγγραφο σας 
θέτουμε και εγγράφως τα 
αιτήματα που σας υπέβαλ-
λε τηλεφωνικά την Παρα-
σκευή 21.12.2012 η Πρό-
εδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Καθηγητών Γερμα-
νικής Π.Ε. κα. Κατερίνα Γκρι-
τζαλιώτη:

Α) Να εκδοθεί Δελτίο 
τύπου, ώστε να ενημερω-
θεί η τοπική κοινωνία και 
ιδιαίτερα οι αδίδακτοι από 
την αρχή του σχολικού 
έτους μαθητές και μαθή-
τριες των δημοτικών σχο-
λείων της Αχαΐας καθώς 
και οι γονείς και κηδεμόνες 
τους, που δικαίως αισθάνο-
νται προσβεβλημένοι από 
την αποσιώπηση των κενών 
Γερμανικής, ιδιαίτερα αν λη-
φθεί υπόψη το γεγονός ότι 
366 κενά εκπαιδευτικών 
Γερμανικής στην υπόλοι-
πη χώρα έχουν καταγραφεί 
και δοθεί στους ερωτώντες 
βουλευτές. 

Β) Να αποσταλούν τα 
κενά εκπαιδευτικών Γερ-
μανικής των δημοτικών 
σχολείων της Αχαΐας στην 
κεντρική υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, όσο 
και στους ερωτώντες βου-
λευτές, ως ελάχιστη συμ-
βολή στη διαφύλαξη του 
κύρους των διαδικασιών 
της Βουλής των Ελλήνων.

Με εκτίμηση

ΤΕ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΓΕΠΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΤΡΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α΄ 50 - 262 21 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ: 2610275668 - 2610274020
FAX:  2610274014

http://www.sdnp.gr - Email:  sdnp@sdnp.gr

Πάτρα, 21-01-2013
Αρ. Πρωτ:  10

ΠΡΟΣ: 
Τον κ. Κ. Αρβανιτόπουλο 
Υπουργό 
Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού
Κοιν.:
• κ. Θ. Παπαθεοδώρου
  Υφ. Παιδείας
• Περ/κή Δ/νση Δ. Ελλάδας
• Δ/νση Π.Ε. Ν. Αχαΐας
• Δ.Ο.Ε.
• Μ.Μ.Ε.
• Μέλη μας

Θέμα: Κατάργηση δυνατότητας επιλογής Β΄ ξένης γλώσσας στην Αχαΐα
 

κ. Υπουργέ,
την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιείται στο Υπουργείο Παιδεί-

ας συνέδριο για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή και λειτουρ-
γία του Προγράμματος β΄ ξένης Γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής) στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. 

Στην Αχαΐα όμως καταργήθηκε η δυνατότητα των μαθητών να επιλέξουν τη 
β΄ ξένη Γλώσσα, εφόσον υποχρεώθηκαν όλοι να διδαχθούν τη Γαλλική. Και αυτό 
παρ’ ότι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά πολλοί μαθητές διδάχθηκαν τη Γερ-
μανική γλώσσα και φέτος αρκετοί επέλεξαν αυτή ως β΄ ξένη γλώσσα διδασκαλίας! 

Το γεγονός από μόνο του υποβαθμίζει το εκπαιδευτικό έργο, ταλαιπωρεί οι-
κογένειες και σχολεία, κλονίζει την αξιοπιστία των υπηρεσιών του Υπουργείου και 
(το χειρότερο όλων) δίνει …μηνύματα στους μαθητές.

Ο Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Πάτρας εκφράζει την έντονη διαμαρ-
τυρία του για την ουσιαστική κατάργηση του μαθήματος της Γερμανικής στα Δη-
μοτικά Σχολεία του Ν. Αχαΐας και για το γεγονός πως οι μαθητές αναγκάζονται κάθε 
χρόνο να διδάσκονται διαφορετική Γλώσσα! 

Σας καλεί να δώσετε άμεσα λύση, προκειμένου να καλυφθούν οι 172 ώρες, 
που απαιτούνται για τη διδασκαλία του μαθήματος των Γερμανικών.

Για το Δ.Σ του Συλλόγου Δ/Ν Πάτρας

Ο Πρόεδρος

Τάσος Σταυρογιαννόπουλος 

Ο Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Σκεπετάρης
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Τέσσερα χρόνια που η ζωή τους αντί να εξελιχθεί 
επαγγελματικά επιμένει να παραμένει παγωμένη. 
Και απλά αναμένουν, αναμένουν να αποκατασταθεί 
η αδικία. Aναμένουν να τους δοθεί αυτό που αδί-
κως τους στερήθηκε! Το δικαίωμα τους να βρίσκο-
νται μέσα στις σχολικές αίθουσες και να διδάσκουν. 
Το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα τους! Μια 
αξίωση όχι άδικη αλλά κερδισμένη με κόπο, είτε 
περνώντας την σκληρή δοκιμασία του ΑΣΕΠ είτε 
οργώνοντας επί πολλά συναπτά έτη τη χώρα μα-
ζεύοντας προϋπηρεσία. Και η θέση που τους ανή-
κε αρπάχτηκε μέσα από τα χέρια τους! Για τέταρτη 
συνεχή χρονιά συνεχίζεται το δίχως λογική παιχνίδι 
του Υπουργείου Παιδείας με τους εκπαιδευτικούς 
όλων των κλάδων, οι οποίοι ως έρμαια της πλέον 
αυθαίρετης βούλησης του υπουργείου έχουν κατα-
δικαστεί στην ανεργία. 

Συμμετείχαν στον διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 
και μάλιστα με επιτυχία. Τα ονόματα τους δημο-
σιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και 
είχαν ΦΕΚ διορισμού μέχρι το 2010. Αφού λοιπόν 
πέρασαν τις συμπληγάδες του ΑΣΕΠ ή μάζεψαν την 
προϋπηρεσία που τους ζητήθηκε με τεράστιο οικο-
νομικό και προσωπικό κόστος, αξιώθηκαν μια θέση 
στην εκπαίδευση. Βασίστηκαν στους θεσμούς και 
στους νόμους οι οποίοι διέπουν την χώρα αυτή και 
έτσι πορεύτηκαν. Οι περισσότεροι εγκατέλειψαν 
τις μέχρι τότε δουλειές τους στον ιδιωτικό τομέα 
και ήταν έτοιμοι να δώσουν το παρόν στο κάλε-
σμα, ένα κάλεσμα άγνωστο, σε κάποιο νησί ή σε 
κάποιο απομακρυσμένο χωριό, γεγονός που όμως 
δεν τους απασχολούσε, καθώς συνειδητά είχαν επι-
λέξει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με όλες τις 
παράδοξες παραμέτρους που το συνοδεύουν σε 
αυτήν την χώρα. 

Από τις 3 Αυγούστου το 2010 οι ζωές τους είναι σε 
κατάσταση αναμονής. Από εκείνη την ημέρα είναι 
κολλημένοι σε ένα δύσκολο κομμάτι του παρόντος. 
Η επιστροφή στο παρελθόν είναι ανέφικτη. Είναι η 

μέρα κατά την οποία πληροφορούνται δίχως την 
παραμικρή προειδοποίηση ότι οι προσλήψεις τους 
παγώνουν. Ότι παγώνει η διαδικασία διορισμών 
λόγω των εκτάκτων οικονομικών μέτρων στα οποία 
υποβλήθηκε η χώρα. Η σύγχυση που επικρατεί εί-
ναι τεράστια καθώς μέσα σε έναν μήνα καλούνται 
να επανασχεδιάσουν τα επαγγελματικά τους σχέ-
δια για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Περιμένουν στωικά τον διορισμό τους καθώς προ-
έχει το εθνικό συμφέρον. Περιμένουν παρατη-
ρώντας το θέατρο του παραλόγου. Όχι απλά δεν 
υπάρχει καμία ρύθμιση για την αποκατάσταση των 
εκπαιδευτικών αυτών, αλλά το Υπουργείο Παιδεί-
ας, το οποίο ήταν έτοιμοι να υπηρετήσουν πιστά με 
προσωπική αυτοθυσία, γύρισε τις πλάτες του στα 
άτομα που αξιοκρατικά διακρίθηκαν (και δεν είναι 
υπερβολή να πούμε ότι αποτελούν αποδεδειγμένα 
την αφρόκρεμα των παιδαγωγικά και γνωστικά κα-
ταρτισμένων εκπαιδευτικών αυτής της χώρας). Ξε-
κινάει μια σειρά παρανομιών εις βάρους τους που 
δεν έχει πια σταματημό. Η αδικία λάμπει σε όλο της 
το μεγαλείο από εκείνη την στιγμή και δεν έπαψε 
να γελάει ειρωνικά εις βάρος τους μέχρι και σήμε-
ρα. 

Αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορί-
ας. Οι επίσημοι φορείς τους θεωρούν πλέον γρα-
φικούς που διεκδικούν ακόμα τον διορισμό τους. 
Οι περισσότεροι συνάδελφοι τους δεν γνωρίζουν 
καν την περίπτωση τους. Το παράδοξο είναι ότι δεν 
εμπίπτουν σε κάποιον από τους εκπαιδευτικούς 
κύκλους. Δεν ανήκουν στους «διορισμένους» εκ-
παιδευτικούς αλλά ούτε και στους «αδιόριστους». 
Αποτελούν μια κατηγορία εκπαιδευτικών μόνη, η 
οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα επισήμων φορέων, 
απλά ήταν άτυχη.

Τέσσερα χρόνια μετρούν οι περίπου 600 Διοριστέοι- Αδιόριστοι Εκπαιδευ-
τικοί (εκ των οποίων 95 συνάδελφοι Γερμανικής Φιλολογίας) μακριά από τις 
θέσεις που τους ανήκουν, μακριά από τις σχολικές αίθουσες! Τέσσερα χρόνια 
μετρούν γεμάτα εμπαιγμούς και κοροϊδία, γεμάτα σύγχυση και αναστάτωση, 
γεμάτα απογοήτευση! 

ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ - ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΟΥ 2008
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Ένα μεγάλο παράπονο για αυτήν την ατυχία είναι 
συνεχώς ζωγραφισμένο στο πρόσωπο τους. Γιατί 
ενώ έκαναν ότι τους ζητήθηκε, γιατί ενώ πορεύ-
τηκαν σύμφωνα με τους νόμους που τους όρισαν, 
γιατί ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις που τους 
ζητηθήκαν δεν βρίσκονται αυτήν την στιγμή στις 
σχολικές αίθουσες; Γιατί τις θέσεις που είχαν προ-
κηρυχθεί και πιστωθεί τις καρπώθηκαν άλλοι; Γιατί 
το Υπουργείο Παιδείας δεν τηρεί την νομοθεσία και 
συνεχίζει τον εμπαιγμό εις βάρος τους κάθε χρόνο; 
Γιατί ενώ διαγωνίστηκαν και αρίστευσαν στον ίδιο 
διαγωνισμό με τους συναδέλφους τους αντιμετω-
πίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά; 

Ποιο ήταν τελικά το λάθος τους και η ατυχία τους; 
Το ότι είναι νέοι γεμάτοι όνειρα, όρεξη, μεράκι, 
γνώσεις και κατάρτιση για την δουλειά τους; Είναι 
τελικά ατυχία σε αυτήν την χώρα να είσαι πιστός 
στους νόμους, να σέβεσαι το δίκαιο και να ζητάς τη 
θέση που κατέκτησες; 

Για επαφή με την Πρωτοβουλία Διοριστέων- Αδι-

όριστων Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (60%+40%): 

sofiaperisteridou@yahoo.gr    dojokid@yahoo.com

?
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ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
της Ζωής Μολοχίδου

zoemol@windowslive.com

Από 18.12 έως τις 21-12-2013 διεξήχθη στο χώρο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης το Μαθη-
τικό Συνέδριο Ιστορίας (www.math-syn-ist.eu) που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από 
την απελευθέρωση της πόλης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού παρουσιάστηκε ο δίγλωσσος ταξιδιωτικός οδηγός του Δήμου Ευό-
σμου-Κορδελιού, τον οποίο δημιουργήσαμε μετά από πολύμηνη συνεργασία 12 καθηγήτριες γερμανι-
κών που εργάζονται σε σχολεία του Δήμου, μαζί με τους μαθητές μας και με την καθοδήγηση της Σχολι-
κής Συμβούλου μας Παπαδημητρίου Σουλτάνας. Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν συνολικά 9 σχολεία, 
δηλαδή σχεδόν όλα τα Γυμνάσια του Δήμου καθώς και το 1ο ΓΕΛ Ευόσμου. 

Ο συγκεκριμένος ταξιδιωτικός οδηγός περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό σχετικά με τους περισσό-
τερους τομείς που συμπεριλαμβάνονται σε έντυπα αυτού του είδους. Πρόκειται για ένα χρήσιμο και πρα-
κτικό οδηγό στην γερμανική και ελληνική γλώσσα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και χάρτες του Δήμου 
Κορδελιού-Ευόσμου, έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Βόρειας Ελλάδας.

Οι μαθητές μας ενθουσιάστηκαν 
με την ιδέα της συνεργασίας περισσό-
τερων σχολείων, αν και αρχικά υπήρ-
χε ο ενδοιασμός αφενός για την επιτυ-
χία μίας τέτοιας προσπάθειας, η οποία 
απαιτούσε απόλυτο συντονισμό και 
αφετέρου για την ολοκλήρωση του τε-
λικού προϊόντος. Το να καταφέρουμε να 
συντονιστούμε και να ολοκληρώσου-
με τον ταξιδιωτικό οδηγό όπως τον φα-
νταζόμασταν και μάλιστα στον περιορι-
σμένο χρόνο που μας δόθηκε, ήταν ένας 
στόχος που στην αρχή φάνταζε σχεδόν 
ακατόρθωτος. Τελικά όμως τα καταφέ-
ραμε.

Συμπερασματικά αξίζει να ανα-
φερθεί πως η εργασία αυτή απέδειξε σε 
όλους  όσους συνεργαστήκαμε για αυ-
τήν πως είναι τελικά δυνατό να υπάρ-
ξει συνεργασία και ένα τελικό προϊόν με 
την εμπλοκή περισσοτέρων σχολείων. 
Η παιδαγωγική αξία της συγκεκριμένης 
προσπάθειας είναι ιδιαίτερα σημαντική 
γιατί προώθησε τη συνεργατική μάθη-
ση όχι μόνο αναφορικά με τους μαθητές 
των σχολείων αυτών, αλλά και αναφορικά με εμάς τους εκπαιδευτικούς. Ο οδηγός μας θα εκδοθεί στη συ-
νέχεια σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Από αριστερά: Γιάννα Κερκινοπούλου (Σχ. Σύμβουλος), 
Γεωργία Δαμιανίδου (1ο Γυμνάσιο Ευόσμου), Αθηνά Ιω-
αννίδου (2ο Γυμνάσιο Ευόσμου), Έλενα Αποστολίδου (2ο 
Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού), Τάνια Παπαδημητρίου 
(Σχ. Σύμβουλος), Αναστασία Αλεξίδου (1ο Γυμνάσιο Ευό-
σμου), Ζωή Μολοχίδου (1ο ΓΕΛ Ευόσμου), Ελένη Δελή (3ο 
Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού), Ελισάβετ Ασλανίδου 
(6ο Γυμνάσιο Ευόσμου), Αναστασία Ιωαννίδου (4ο Γυμνά-
σιο Ευόσμου), Σόνια Καριπίδου (3ο Γυμνάσιο Ευόσμου). 
Επίσης συμμετείχαν: Έλενα Γροζτίδου (2ο Γυμνάσιο Ευό-
σμου), Ιωάννα Κορωναίου (3ο Γυμνάσιο Ευόσμου), Ευαν-
θία Δήμητσα (1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού).

http://www.math-syn-ist.eu/
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

                  ΦΕΚ 654 Β΄ 07-03-2012                              ΑΔΑ: Β44Α9-87Γ

Μαρούσι, 06   Μαρτίου 2012    
Αριθ. Πρωτ. 23464/Γ2ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------
   ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
     Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Δ’
------

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος 
Τηλέφωνο: 210 3443010-3011

           ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β’) για  αναθέσεις μαθημά-
των Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

        Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α’), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α’).
2. Τις υπ’ αριθ. 21/30-07-2008 (θέμα 2°), 26/26-08-2008 (θέμα 7°), 27/01-09-2008 (θέμα 2°) και 28/2008 (θέμα 2°) Πράξεις του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, 
του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.
3. Την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 138580/Η/2-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παι-
δείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ2748 Β’).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β’, σελίδα 28644) όσον αφορά 
στη Σημείωση 1 ως ακολούθως:
1. Με τα μαθήματα πρώτης (Α’) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ 
με τα μαθήματα δεύτερης (Β’) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκ-
παιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασι-
κή του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτε-
ρης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση του ΠΥΣΔΕ δύναται να αυξηθεί το ανωτέρω 
όριο, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που πρέπει να καλύψει το υποχρεωτικό του ωράριο με 
μαθήματα Α’ Ανάθεσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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DIE DEUTSCHE SPRACHE UND ICH
von Judith Schiebel, DAAD-Lektorin der AUTH
schiebel@del.auth.gr

Diesen Titel trägt eine 
vom Auswärtigen 
Amt Deutschlands 

finanzierte Kampagne des DAAD, welche von 
DAAD-Lektoren weltweit durch Veranstaltungen 
unterschiedlicher Art verwirklicht wird. 

Im Herbst ergriff ich die Initiative und organisierte 
eine gleichnamige Veranstaltung in Thessaloniki. 
Diese bestand aus einem Podiumsgespräch mit 
Empfang. Teilnehmer des Podiumsgesprächs 
waren vier Vertreter verschiedener Bereiche der 
griechischen Gesellschaft, welche als Deutschland-
Alumni ihre Sprach- und Landeskenntnisse über 
den Deutschlandaufenthalt hinaus seit Jahren 
sowohl privat als auch beruflich nutzen und pflegen. 

Der moderierte Austausch über persönliche 
Erfahrungen mit der deutschen Sprache vor dem 
Hintergrund der Frage: Was bringt es Deutsch zu 
lernen? mündete schließlich in einen Abend des 
offenen Gesprächs. 

Aufgrund des Starts der Imagekampagne für 
Deutsch und Deutschland durch das Goethe-
Institut Griechenland (Oktober 2011) bekam die 
Veranstaltung einen besonderen Rahmen und 
größeres Gewicht. Sie ergänzte die Imagekampa-
gne des Goethe-Instituts, welche vor allem aus 
einer mobilen Deutsch-Tour mit zwei Automobilen 
(GlossoMobil Tour), die werbend und informierend 
in ganz Griechenland unterwegs sind, sowie aus 
projektbezogenen Web-Auftritten besteht. 
Die DAAD-Veranstaltung half dabei das Ziel, in 
einer übergreifenden Imagekampagne die Position 

der deutschen Sprache als einer der wichtigsten 
europäischen Fremdsprachen und als wichtigste 
zweite Fremdsprache in Griechenland gezielt zu 
stärken. „Zurückzuführen ist die Notwendigkeit ei-
ner solchen Imagekampagne auf die Rückwirkun-
gen der öffentlichen und veröffentlichten 
Meinungen in Zeiten der aktuellen Krise und des 
daraus folgenden belasteten Deutsch-Griechi-
schen Verhältnisses. Das Ziel ist, dass Deutschlands 
Image wieder in einem jungen und positiven 
Licht erscheint.“ (Auszug aus der Beschreibung 
der Imagekampagne des Goethe-Instituts 
Thessaloniki) 

Die Veranstaltung „Die deutsche Sprache und ich“ 
war ein voller Erfolg. Ca. 70 Personen füllten den Saal 
des Goethe-Instituts und die Rückmeldungen der 
Teilnehmer zeigten, dass es ein anregender Abend 
war, der sicherlich auch über diese Veranstaltung 
hinaus Lust auf Deutsch gemacht hat. 

Für weitere visuelle Eindrücke können Sie sich 
gerne den Videoclip „Die deutsche Sprache 
und ich – DAAD Thessaloniki“ im Internet 
anschauen: http://www.youtube.com/watch?v=A-
VLxtjasBo&feature=youtu.be

Es wurde auch eine DVD zur Veranstaltung 
hergestellt, welche u.a. ein 17 minütiges Video 
(Mitschnitt der Podiumsrunde) mit Untertiteln in 
griechischer Sprache enthält. Und wenn Sie als 
Multiplikator fungieren und sich für die Werbung 
der deutschen Sprache engagieren, lassen wir 
Ihnen gerne diese DVDs zukommen. Bitte richten 
Sie ihre Anfrage an: schiebel@del.auth.gr oder 
daad@athen.goethe.org

http://ic.daad.de/athen/ueberunsgr.html#Thes
http://www.alumniportal-deutschland.org/
http://www.alumniportal-deutschland.org/
http://glossomobil.de/
http://glossomobil.de/
http://www.youtube.com/watch?v=A-VLxtjasBo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=A-VLxtjasBo&feature=youtu.be
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FÜR DIE GRIECHEN BRICHT DER WINTER DER 
ENTSCHEIDUNG AN

ATHEN - Maria Katri hatte ihren Sohn in ein Kinderheim 
für arme Jungen gesteckt, nachdem die 
griechische Wirtschaft zusammengebrochen 
war. Seine ältere Schwester lebt noch bei ihr 
zuhause. Doch weil Griechenland immer tiefer in 

die Rezession rutscht, geht es der verwitweten Katri mittlerweile finanziell so schlecht, dass die Schwester 
im Teenager-Alter «ihren Bruder beneidet, dem es in dem Heim besser geht als ihr», sagt Katri.

Die Griechen wappnen sich für den härtesten 
Winter, seitdem die Schuldenkrise vor drei Jahren 
ihren verheerenden Lauf nahm. Die wirtschaftliche 
Not ist inzwischen so groß und so weit verbreitet, 
dass das Sozialgefüge im Land aufbricht und 
der politische Zusammenhalt sich aufzulösen 
droht. Der enge Zusammenhalt im griechischen 
Familienverbund hatte bisher den Betroffenen 
dabei geholfen, dem Kollaps des Arbeitsmarkts die 
Stirn zu bieten. Doch selbst diese Institution gerät 
unter Druck, während sich die Haushaltseinkom-
men drastisch verringern.
Viele Familien rutschen die Leiter ungebremst 
nach unten, mit deren Hilfe ihre Eltern und 
Großeltern wirtschaftlich nach oben geklettert 
waren. Sie sind oft darauf angewiesen, auf die 
schrumpfenden Renten ihrer älteren Verwandten 
zurückzugreifen, die eigentlich die Ernte eines 
langen Arbeitslebens einfahren wollten. Ohnehin 
schon arme Familien stürzen vollkommen ab.  Ihnen 
bleibt nur noch der Weg in die Obhut überlasteter 
Wohltätigkeitsorganisationen. 
Griechenland hat insgesamt elf Millionen 
Einwohner. Doch nur 3,7 Millionen von ihnen 
haben einen Arbeitsplatz. Vor vier Jahren hatten 
noch 4,6 Millionen Griechen eine Stelle. In dieser 
Zeit haben sich die wirtschaftlichen Aktivitäten um 
mehr als zwanzig Prozent verringert.
Der Druck, der auf der Gesellschaft lastet, stellt 
die politische Stabilität des Landes auf den 
Prüfstand. Etablierte Parteien zerbröckeln und 
doch klammern sich die Politiker an ihre Ämter. Die 
große Frage ist, ob die griechische Gesellschaft in 
der Lage ist, in diesem Winter einen weiteren harten 
wirtschaftlichen Schlag zu verkraften. Dies könnte 
darüber entscheiden, ob die Regierungskoalition 
sich erfolgreich für die Umsetzung des rigiden 
Rettungsprogramms einsetzt, oder ob sie daran 
scheitert. Und entscheiden wird sich auch, ob 
Europa die Krise in den Griff bekommen kann. 
Im Herzen Athens ist mit Händen zu greifen, dass 

die griechische Gesellschaft von ihren Reserven 
zehrt. Den Familien, Unternehmen und den 
gemeinnützigen Organisationen gehen nicht nur 
die Ersparnisse aus. Sie haben auch kaum noch die 
Kraft, weiter durchzuhalten.

Immer mehr Familien wenden sich an 
Wohlfahrtsorganisationen
Seit 2011 sind mehr als 700 Familien beim 
griechischen Ableger der internationalen 
Wohlfahrtsorganisation SOS-Kinderdörfer vor-
stellig geworden, um ihr Kind dort aus 
wirtschaftlichen Gründen unterzubringen. Mei-
stens können die Eltern keine Arbeit finden, sie 
erhalten keine Sozialhilfe und so versuchen sie 
panisch, auf diesem Weg für ihr Kind zu sorgen. 
«Das ist eine völlig neue Kategorie», meint George 
Protopapas, Leiter der SOS-Kinderdörfer in 
Griechenland. 
Sowohl Hatzikonsta als auch SOS haben die 
meisten der Anträge abgelehnt. Ihre Mittel sind 
knapp bemessen und sie scheuen davor zurück, 
die Familien auseinander zu reißen. Stattdessen 
haben sie Programme ins Leben gerufen oder 
ausgeweitet, mit denen die Familien bezuschusst 
werden, damit die Kinder weiter zuhause leben 
können. 
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Doch die gemeinnützigen Gesellschaften sind 
selbst finanziellem Druck ausgesetzt. Die Spenden 
und ihre Mieteinnahmen gehen zusehends zurück. 
Die Hälfte der Ersparnisse aus den Zeiten vor der 
Krise hat Hatzikonsta bereits aufgebraucht. Im Jahr 
2014 wird nichts mehr davon übrig sein, berichtet 
Dragoumanos.

Im wenig begüterten 
Athener Stadtviertel 
Kipseli wenden sich 
viele Familien an 
SOS, um finanzielle 
Unterstützung und 
Rat zu erhalten.

Auch die Familie 
Kotsolaras gehört 
dazu. Stamatis Kotso-
laras arbeitete früher 
als Goldschmied in 
einem Schmuckatelier, bis es geschlossen wurde. 
Jetzt fährt er Taxi. Zwölf Stunden am Tag, sieben 
Tage die Woche. Abends bringt er im Schnitt 40 
Euro mit nach Hause.
«Vorher haben wir ein würdevolles Leben geführt», 
sagt seine Frau Giota, eine arbeitslose Verkäuferin. 
«Wir hatten zwar kein Sparkonto in der Schweiz, 
aber wenigstens konnten wir uns neue Kleider 
kaufen.» Mittlerweile unterstützt das Ehepaar die 
radikale Linkspartei Syriza. Aber ganz sicher sind 
sie sich nicht, ob selbst Syriza «für ein Licht am 
Ende des Tunnels» sorgen kann, gibt sie zu.

Die meisten in Not geratenen Griechen haben 
keinen Anspruch auf Unterstützungsleistungen. 
Die Familie ist ihre letzte Zuflucht. Der pensionierte 
Beamte Sotirios Tzovaras war immer stolz, wenn 
sich seine Frau, seine Söhne und Töchter, deren 
Ehepartner und seine Enkelkinder sonntags zum 
Mittagessen zusammensetzten. Jetzt leben alle elf 
Familienmitglieder ganz oder teilweise von seiner 
Pension. Den Sparmaßnahmen fiel ein Drittel 
seiner Bezüge zum Opfer, Tzovaras bekommt 
jetzt noch 1000 Euro im Monat. In einer teuren 
westeuropäischen Stadt kann man damit keine 
großen Sprünge machen. Er freut sich zwar immer 
noch, wenn seine große Familie zu ihm kommt. 
«Aber sie essen so viel», fügt er hinzu. Seine 
Kinder und ihre Partner haben entweder ihren Job 
verloren oder sie arbeiten nur unregelmäßig und 
für wenig Geld. Eigentlich wollten Tzovaras und 

seine Frau ihren Lebensabend in ihrem Heimatdorf 
in den Bergen Nordgriechenlands verbringen. 
Aber daraus wird nun nichts. Einer ihrer Söhne 
wohnt immer noch bei ihnen. Die nächsten beiden 
Generationen «nicht zu unterstützen, das können 
wir nicht», sagt der 70-Jährige. «So sind wir eben 

gestrickt.»

Viele Griechen 
können sich kein 
Heizöl mehr 
leisten
In dem Wohnblock, 
in dem die Tzovaras 
wohnen, wurde in 
den vergangenen 
Wochen heftig 
debattiert. Es 
ging, wie in den 
meisten anderen 
Wo h n g e b ä u d e n 

Athens auch, um die Fra-ge, ob in diesem Winter 
Heizöl für die Zentralhei-zung angeschafft werden 
soll. Auch in Athen können die Temperaturen im 
Winter schließlich auf den Gefrierpunkt fallen. 
Wegen neuer Steuern ist Heizöl mittlerweile fast 
so teuer wie Benzin. Die Hälfte der Nachbarn der 
Tzovaras können sich das nicht leisten und haben 
dafür gestimmt, die Heizung abgeschaltet zu 
lassen. «Diesen Winter werden wir mehr Decken 
benutzen», sagt der Pensionär.

Er wurde 1942 geboren. Es herrschte Krieg und 
Hungersnot. Die Deutschen hatten das Land 
besetzt. «Damals hatten wir Hunger, heute eher 
eine Depression», sagt er. Wenn er mit dem Bus 
oder der U-Bahn fahre, «redet oder lacht niemand 
mehr. Das ist wie auf dem Friedhof. Jeder ist mit 
seinem eigenen Kummer beschäftigt. Manchmal 
führen die Leute Selbstgespräche auf der Straße». 
Sein Vater war königlicher Gardist, den die Briten 
ausgebildet hatten. Tzovaras selbst beschreibt sich 
als konservativ. An den zahlreichen politischen 
Protesten in Athen hatte er sich früher nie beteiligt. 
Das hat sich geändert. Wann immer er kann, zieht 
er jetzt mit den anderen Demonstranten zum 
Parlament am Syntagma-Platz. Mehrere Mal kam 
er dabei unter Tränengasbeschuss, während die 
Bereitschaftspolizei sich auf dem Platz Kämpfe mit 
Jugendlichen lieferte.

Quelle:  The Wall Street Journal 
Deutschland (Artikel gekürzt)
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GRIECHISCHE HILFE FÜR MÜNCHENS KINDERGÄRTEN

Innere Mission München schließt Personallücken bei den Kindertagesstätten 
auf ungewöhnliche Weise
Am Montag, 3. September, war für acht griechische Erzieherinnen der erste Arbeitstag 
in verschiedenen Kindergarteneinrichtungen der Landeshauptstadt. Ermöglicht hatte 
dies die Innere Mission München, die vor dem Arbeitsbeginn der neuen Fachkräfte zum 
offiziellen Pressetermin einlud. Bei Vorstellungsgesprächen in Athen konnte die Leiterin 
der Abteilung Kindertageseinrichtungen, Rosemarie Reichelt, zehn von 16 vorstelligen 
Pädagogen für München gewinnen. Acht von ihnen stellten sich nun der Presse vor. Zwei 
weitere werden Mitte September ihre Arbeit aufnehmen. Als Willkommensgeschenk gab 
es von der Diakonie eine kleine Präsenttasche, in der sich auch ein Regenschirm befind, 
der Schutz vor dem doch etwas gemäßigtem deutschen Klima bieten soll. Da noch nicht 
alle Kindertageseinrichtungen geöffnet haben, sind die frischen Angestellten teilweise 
noch nicht an ihrem endgültigen Arbeitsplatz angekommen. Aber schon jetzt freuen sie 
sich auf die Erziehungsarbeit mit den Kindern.

Ungewöhnliche Lösung
Die Innere Mission München betreibt 13 Kindertagesstätten mit 914 Betreuungsplätzen. 
Auch nach der Einstellung der zehn griechischen Kräfte sind noch fünf Fachkraftstellen 
unbesetzt. Doch wie kommt es dazu, dass Münchens Kindergärten ausgerechnet 
griechische Hilfe bekommen? Rosemarie Reichelt bezeichnete dies als eine „dreifache Win-
Win-Situation»: Die jungen Frauen hätten feste Arbeitsplätze, die Kinder genug Betreuer 
und die Eltern könnten nach und nach ihre gewünschten Buchungszeiten erhalten. 
Zwar ist München der Nachfrage nach Plätzen in Kindertageseinrichtungen gut 
nachgekommen, jedoch fehlt es an Erzieherinnen und Erziehern, die die Kinder betreuen 
können. Die Politik in Bund und Land habe nur die Bauten gefördert und nicht in gleichem 
Maße die Ausbildung von qualifiziertem Personal unterstützt, so Günther Bauer, Vorstand 

der Inneren Mission. Dieses Problem löst 
nun die Diakonie mit der unbefristeten 
Anstellung von zehn Erzieherinnen aus 
Griechenland. Dafür war Rosemarie 
Reichelt persönlich in Athen und wählte 
aus den Bewerbern, die teilweise 1000 
Kilometer zum Vorstellungsgespräch 
zurückgelegt hatten, die Passenden 
aus. Diese beeindruckten sie nicht 
nur durch teilweise hervorragende 
Deutschkenntnisse, sondern auch durch 
fachliche Kompetenz. In Griechenland 
hätten die Diplom-Erzieher überhaupt 
keine Chance eine Stelle zu finden, 
so Reichelt weiter. Und in der Tat 
stehen Angebot und Nachfrage von 
Kindergartenplätzen und Erziehern in 

Vorstellung von acht der zehn Erzieherinnen bei der Inneren Mission: 
Ellas Marinaki, Georgias Grigoriaki, Elena Konstandou, Sofia Digkliou, 
Androniki Mylona, Elisaveth Komtoglu, Dimitra Bakas, Panagiata 
Ragkakou.

Λεζάντα φωτό:  Münchner Wochenanzeiger
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Qualifiziertes Personal
In Deutschland ist die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher Ländersache. So 
durchläuft ein angehender Erzieher in Bayern eine zweijährige berufliche Vorbildung und 
anschließend eine dreijährige Ausbildung an einer Fachakademie. Mit dieser Qualifikation 
dürfen die Absolventen aller Altersklassen in Kindergärten betreuen. Im Rest der 
Bundesrepublik dauert die Ausbildung zwei bis vier Jahre. Aufgrund dieser Unterschiede 
ergeben sich teilweise Probleme für Erzieherinnen und Erzieher eine Anstellung in anderen 
Bundesländern zu bekommen. 
Die griechischen Pädagogen haben allesamt einen Hochschulstudiengang absolviert. 
Nach der Bewältigung von acht Semestern sind sie Diplom-Pädagogen. Im Studium 
müssen sich die Erzieher entscheiden, ob sie bis dreijährige oder drei- bis sechsjährige 
Kinder betreuen möchten. Die zehn Griechinnen werden, verteilt auf ganz München, 
speziell Drei- bis Sechsjährige betreuen. «Die Inhalte der Ausbildungen in Deutschland 
wie in Griechenland sind weitgehend identisch, der Unterschied besteht nur in der Form 
der Ausbildung», erklärte Reichelt. Während die Auszubildenden in Bayern eher systemati-
schen Frontalunterricht genießen, müssen Studenten sich Inhalte selbstständiger 
aneignen. Die griechische Ausbildung wird in der Bundesrepublik anerkannt. Auch die 
Stadt München hat der Anstellung zugestimmt. Weiterhin sagte Rosemarie Reichelt: „Ich 
habe sie zwar noch nicht in Aktion gesehen, ich denke aber es wird keinen Unterschied in 
der Qualität der Erziehungsarbeit geben.» 
Sprachliche Barrieren zwischen Erzieher und Kind müssen Eltern auch nicht befürchten. 
Durch mehrjährige Sprachkurse, teilweise aber auch durch frühere Aufenthalte in 
Deutschland, können die Frauen sehr gut deutsch. Ganz blind verlässt sich der diakonische 
Träger auf die neuen Erzieherinnen jedoch nicht: Die Festanstellung ist mit einer 
sechsmonatigen Probezeit verbunden. 

Fast nichts mehr im Wege 
Nach einem offiziellen Pressetermin im großen Saal der Inneren Mission und einigen 
Unterschriften, konnten die Kinderpädagoginnen endlich zu ihren neuen Arbeitsplätzen in 
ganz München aufbrechen. Die bürokratischen Hürden sind genommen, der Arbeitsplatz 
bezogen, sprachliche Probleme gibt es nicht. Es gilt aber noch ein Hindernis zu über-
winden: Die Griechinnen benötigen noch bezahlbare Wohnungen in München und 
Umgebung. Die Innere Mission sucht deshalb noch Wohnraum. Wie allgemein bekannt, 
ist dies in der Landeshauptstadt kein leichtes Unterfangen. Viele sind auch bereit, eine 
Unterkunft zu teilen. Die in der Mehrzahl Mitte 20-Jährigen haben somit noch den ein 
oder anderen stressigen Tag vor sich. Sobald aber auch diese Hürde genommen ist, steht 
dem neuen dienstlichen und privaten Leben in München nichts mehr im Wege. 
Quelle: Münchner Wochenanzeiger (05.09.2012)

Deutschland im krassen Gegensatz zu Griechenland: Der letzte Bericht vom europäischen 
Statistikamt Eurostat im Mai wies eine Gesamtarbeitslosenquote von 23,1 Prozent aus. 
Dies ist nach Spanien die zweithöchste Quote im Euroraum. 
Aufgrund der Anwerbung der Griechinnen haben sich auch Bewerberinnen aus anderen 
Ländern bei dem diakonischen Träger gemeldet. Rosemarie Reichelt: „Wer qualifiziert ist 
und gut Deutsch spricht, hat bei uns große Chancen.“ Nach der Inneren Mission hätten 
auch andere Träger Interesse an ausländischen Erzieherinnen bekundet. 
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AUSSTELLUNG MÄRCHENWELTEN IN JANNENA
Eine Ausstellung  in Jannena! 
Eine Ausstellung mit deutschsprachiger Thematik!
Eine Ausstellung von DeutschlehrerInnen organisiert!

Das waren die ersten Gedanken, die uns 
DeutschlehrerInnen, aus der Ortsgruppe des 
Panhellenischen DLV in Jannena, vor etwa 
einem Jahr beschäftigten. Nach langem Hin 
und Her, was die Ausstellungsthematik und die 
Ausstellungsräume betraf, hatte man uns zuerst 
den Ausstellungsraum im Pnevmatiko Kentro in 
Jannena versprochen. Ein Raum, der das ganze 
Jahr über kaum ohne Ausstellung bleibt und der 
sehr schwer von der Direktorin vergeben wird. Wir 
waren begeistert!
Nun mussten wir auch eine geeignete Ausstellung 
finden, die uns sowohl als Deutschlehrende 
repräsentiert, d. h. unsere SchülerInnen anspricht, 
aber attraktiv genug ist, auch andere Teile der 
örtlichen Bevölkerung anzulocken. So kam uns 
das Angebot vom Goethe Institut in Athen sehr 
entgegen: anlässlich der 200 Jahre Grimm-Märchen  
konnten wir die 9 Plakate der «Märchenwelten» 
bekommen. 
Bevor alle in die Sommerferien gingen, hatten 
wir vom Goethe-Institut das Werbeplakat für die 
Ausstellung, einige Links im Internet, wo man Ideen,  
Unterrichtsmaterial, Märchenbücher, teilweise mit 
CDs, die Märchenplakate und die dazugehörigen 
Texte sich runterladen konnte, die Zusage vom 
Pnevmatiko Kentro, dass sie Anfang September die 
Promotion/Werbung machen wollten, die Zusagen 
von den Leuten und Institutionen, die sich bereit 
erklärt hatten, bei der Eröffnung mit Reden und 
während der Ausstellung mit verschiedenen 
Aktivitäten, teilzunehmen und einen Sponsor 
(Buchhandlung).
Anfang September häuften sich unsere Treffen: 
Zunächst wurde unser Dienstplan für die zwei 
Ausstellungswochen festgesetzt.
Außer der Herausgabe von Presseberichten, die 2 
Wochen im Radio und der örtlichen Presse laufen 
sollten, mussten Einladung, Programm und Bio-
grafien für unseren eigenen Werbeflyer formuliert 
und gedruckt, deutsche Plakat-Texte übersetzt, 
leicht verständliche interaktive Arbeitsblätter 
und -material angefertigt, die Veranstaltungen 
und Teilnehmer des Rahmenprogramms in ihren 
Einzelheiten organisiert, mit dem Sponsoren 
bezüglich Fotokopien, Plastifizierungen und 

Vervielfältigungen gesprochen werden etc.
Manche von uns arbeiteten die letzte Woche vor 
der Eröffnung der Ausstellung bis in die tiefe Nacht. 
Da der große Ausstellungsraum mit nur 9 Plakaten 
zu leer ausgesehen hätte, kamen wir auf die Idee, 
uns Requisiten und bemalte Leinwände von dem 
Laien-Theater-Verein («Atherapefti») auszuleihen. 
(In dessen Räume finden auch unsere Kinotage 
statt). Um den großen Ausstellungsraum (200 m2) 
zu füllen, forderten wir vom GI auch die Plakate 
vom Kreativ-Wettbewerb an. 
Am Eröffnungsabend war es dann so weit: wir 
hatten die Ehre, außer zahlreichen Freunden, 
Kollegen und Interessenten, auch unsere Schulrätin 
Janna  Kerkinopoulou  und  Karin  Vavatsanidis  als
GI-Vertreterin auf unserer Ausstellung begrüßen zu 
dürfen. Die Reden der Psychologen und Pädagogen 
waren beeindruckend und informativ. 
Die Vorlesevor- bzw. nachmittage mit 
anschließenden Mal- bzw. spielerischen Theater-
aktivitäten waren sehr gut besucht. Es kamen 
überwiegend Grundschulkinder. An den Vor-
mittagen konnten wir mit unseren Klassen die 
Ausstellung besuchen, wo wir dann mit den 
dort zur Verfügung stehenden interaktiven 
Arbeitsblättern die Plakatthematiken erarbeiteten. 
Am Tag der Europäischen Sprachen (26.09.) haben 
wir Märchenfilme gezeigt. (Obwohl wir eigentlich 
rechtzeitig genug, unseren Französisch- bzw. 
Englischkollegen vorgeschlagen hatten, etwas 
Gemeinsames zu veranstalten. Am Tag davor 
sagten sie aber, wegen Zeitmangel, ab.)

von Elena Gadri, Deutschlehrerin
elenigadri@yahoo.gr

http://www.deutsch.gr/new.php?j=1093
http://www.deutsch.gr/new.php?j=1093
http://www.pkdi.gr/
http://www.pkdi.gr/
https://sites.google.com/site/theatrooiatherapeftoi/home/1-3


24 τεύχος 3125

aktuell 31/ 2013

τεύχος 3125

AUSSTELLUNG 

MÄRCHENWELTEN

 IN JANNENA

Abschließend kann man sagen, dass wir mit 

dieser Ausstellung großen Erfolg hatten und 

unser Ziel, auf unsere Arbeit aufmerksam zu 

machen, erreicht haben. Die Probleme, die man 

von Anfang an nicht absehen konnte, wurden 

überwunden, weil wir zusammengearbeitet 

haben und jeder von  uns sich seiner 

Verantwortung bewusst war und seine/

ihre ihm/ihr übertragenen Aufgaben Ernst 

genommen hat. 

Gratulation an alle Beteiligten!!!
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ΞΑΝΘΗ: 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η Τοπική Επι-

τροπή Ξάνθης της 

ΠΕΚΑΓΕΠΕ διοργάνωσε 

το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 

2012 μια χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση για μικρούς 

και μεγάλους στο Λαογρα-

φικό Μουσείο Ξάνθης. Εντυπω-

σιακή ήταν  η  προσέλευση  των  μα-

θητών και  των μαθητριών  μας,  που 

με  τη  βοήθεια  των  καθηγητών  

τους, υπό τους ήχους εορταστικών 

τραγουδιών,  δημιούργησαν  όμορφες  

κατασκευές,  γεύτηκαν  γερμανικά  εδέσματα  

και πέρασαν  ένα  ευχάριστο  απόγευμα,  όπως  

φαίνεται στις φωτογραφίες.  Ως  Τοπική Επιτροπή 

Ξάνθης  θέλουμε  να  ευχαριστήσουμε  θερμά  τη 

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης για την ευγενική 

παραχώρηση του χώρου για την πραγμα-

τοποίηση της εκδήλωσης. 

Τηλεοπτικό ρε-

πορτάζ για τη 

γιορτή – για να δεί-

τε το βίντεο κάντε 

κλικ εδώ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PkVAz_UUHGE
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ΤΕ ΕΒΡΟΥ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης η Τοπική 
Επιτροπή Έβρου των καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας συμμετείχε αφιλοκερδώς με 
δικό της «σπιτάκι» από τις 22 έως τις 25 Δεκεμβρίου στο πάρκο Ανεξαρτησίας της 

Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστούμε το κοινό που μας εξέπληξε ευχάριστα τιμώντας μας με 
τη μαζική προσέλευση του. Όλοι μαζί καταφέραμε να βιώσουμε μια μοναδική εμπειρία με 
κυρίαρχο το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα των ημερών και να δημιουργήσουμε μια εορτα-
στική ατμόσφαιρα που λειτούργησε ως πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες 
από όλο τον νομό.

Καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων το περίπτερο 
μας αγκαλιάστηκε με θέρμη, προσφέροντας δωρεάν 
facepainting, βάφλες, διάφορες γερμανικές λιχου-
διές και Plätzchen. Συγκεκριμένα για τους μικρούς 
μας επισκέπτες προσφέραμε διάφορα Χριστου-
γεννιάτικα σχέδια για να ζωγραφίσουν (με τη λέξη 
γραμμένη στα γερμανικά), ένα δέντρο ευχών στο 
οποίο κρεμούσαν τις δικές τους ευχές γραμμένες 
στα γερμανικά καθώς και ένα Wunschzettel στο 
κάθε παιδάκι για να γράψει το δικό του προσω-
πικό γράμμα στον Αϊ Βασίλη. Οι ενήλικες επισκέ-
πτες από την άλλη δοκίμασαν το Glühwein το 
οποίο έρρεε σε άφθονες ποσότητες. 

Φ υ σ ι κ ά 
ετοιμάσαμε και παιδικό 
Glühwein για να μη μείνει κανείς παραπο-
νεμένος...

Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε θερμότα-
τες ευχαριστίες στον ίδιο τον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης - ιδιαιτέρως στον κ. Ζιώγα και κ. 
Βραχιόλογλου - στους χορηγούς του για την 
προμήθεια κρασιού και άλλων προϊόντων κα-
θώς και στους δικούς μας χορηγούς, το κατά-
στημα μονώσεων - κεραμοσκεπών του κ.Ρέ-
ντζιου, το κατάστημα «Funny Art» καθώς και 
το κατάστημα «Έντυπον».
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ΤΕ ΕΒΡΟ
Υ: ΧΡΙΣΤΟ
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Αμέριστη ήταν η συμμετοχή και των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας του νομού και των 
μαθητών τους, που με δικές τους εθελοντικές πρωτοβουλίες και εκτός σχολικού ωραρί-
ου συνέβαλαν στη προσπάθειά μας να προωθήσουμε Χριστουγεννιάτικα έθιμα και παρα-
δοσιακά εδέσματα της Γερμανίας καθώς και να προάγουμε τη Γερμανική κουλτούρα και 
γλώσσα με παιγνιώδη τρόπο για τους μικρούς μας επισκέπτες {σ.σ. σε μια εποχή που πο-
λιτική ενός κράτους και πολιτισμός ενός λαού συγχέονται μεταξύ τους με αρνητική ίσως 
χροιά...}

Ευχόμαστε στους αναγνώστες του περιοδικού μας 

ένα ευτυχισμένο 2013!
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ΤΕ ΡΟΔΟΠΗΣ: Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η μαγεία των γερμανικών Χριστουγέννων όλους τους 
συναρπάζει. Όλοι τη μελετούν… μεγάλοι και…. μι-
κροί….

Χριστούγεννα δε σημαίνει μόνο έθιμα. Τα Χρι-
στούγεννα περνάνε τα δικά τους μηνύματα μέσα από 
τα μάτια των παιδιών. 
Αυτό ακριβώς σκεφτήκαμε και εμείς, οι καθηγητές γερ-
μανικής γλώσσας της Ροδόπης, και αποφασίσαμε να ενώ-
σουμε τις δυνάμεις μας και τον απεριόριστο ενθουσιασμό 
μας, προκειμένου να παρουσιάσουμε σε γονείς και παιδιά 
ένα κολλάζ δράσεων με θέμα «Η μαγεία των γερμανικών 
Χριστουγέννων- Ας ταξιδέψουμε στη Χριστουγεννιάτικη 
Γερμανία μέσα από τα μάτια των παιδιών »

Μετά από αρκετά και δημιουργικά Stammtische και με 
την ενθουσιώδη συμμετοχή μαθητών, που ήδη διδάσκονται 
τη Γερμανική Γλώσσα, οργανώθηκε η γιορτή μας, η οποία πα-
ρουσιάστηκε στη Πολιτιστική Κίνηση Κομοτηνής. Παρότι τη 
συγκεκριμένη μέρα ο καιρός δεν ήταν με το μέρος μας, εντού-
τοις η προσέλευση του κόσμου ήταν απροσδόκητα μεγάλη και 
στη θέα της κατάμεστης αίθουσας η χαρά μας ήταν απερίγρα-
πτη.
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Όπως τονίστηκε κατά την έναρξη της γιορτής «δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας 
αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν έρχεται κανείς 
σε επαφή με την κουλτούρα της αλλά και με το βι-
ωματικό της χαρακτήρα», μια διαπίστωση, η οποία 
λήφθηκε σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδιασμό της 
γιορτής. 
Το πρόγραμμα της γιορτής περιελάβανε γερμα-
νικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και αυθεντι-
κούς διαλόγους από τους μικρούς μας πρωταγω-
νιστές- μικρούς τουρίστες, που προσπαθούν να 
συνεννοηθούν στα Γερμανικά και να επισκεφτούν 
τη Χριστουγεννιάτικη αγορά- την παρουσίαση του 
παραμυθιού Χάνσελ και Γκρέτελ των αδερφών 
Grimm- καθώς επίσης και ένα θεατρικό δρώμενο, 
στη διάρκεια του οποίου οι πρωταγωνιστές της 
ιστορίας μας αναζητούν να βρουν το αληθινό νόη-
μα των Χριστουγέννων, μακριά από υπολογιστές. 
 
Φυσικά στην εκδήλωση κυκλοφορούσε και ο Αϊ Βα-
σίλης μοιράζοντας δωράκια μαζί με τους βοηθούς 
του, τους ταράνδους και τα ξωτικά, ενώ ένας φορ-
τωμένος μπουφές με πολλά Γερμανικά Χριστουγεν-
νιάτικα εδέσματα ήταν στην διάθεση όλων. 
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INTERNATIONALE DaF/DaZ VERANSTALTUNGEN
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Im Jahr 2013 finden zwei sehr interessante und informative Veranstaltungen für 
DeutschlehrerInnen statt : 
1) Die 2. DaFWEBKON – Deutsch lernen verbindet-weltweit! (03. & 04.03.2013) 
DaFWEBKON ist eine einzigartige Webkonferenz für Deutsch als Fremd-/
Zweitsprache, die PraktikerInnen, Weiterbildungsinstitutionen und Anbieter 
weltweit via Internet zusammenführt. [http://dafwebkon.mixxt.com/] 
2) Die XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 
(IDT), Bozen, 29. Juli bis 3. August 2013. „Deutsch von innen • Deutsch von außen 
DaF • DaZ • DaM“: Die XV. IDT in Bozen ist der Ort, an dem sich im Sommer 2013 
Lehrende, Forschende und Studierende aus der ganzen Welt über den aktuellen 
Stand des Faches DEUTSCH und seiner Perspektiven informieren und austauschen 
können. Die zahlreichen Sektionen bilden wie auf jeder IDT das Kernstück der akti-
ven Arbeit. Sie bieten Raum für Workshops, Podien, Diskussionen, Präsentationen 
und für Kurzvorträge zum jeweiligen Fachbereich und ermöglichen in kleinen 
Arbeitsgruppen einen intensiven Austausch. [http://www.idt-2013.it] 

DEUTSCHLEHRERPREIS 2013
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Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland schreibt im Jahr 2013 bereits zum 
achten Mal den Deutschlehrerpreis aus. 

Die Europäische Union hat zum 20. Jahrestag der Einführung der Unionsbürgerschaft 
2013 zum europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger ausgerufen. Aus diesem 
Anlass lautet das Thema der Deutschlehrerpreis-Ausschreibung für das Jahr 2013: 
„Europa und wir“. Als Deutschlehrer sind Sie eingeladen, uns Ihr Unterrichtsprojekt 
mit Europa-Bezug zu präsentieren:
• Haben Sie das Thema „Europa und wir“ in Ihrem Deutschunterricht umgesetzt?
•  Hat das Thema “Europa und wir“ Sie und Ihre Klasse musikalisch, literarisch, theatralisch 
oder multimedial inspiriert?

Bewerben Sie sich bis zum 15. April 2013!

Der 1. Preis ist ein zweiwöchiges Seminar des Goethe Instituts in Deutschland, der 
2. Preis ein hochwertiger Laptop, der 3. Preis ein Tablet-PC und der 4.-6. Preis ein 
Buchpreis (Wörterbuch, Grammatik, Didaktik oder Lektüre). Die Preisträger werden 
von Herrn Botschafter Wolfgang Dold bei einem feierlichen Empfang im Juni 
2013 ausgezeichnet. An der Jury wird auch ein Vertreter des Panhellenischen DLV 
teilnehmen.
Für weitere Informationen: deutsch • griechisch 

http://dafwebkon.mixxt.com/
http://www.idt-2013.it
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/06/Weshalb__Deutsch__lernen/Deutschlehrerpreis__2013.html
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/el/06/Weshalb__Deutsch__lernen/Deutschlehrerpreis__2013.html
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ΡΟΔΟΠΗΣΣΕΡΡΩΝ

ΞΑΝΘΗΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΑΜΑΣΑΧΑΪΑΣ 

ΠΕΚΑΓΕΠΕ: ΝΕΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟ 2012 
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

Ανασύνθεση Τοπικής Επιτροπής. 
Συντονισμός δράσης:
Γεωργούλια Ηλιάνα
Δημοπούλου Χριστίνα
Παναγιωτοπούλου Χρύσα
Επικοινωνία: patra@deutsch.gr

Νέα Τοπική Επιτροπή. 
Συντονισμός δράσης:
Κοσμίδου Εριφύλλη
Μαλαμάτου Μαρία
Μουστακλή Κρυσταλλία
Επικοινωνία: drama@deutsch.gr

Νέα Τοπική Επιτροπή. 
Συντονισμός δράσης:
Αρχοντούδη Παναγιώτα
Ζεϊμπέκη Ροζαλία
Λεμονούδα Ανέτα
Ολμπασάλη Βασιλική
Ουζουνίδου Σεβαστή 
Επικοινωνία:  evrosdeutsch@gmail.com
Ομάδα στο facebook

ΕΒΡΟΥ
Ανασύνθεση Τοπικής Επιτροπής. Συντονισμός 
δράσης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος
Κατσάνη Σουλτάνα
Ρήγα Καλλιόπη
Στάμου Μαρία
Τσαλίδης Θεόδωρος
Χατζηιωαννίδου Σεβαστή
Επικοινωνία: kavaladeutsch@gmail.com

Νέα Τοπική Επιτροπή. 
Συντονισμός δράσης:
Καφίδα Ειρήνη – irinikfd@gmail.com
Μακρή Ειρήνη – irenemakv@gmail.com
Χατζηαποστολίδου Άρτεμις – 
artchatzi@hotmail.com
Χατζηγιαννίδου Χριστίνα – 
cchatzigiannidou@gmail.com

Νέα Τοπική Επιτροπή. 
Συντονισμός δράσης:
Μονδρινού Ειρήνη-Σοφία 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Παπαζιάν Μαρίνα 
Χαδούλα Χρυσάνθη 
Επικοινωνία: xanthi@deutsch.gr 
Ομάδα στο facebook 

Νέα Τοπική Επιτροπή. Συντονισμός δράσης:
Αρβανιτάκη Τίνα – tiara28gr@msn.com
Βαρναλίδου Μαρία – mvarnalidou@yahoo.gr
Βλασάκη Ζωή – zoivlassaki@gmail.com
Δάμπα Ξανθούλα – xdampa@hotmail.com
Καζινάρη Άννα – akazinari70@yahoo.gr
Ομηρίδου Γεσθημανή – efi_omiridou@hotmail.com
Σταυρίδου Κατερίνα – mmkatrina@hotmail.com
Τζιώρα Νεκταρία – ntziora@gmail.com

Νέα Τοπική Επιτροπή. 
Συντονισμός δράσης:
Θεοχάρη Κωνσταντίνα
Κιουτσούκη Παγώνα
Παπουτσή Γλυκερία
Επικοινωνία: dinatheochari@yahoo.de
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https://www.facebook.com/groups/288061431313412/
https://www.facebook.com/groups/270949346340849/?ref=ts&fref=ts

