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Beste Freunde 
Das NEUE Lehrwerk  
für Lerner in Griechenland
• ab 11 Jahren

• modern und jugendgerecht

• 3-bändig:

• mit Fokus auf das neue Zertifikat B1

Hueber Hellas

• Kursbuch mit Audio-CD  
 ISBN 978-3-19-101054-6

• Arbeitsbuch mit interaktiven Wiederholungsübungen auf CD-ROM  
 ISBN 978-3-19-161054-8

• Lehrerhandbuch mit Tests, Lösungen, Kopiervorlagen u.v.m.  
 ISBN 978-3-19-251054-0 

 auch als kostenloser Download hier

• Glossar mit Aussprache-CDs  
 mit Beispielsätzen und Illustrationen 
 ISBN 978-960-548-008-0

www.hueber-hellas.gr

Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi
Tel: 210 600 7803-4

Fax: 210 600 7800
E-Mail: info@hueber-hellas.gr
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Lektion 14

Das T-Shirt gefällt mir!

Seite 90

Das T-Shirt gefällt mir!

Ü1  das Wort, Wörter

der Koffer, -

das Kleid, -er

die Bluse, -n

das Geschenk, -e

die Hose, -n

die Jeans (πληθ.)

der Rock, Röcke

der Bikini, -s

der Schuh, -e

der Pullover, -

die Jacke, -n

das Hemd, -en

Seite 91

Ü2

die Farbe, -n

nicht so besonders

gefallen (er gefällt)

aus/sehen (er sieht aus)

für + A

korrigieren

schenken

Ü3  nicht so toll

Ü4

der Kugelschreiber, -

Für wen?

Lies die Wörter.

Was ist in Katis Koffer?

Das ist Katis Kleid.

Ist das eine Bluse? 

Kauf bitte ein Geschenk für Laura.

Die Hose ist blau. 

Ich mag Jeans. 

Ich glaube, das ist ein Rock. 

Kaufst du den Bikini? 

Sie braucht Schuhe. 

Ist das Ihr Pullover, Frau Engel? 

Die Jacke fi nde ich 

 echt super.

Im Koffer ist kein Hemd. 

Die Farbe gefällt mir.

Das Kleid fi ndet sie nicht so 

 besonders.

Das T-Shirt gefällt mir.

Das Kleid sieht toll aus.

Hier ist ein Geschenk für dich.

Korrigiere die falschen Sätze.

Was schenkt Kati Lauras Mutter?

Die Bluse fi nde ich nicht so toll.

Der Kugelschreiber ist für meinen 

 Opa. 

Für wen ist das Buch?

Μ’ αρέσει το μπλουζάκι.

η λέξη

η βαλίτσα

το φόρεμα

η (γυναικεία) μπλούζα, 

 το (γυναικείο) πουκάμισο

το δώρο

το παντελόνι

το τζιν (παντελόνι)

η φούστα

το μπικίνι

το παπούτσι

το πουλόβερ

η ζακέτα, το σακάκι

το (αντρικό) πουκάμισο

το χρώμα

όχι και τόσο ιδιαίτερος

αρέσω

φαίνομαι

για

διορθώνω

χαρίζω

όχι και τόσο φανταστικός

το στιλό

Για ποιον;

71
Kursbuch

14

Glossar_BF_1.7.indd   71

01/07/2014   12:31 

•  DVD mit Filmen und Diashows  
ISBN 978-3-19-251051-9 

Arbeitsblätter hierneu

http://www.karabatos.gr/de/beste-freunde-1-kursbuch-mit-audio-cds
http://www.karabatos.gr/de/beste-freunde
http://www.hueber-hellas.gr
http://www.karabatos.gr/de/beste-freunde-1-kursbuch-mit-audio-cds
http://www.karabatos.gr/de/beste-freunde-1-arbeitsbuch-mit-cd-rom
http://www.karabatos.gr/de/beste-freunde-1-lehrerhandbuch
http://www.karabatos.gr/pdf/downloads/BF1_LHB.pdf
http://www.karabatos.gr/de/beste-freunde-1-glossar-mit-aussprache-cds
http://www.hueber-hellas.gr
http://www.karabatos.gr/de/beste-freunde-a1-video-dvd
http://www.karabatos.gr/de/beste-freunde-1-glossar-mit-aussprache-cds
http://www.karabatos.gr/de/beste-freunde-a1-video-dvd
http://www.hueber.de/seite/pg_lehren_dvd_mat_bfr
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Θεσ/νίκη) 

ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Δράμα) 
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Τα άρθρα απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους • Η Συντακτική 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε συνεργασία • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια της εκδότριας.
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Ösd: Der erste Prüfungsanbieter der deutschen Sprache 
international mit Jugendvariante bei B2 und C1 

Statistik Juni-September 2014 
Die Statistik deutet den Bedarf an jugendorientierten Themen an, nachdem sich 
im Juni und September 84% der B2 und 62% der C1 Kandidaten für die 
Jugendvariante anmeldeten. 
Jenen Bedarf erkannte das ÖSD rechtzeitig und führte bereits im Januar 
2014 als Erster international die Jugendversion bzw. die Jugendvariante 
für B2 und C1 (B2j/C1j) ein. 
Von Bedeutung ist, dass die Differenzierung zwischen Jugendlichen und 
Erwachsenen nur die Thematologie – sie entspricht dem Alter der Kandidaten – 
und nicht die Aufgabentypologie betrifft. 

Innovation Jugendvariante B2/C1 (B2j/C1j)  

                      
Die Zertifikate für Jugendliche und Erwachsene sind 
identisch. Bei den Prüfungsergebnissen ist festzustellen, 
dass die Jugendversion dazu beigetragen hat, dass der 
größte Teil der Kandidaten die Prüfung bestanden hat 
(siehe Tabelle). 

Die Prüfungsdurchführungsbestimmungen des ÖSD gelten seit seiner Gründung und tragen zum Erfolg der Kandidaten bei. Der 
Kandidat/die Kandidatin hat nämlich  sowohl bei B2 als auch bei A2 und C1 die Möglichkeit, den nicht bestandenen Teil (schriftlich 
oder mündlich) innerhalb eines Jahres seit der ersten Prüfung in allen Prüfungsperioden und in allen ÖSD Prüfungszentren 
weltweit zu wiederholen.

Zweite ÖSD Tagung - Infoveranstaltung - Bücherausstellung und Workshops 
am 18. Januar am ÖSD Institut Griechenland - Moraitis Schule 

Am 18. Januar 2015 findet am ÖSD Institut Griechenland-Moraitis Schule die zweite jährliche Infotagung mit Bücherausstellung aller 
Verlage und deutscher Buchhandlungen statt, wo unter anderem auch Workshops für DeutschlehrerInnen, die ihre SchülerInnen auf die 

ÖSD Prüfungen vorbereiten möchten, angeboten werden. Im Mittelpunkt stehen die Workshops und die ÖSD C2 Prüfung, 
die ab Januar 2015 angeboten wird. 

Über das detaillierte Programm und die Teilnahmeanmeldungen  werden Sie rechtzeitig informiert

 

C1 OD
38%

C1 ODj
62%

69 71
82

31 29 18

64 64
71

36 36
29

GESAMT SCHRIFTLICH MÜNDLICH

bestanden B2 nicht bestanden B2
bestanden C1 nicht bestanden C1

bestanden
64%

nicht 
bestanden

36%

B2 MD
16%

B2 MDj
84%

bestanden
69%

nicht 
bestanden

31%

B2 

C1 

Ab März 2015: Prüfungen für das Niveau C2 ! 
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1. TAGUNG ZU DIGITALEN MEDIEN UND DAF-UNTERRICHT             

Teaching Appsolut!  Apps im
DaF-Unterricht

Veranstaltungsort: KEDEA,*  
Amphitheather III    

http://kedea.rc.auth.gr/contact.html

* 3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη
Εξυπηρετούν οι γραμμές του ΟΑΣΘ
2, 8, 14 Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
17,37 Στάση Φοιτητική Λέσχη

         Tagungsprogramm

09.00 – 10.00     Einschreibung

10.00 – 10.15 Eröffnung und Begrüßung
                             Prof. Dr. Athina Sioupi – Abteilungsleiterin
                             Georgios Perperidis – Organisationsteam                 

10.15 – 11.15 Keynote Vortrag: 
                             Mind the App! Einfache und effektive Apps im Sprachunterricht einsetzen
                             Mag. Dr. Thomas Strasser
                             Referent für LehrerInnenfortbildungskurse und dienstzugeteilte Lehrperson für die Betreuung  
                             von  LehramtsstudentInnen  vor allem  im Bereich E-Learning | Blended Learning | Didaktik an 
                             der Pädagogischen Hochschule Wien               

Nach einem kurzen theoretischen Input, warum wir neue Lerntechnologien im Sprachunterricht brauchen, werden 
in diesem Vortrag Web 2.0-Anwendungen für den Sprachunterricht (u.a. auch DaF) vorgestellt (Anwendungen 
hauptsächlich für den PC, aber auch klassische Apps für das Smartphone und Tablet). Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf der EINFACHHEIT der zu bedienenden Tools. Lehrkräfte können eine große Auswahl an simplen 
Anwendungen sofort im Unterricht mit ihren Sprachlernenden ausprobieren. Unter anderem werden folgende 
Tools vorgestellt: Anwendungen für die Erleichterung selbstgesteuerter Lernprozesse, für die Förderung des 
kompetenzorientierten Unterrichts und zur Steigerung der Sprech-, Schreib-, Lese- und Hörkompetenz, Quizzes 
für Vokabel- und Grammatikarbeit, etc.

http://kedea.rc.auth.gr/contact.html
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 I. Sektion - Sektionsleitung: Dr. Katsaounis Nikolaos 

11.15 -11.40
Kerkinopoulou Giannoula
DaF-Lehrerin | Schulrätin für DaF in 
Zentralmakedonien.

Der medienrechtliche Rahmen für die Nutzung von digitalen 
Medien im griechischen Schulsystem

11.40 -12.05 Sismanidou Kyriaki
DaF-Lehrerin |Gymnasium Agioneri Edmodo. Eine geschützte Lernumgebung

12.05 -12.30
Raptopoulos Sotirios
DaF-Lehrer | Fremdsprachenschule 
“Stoxos”

Applikationen im Grammatikunterricht

12.30 -13.00 Kaffepause

  II. Sektion - Sektionsleitung: Dr. Berberoglou Paraschos

13.00 -13.25

Dr. Zeppos Dimitrios 
DaF-Lehrer | Multiplikator GCFS | 
Schulleiter| 1. Gymnasium Kalivia 
|Attika

Web 2.0 - Applikationen im Fremdsprachenunterricht 
in Anlehnung an das Neue Gemeinsame Curriculum für 
Fremdsprachen zur Hinführung auf das KPG

13.25 -13.50

Giannakoudaki Fotini 
DaF-Lehrerinnen| Muster- und 
Experimentelles Gymnasium| 
Rethymno

Lernszenarien in DaF-Unterricht: Wortschatz mit Quizlet 
erwerben

13.50 -14.15

Argyropoulou Apostolia,
Fika Amalia,
Kargidou Fotini
Studentinnen der Abteilung für 
Deutsche Sprache und Philologie
Aristoteles Universität Thessaloniki

Linguistische und didaktische Überlegungen zum Einsatz 
von Serious Games im Sprachunterricht

14.15 -14.40

Karagiauri Fotini 
DaF-Lehrerin| 2. Muster- und 
Experimentelles Gymnasium| 
Thessaloniki
Chryssanthopoulou Konstantina 
DaF-Lehrerin| 2. Gymnasium| 
Stavroupoli
Chadoula Chryssa DaF-Lehrerin|
1. Gymnasium | Xanthi

eTwinning – auch national!

14.40 -15.10 Mittagspause

III. Sektion - Sektionsleitung: Perperidis Georgios

15.10 -15.35
Chardaloupa Johanna
DaF-Lehrerin|Model-Experimentelle 
Schule der Universität Patras

Das “Neue“ (z.B. Grammatik oder Wortschatz) mit Hilfe von 
Applikationen in mobilen Endgeräten (Tablets u. Smart-
Phones) oder Laptops/PC spielerisch üben

15.35 -16.00
Chryssanthopoulou  Konstantina
DaF-Lehrerin|
2. Gymnasium | Stavroupoli

Lernen mithilfe von digitalen Medien in der griechischen 
öffentlichen Schule. Vom Möglichen zum Machbaren.

16.00 -16.25
Pantelakis Emmanuel
DaF-Lehrer|Grundschule| Ag.Marina 
Chania

Inwiefern machen Apps einen gelungenen Unterricht aus?

16.25 -16.45 Dr. Katsaounis Nikolaos
Organisationsteam Abschließende Anmerkungen
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RECHT AUF DEUTSCHUNTERRICHT IN GRIECHENLAND

PANHELLENISCHER DEUTSCHLEHRERVERBAND

www.deutsch.gr   •   info@deutsch.gr

Athen, den 05.11.2014

Protokollnr.: 77/2014

Beschwerdebrief an den Minister für Erziehung
und religiöse Angelegenheiten Herrn A. Loverdos

Betreff: „Verletzung des Rechtes auf freie Wahl des

Deutschunterrichts an griechischen Schulen“

Sehr geehrter Herr Minister,

wie Ihnen bekannt ist, ist das Erlernen der zweiten Fremdsprache an griechischen Schulen, gemäß 

der bestehenden Gesetzgebung, das Ergebnis einer freien Wahl. Allerdings wird den Schülerinnen und 

Schülern in der Primar- und Sekundarstufe, die Deutsch als zweite Fremdsprache gewählt haben, das Recht 

verwehrt, diese, aufgrund des Mangels an Deutschlehrern zu erlernen.

Fast zwei Monate nach Beginn des neuen Schuljahres hat der griechische Staat keine Sorge 

dafür getragen, die hunderte von unbesetzten Lehrstellen für Deutsch entsprechend zu besetzen. 

Diese unbesetzten Stellen betreffen mehr als ein Drittel auf panhellenischer Ebene. In ganzen 

Regionalbezirken (Piräus, 3. Regionalbezirk Athen, Achaia, West Attika, Euböa, Larissa, Dodekanes, 

Ionische Inseln, Lesbos, Rethymnon u.v.a.) werden Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse vom 

Deutschunterricht ausgeschlossen.

Laut Beschwerden von Eltern und Lehrern integrieren einige Direktoren der zuständigen regionalen 
Bildungsämter mit rechtswidrigen Verfahren und unter dem Vorwand des reibungslosen Funktionierens 
der Grundschulen die Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als zweite Fremdsprache gewählt haben, in 
die Französischklassen! Es ist offenkundig, dass dadurch, abgesehen von der ungleichen Behandlung 
der Fächer Französisch und Deutsch und pädagogisch-spezifischen Fragen, das Ansehen und die 
Glaubwürdigkeit Griechenlands im Ausland, und insbesondere gegenüber den EU-Staaten, in Frage 
gestellt werden. Bekanntlich hat sich Griechenland, gemeinsam mit den anderen EU-Staaten, bereits seit 
2006 zur „Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere durch Sprachunterricht in mindestens zwei 

 

http://www.deutsch.gr/
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Fremdsprachen vom jüngsten Kindesalter an“ verpflichtet (Europäischer Rat über die 
Schlüsselkompetenz im Rahmen des lebenslangen Lernens).

Wir fordern daher die umgehende Besetzung der unbesetzten Lehrstellen für Deutsch durch 
die entsprechenden Lehrkräfte. Zudem sollten durch ein Schreiben des Ministeriums alle DirektorInnen 
der regionalen Bildungsämter Griechenlands aufgefordert werden, die Entscheidungen der Bürger 
Griechenlands zu respektieren. 

Außerdem fordern wir eine schriftliche Kenntnissetzung Ihrerseits in Bezug auf die von Ihnen 

vorgesehenen Maßnahmen zur Lösung der Probleme im Bereich des Deutschunterrichts an den griechischen 

Schulen für dieses Schuljahr.

Für den Vorstand

DIE VORSITZENDE

Stephanie Bettina Alwine Thiele

DIE GENERALSEKRETÄRIN

Katerina Gritzalioti

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
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

του Κωνσταντίνου Γκαραβέλα1

garavelask@yahoo.gr

1. Εισαγωγή

Η ξένη γλώσσα αποτελεί καθημερινή ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς είναι απαραίτητη στην επικοινωνία 
και στην προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, της εργασίας και της καθημερινής ζωής. Συ-
νεπώς, το ξενόγλωσσο μάθημα πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία ατόμων που θα μπορούν να ολοκληρώνουν 
επιτυχώς επικοινωνιακές πράξεις και όχι στη δημιουργία του ιδανικού ακροατή - ομιλητή, ο οποίος θα βασίζεται 
αποκλειστικά στη μετασχηματιστική γραμματική (Transformations - Grammatik). 
Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μια πληθώρα μοντέλων αξιολόγησης της καταλληλότητας ξενόγλωσ-
σων διδακτικών εγχειριδίων, τα οποία βασίζονται μάλιστα στην επικοινωνιακή προσέγγιση. Ενδεικτικά αναφέρονται 
τα μοντέλα των Β. Τοκατλίδου (1986), Α. Τσοπάνογλου (1988), H. Reisener (1989), R. Schmidt (1992), H. Funk (2004) 
και Maijala, M. (2007). Για την έρευνα που παρουσιάζει η παρούσα εργασία επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο 
του Τσοπάνογλου. Ο βασικός λόγος είναι ότι μετά από βιβλιογραφική έρευνα δε διαπιστώθηκε από τον ερευνητή 
η ύπαρξη άλλου, νεότερου μοντέλου με αναλυτικότερο κριτήριο για την ταξινόμηση της γνωστικής ενέργειας, που 
απαιτείται να εκτελεστεί από ένα μαθητή κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Επίσης, πρόκειται για ένα διαχρο-
νικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που είχαν κεντρικό ρόλο στην επικοινωνιακή ξενόγλωσση διδασκαλία 
τα επόμενα χρόνια όπως είναι η μάθηση μέσα από την ανακάλυψη (στο μοντέλο περιγράφεται στην «εννοιοποίηση») 
και η αυτόνομη μάθηση (περιγράφεται στην «επίλυση προβλήματος»).

Το μοντέλο του Τσοπάνογλου

Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμεύει στην ανάλυση και αξιολόγηση του κάθε εγχειριδίου μόνο ως προς την καταλλη-
λότητα για την επίτευξη επικοινωνιακών στόχων και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τσοπάνογλου, αυτό 
χρησιμεύει τόσο για την ανάλυση εγχειριδίων ξένων γλωσσών όσο και για την αξιολόγησή τους “αφ’ αυτών”, δηλαδή 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλες παράμετροι, που είναι καθοριστικές για την επιτυχία ή την αποτυχία των εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων (Τσοπάνογλου 1988, 47).2 Στην αξιολόγηση με το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνεται 
κάθε ερέθισμα που ο συγγραφέας έχει περιλάβει στο εγχειρίδιο – ή και στην κασέτα, το τετράδιο ασκήσεων και 
οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό προς το εγχειρίδιο υλικό – με πρόθεση να προκαλέσει στην τάξη μια διδακτι-
κή-μαθησιακή δραστηριότητα (Τσοπάνογλου 1988, σελ.47). Συνεπώς, αναφέρεται σε δραστηριότητες που αφορούν 
τόσο την παραγωγή όσο και την κατανόηση γραπτού ή προφορικού λόγου. 

Για τον εντοπισμό του κάθε στόχου αναλύονται και ταξινομούνται τρεις βασικές συνιστώσες:
•    Το περιεχόμενο της ελάχιστης μονάδας διδακτικού υλικού
•    Το περιεχόμενο του προϊόντος στο οποίο πρόκειται να καταλήξει ο μαθητής
•    Η γνωστική ενέργεια η οποία απαιτείται, για να καταλήξει ο μαθητής στο συγκεκριμένο προϊόν 
     ξεκινώντας από το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό.

1  Ο Γκαραβέλας Κωνσταντίνος είναι Καθηγητής γερμανικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και Διδάκτορας του Τομέα 
Παιδαγωγικής του τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το περιοδικό ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, 
τεύχος 150. Ο τίτλος στο πρωτότυπο είναι: «Η ύπαρξη σύνθετων δημιουργικών γνωστικών ενεργειών στα ξενόγλωσσα 
εγχειρίδια: Η περίπτωση του Deutsch ein Hit!1»
2  Το συγκεκριμένο μοντέλο αναλύεται στις σελίδες 47-55. 

mailto:garavelask@yahoo.gr
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Τον όρο «γνωστική ενέργεια» ο Τσοπάνογλου τον χρησιμοποιεί για να ονομάσει τις δραστηριότητες του νου του 
μαθητή, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός προϊόντος (π.χ. την παραγωγή ενός γραπτού κειμένου) 
(Τσοπάνογλου 1987, 63). Για την ταξινόμηση των γνωστικών ενεργειών προτείνει μια κλίμακα επτά βαθμίδων, η οποία 
κατατάσσει τις δραστηριότητες με κριτήρια το βαθμό συνθετότητας και το βαθμό πρωτοβουλίας ή δημιουργικότη-
τας που αφήνεται στο μαθητή. Δεύτερο κριτήριο είναι η πιθανότητα εκτέλεσης της ενέργειας από κάποιον που επι-
κοινωνεί σε συνηθισμένες συνθήκες επικοινωνίας. Συνοπτικά αυτές είναι οι εξής:

1. Ανυπαρξία εμφανούς γνωστικής ενέργειας
Πρόκειται για μια μηχανιστική και στοιχειώδη ενέργεια. Αφορά πιθανώς την απλή καταγραφή του διδακτι-
κού υλικού στο γνωστικό ευρετήριο του μαθητή.

2. Αναπαραγωγή
Πρόκειται για συνειρμό δύο φαινομένων. Ουσιαστικά πρόκειται για την ενέργεια με την οποία ο μαθητής είτε 
επαναλαμβάνει κάτι το οποίο ακούει ή διαβάζει, είτε αναπαράγει μια απάντηση όταν συναντά ένα ερέθισμα 
το οποίο έχει συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο γλωσσικό προϊόν (π.χ. μια άσκηση πολλαπλής επιλογής όπου ο 
μαθητής χρησιμοποιεί τις προσωπικές αντωνυμίες που μόλις διδάχτηκε).

3. Εννοιοποίηση
Η συγκεκριμένη ενέργεια λειτουργεί ως διαδικασία ανακάλυψης. Ο μαθητής, όταν συναντήσει ένα αντικεί-
μενο, είτε δίνει μια κοινή απάντηση για την τάξη στην οποία ανήκει, είτε το συνδέει με άλλα αντικείμενα που 
ανήκουν στην ίδια τάξη. Πρόκειται για διαδικασίες που δεν τις έχει διδαχτεί από πριν (π.χ. μια άσκηση όπου 
ο μαθητής καλείται να απορρίψει μία λέξη από ένα σύνολο λέξεων το οποίο αποτελεί εννοιολογικό μικρο-
σύστημα.).

4. Εφαρμογή
Ο μαθητής στη συγκεκριμένη ενέργεια εφαρμόζει μια συνάρτηση ή ένα σύνολο συναρτήσεων που είτε έχει 
μάθει, είτε έχει ανακαλύψει και παράγει ένα συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. μια άσκηση όπου ο μαθητής συντάσ-
σει ορθές προτάσεις εφαρμόζοντας συντακτικούς κανόνες). 

5. Συγκλίνουσα ενεργοποίηση
Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι η πρώτη που έχει σαν πηγή το γνωστικό ευρετήριο και όχι κάποια άλλη εξω-
τερική πηγή. Συγκλίνουσα ενεργοποίηση συντελείται όταν ο μαθητής χρησιμοποιεί λίγες και συγκεκριμένες 
πληροφορίες που απαντούν σε έναν ή περισσότερους προκαθορισμένους όρους και παράγει ένα αναμενό-
μενο προϊόν  (π.χ. ένα σταυρόλεξο).

6. Αποκλίνουσα ενεργοποίηση
Ο μαθητής στη συγκεκριμένη ενέργεια σεβόμενος τους ελάχιστους όρους που του επιβάλλονται εκφέρει 

λόγο, παράγει προϊόν, αντλώντας και ενεργοποιώντας πληροφορίες, γνώσεις, που διαθέτει στο γνωστικό του 
ευρετήριο. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν του καθενός είναι λίγο ή πολύ διαφορετικό από των υπολοίπων 
(π.χ. η παραγωγή σύντομου διαλόγου βασισμένο σε περιστατικό που δίνεται μέσα από μια σειρά από εικό-
νες).  

7. Επίλυση προβλήματος
Πρόκειται για την πιο σύνθετη και δημιουργική γνωστική ενέργεια. Κατά τη διάρκειά της ο μαθητής: α) επε-
ξεργάζεται ένα αντικείμενο διδασκαλίας που, τόσο το ίδιο όσο και η τάξη στην οποία ανήκει, του είναι άγνω-
στα, ή/και β) παράγει ένα προϊόν που τόσο το ίδιο όσο και η τάξη στην οποία ανήκει, του είναι άγνωστα, ή/
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και γ) εφαρμόζει ένα συνδυασμό συναρτήσεων, ο οποίος δεν του είναι γνωστός (π.χ. ένα παιχνίδι ρόλων ή μία 
πρόβα).

Από τις παραπάνω κατηγορίες ο Τσοπάνογλου εξηγεί ότι η τελευταία είναι η πλέον σύνθετη και είναι εκείνη που δίνει 
στο μαθητή το μεγαλύτερο βαθμό πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας (Τσοπάνογλου 1987, 83-85). 
Εμείς θα συμπληρώναμε ότι οι δραστηριότητες οι οποίες ανήκουν στη κατηγορία «επίλυση προβλήματος», όπως 
είναι τα παιχνίδια ρόλων και η πρόβα, αποτελούν και τις πλέον επικοινωνιακές ασκήσεις. Τέτοιου είδους επικοινωνια-
κές δραστηριότητες ανήκουν σ’ αυτές τις τεχνικές που χαρακτηρίζονται από πολλές παραγωγές λόγου (high output) 
και περιορισμένη εισαγωγή νέων στοιχείων (low input).

2. Η διδακτική σειρά Deutsch ein Hit 1!

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ξένων Γλωσσών, σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στα πλαίσια της υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο) είναι «η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, ώστε να 
μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002, 
353). Συγκεκριμένα, στόχος είναι η «ανάπτυξη της δεξιότητας του μαθητή να ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθή-
κες επικοινωνίας, προβλέψιμες ή απρόβλεπτες,  χρησιμοποιώντας γλωσσικές, παραγλωσσικές ή και εξωγλωσσικές 
επιλογές» (ό.π.). Οι συγκεκριμένες διατυπώσεις φανερώνουν ότι η εκμάθηση των ξένων γλωσσών θα πρέπει να γίνε-
ται με βάση την «επικοινωνιακή προσέγγιση» (kommunikativer Ansatz). Αντίστοιχες διατυπώσεις, οι οποίες δείχνουν 
τον επικοινωνιακό προσανατολισμό στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία υπάρχουν και στο Α.Π.Σ. της Γερμανικής 
γλώσσας. Σ’ αυτό αναφέρεται ότι «η επικοινωνιακή ικανότητα καθιστά τους μαθητές ικανούς να αποκτήσουν δική 
τους άμεση αντίληψη για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών, καθώς και πρόσβαση σε 
νέες (γερμανικές) πηγές πληροφόρησης και, τέλος, να επικοινωνήσουν με ομιλητές της γερμανικής γλώσσας, φυσι-
κούς ή μη, σε όλο τον κόσμο. Για την εξάσκηση της επικοινωνιακής ικανότητας, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να λαμ-
βάνουν πάντα υπόψη τους τις επικοινωνιακές περιστάσεις, δηλαδή πότε, με ποιον, για ποιο θέμα και με ποιο τρόπο 
επικοινωνούν» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002, 390). Η σειρά «Deutsch – ein Hit!» επιλέχθηκε για να υπηρετήσει από 
το 2006 τα παραπάνω προγράμματα. Το «Deutsch – ein Hit! 1», στο οποίο επικεντρώνεται η συγκεκριμένη εργασία, 
απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, οι οποίοι δε διαθέτουν γνώσεις Γερμανικών και αποτελείται από τα 
εξής μέρη: το βιβλίο του μαθητή, το τετράδιο εργασιών του μαθητή και το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Ο σχεδιασμός 
της διδακτικής σειράς περιλαμβάνει και ακουστικό υλικό (CD), όπως αναφέρεται στην σελίδα 4 του  Βιβλίου για τον 
Εκπαιδευτικό, το οποίο όμως ακόμη δεν έχει φτάσει στα χέρια των εκπαιδευτικών και συνεπώς, εδώ και οκτώ σχολικά 
έτη το μάθημα των γερμανικών γίνεται ουσιαστικά χωρίς ακουστικά γλωσσικά ερεθίσματα για τους μαθητές.

3. Η έρευνα

4.1. Σκοπός της έρευνας
Σύμφωνα με έρευνα της Ζαχαριουδάκη (2008), από τους 93 καθηγητές Γερμανικών που ρωτήθηκαν το μεγαλύτερο 
ποσοστό (53,8%) εκφράζεται αρνητικά για το εγχειρίδιο «Deutsch – ein Hit! 1» ως προς τον ειδικό σκοπό της απόκτη-
σης επικοινωνιακής ικανότητας από τους μαθητές, θεωρώντας ότι ο σκοπός αυτός δεν προάγεται καθόλου (21,5%) ή 
μόνο λίγο (32,3%). Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και στις τέσσερις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες, αφού σε όλες τις 
περιπτώσεις οι καθηγητές γερμανικής έχουν αρνητική στάση (Ζαχαριουδάκη 2008, 98-100)3. Με αφετηρία τη συγκε-
κριμένη έρευνα, η παρέμβαση αυτή προσπαθεί να εστιάσει τη συζήτηση στην ύπαρξη ή όχι επικοινωνιακών δραστη-
ριοτήτων στο εγχειρίδιο «Deutsch ein Hit 1!». Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι, με οδηγία του υπουργείου, 
το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρησιμοποιείται στις δύο πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
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4 Για την τυπολογία δειγμάτων βλέπε στον Τσοπάνογλου, Α. (2000), σ.σ. 101-108. Η απλή, τυχαία δειγματοληψία με κλήρωση 
περιγράφεται στη σελίδα 103.
5 Στις οδηγίες που μοιράζονται κάθε χρόνο στους καθηγητές γερμανικής αναφέρεται ότι στην α’ γυμνασίου διδάσκονται τα 
κεφάλαια 1-5 και στη β΄ γυμνασίου τα κεφάλαια 6-9 του «Deutsch – ein Hit! 1».

4.2. Μεθοδολογία
Για τη συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα αποφασίστηκε να επιλεγούν ως δείγμα οι ασκήσεις τόσο από το βιβλίο του 
μαθητή όσο και από το τετράδιο εργασιών, που περιλαμβάνονται σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο του εγχειριδίου 
«Deutsch – ein Hit! 1». Από τον ερευνητή θεωρήθηκε ότι το δείγμα επαρκεί για μια έρευνα με ενδεικτικό χαρακτήρα, 
όπως είναι η συγκεκριμένη, η οποία στοχεύει να τροφοδοτήσει τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των διδα-
κτικών εγχειριδίων ξένων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Για την επιλογή του υπό 
εξέταση κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απλής, τυχαίας δειγματοληψίας με κλήρωση4. Συγκεκριμένα, 
αφού πρώτα αφαιρέθηκαν από τα εννιά κεφάλαια του βιβλίου το πρώτο ως εισαγωγικό και τα κεφάλαια τέσσερα και 
οκτώ ως επαναληπτικά, πραγματοποιήθηκε κλήρωση ανάμεσα στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα τελικά να αξιολογηθεί 
το έβδομο κεφάλαιο, το οποίο, με βάση τον τωρινό σχεδιασμό του υπουργείου, διδάσκεται στη δευτέρα γυμνασίου5. 

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του Τσοπάνογλου για την ανάλυση εγχειριδίων ξένων γλωσσών και 
αξιολόγησή τους ως προς την καταλληλότητα για επίτευξη επικοινωνιακών στόχων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε 
η ταξινόμηση των γνωστικών ενεργειών, η οποία σύντομα περιγράφηκε στην αρχή της εργασίας. Για να διασφαλιστεί 
η εγκυρότητα της έρευνας και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων - όσο αυτό είναι δυνατόν σε μια ποιοτική έρευνα - ζη-
τήθηκε η συνδρομή και δύο άλλων συναδέλφων, οι οποίοι παράλληλα με τον ερευνητή κατέταξαν και αυτοί τις ασκή-
σεις του κεφαλαίου με βάση την κατηγοριοποίηση του Τσοπάνογλου. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι δεν 
υπήρχαν ιδιαίτερες αποκλίσεις στις κατηγοριοποιήσεις και τελικά και οι τρεις συναινέσαμε στις κατηγοριοποιήσεις, 
που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα. Τέλος πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην κατηγοριοποίηση των ασκήσεων δε 
λήφθηκαν υπόψη οι εναλλακτικές προτάσεις του βιβλίου του καθηγητή αλλά η εκφώνηση που υπάρχει στο βιβλίο 
του μαθητή και στο τετράδιο εργασιών, καθώς, σκοπός αυτής της έρευνας είναι η αξιολόγηση του υλικού που έχει 
μπροστά του ο μαθητής.

4.3. Αποτελέσματα
Στους πίνακες 1-3 και στο διάγραμμα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ταξινόμησης των γνωστικών ενεργει-
ών, οι οποίες απαιτούνται από τις ασκήσεις του εβδόμου κεφαλαίου του «Deutsch – ein Hit! 1» στο βιβλίο του μαθητή 
(Kursbuch), στο τετράδιο εργασιών (Arbeitsbuch) αλλά και συνολικά. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι 
στο βιβλίο του μαθητή (Kursbuch) υπάρχουν 23 ασκήσεις στις οποίες απαιτούνται 30 γνωστικές ενέργειες,  ενώ στο 
τετράδιο εργασιών (Arbeitsbuch) υπάρχουν 26 ασκήσεις στις οποίες απαιτούνται 37 γνωστικές ενέργειες. Συνεπώς, 
συνολικά στο έβδομο κεφάλαιο υπάρχουν 49 ασκήσεις στις οποίες απαιτούνται 67 γνωστικές ενέργειες. Οι γνωστικές 
ενέργειες είναι και στις τρεις περιπτώσεις περισσότερες από τις ασκήσεις, είτε γιατί μια άσκηση μπορεί να χωρίζεται 
σε υποασκήσεις, είτε επειδή είναι δυνατόν στα πλαίσια της ίδιας άσκησης να απαιτούνται περισσότερες από μία γνω-
στικές ενέργειες. Στους επόμενους πίνακες και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις η καταγραφή πραγματοποι-
είται με τη βοήθεια των μικρών γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου (π.χ. 22α, 22β).  Στον πίνακα 1, που ακολουθεί, 
παρουσιάζεται η κατανομή όσον αφορά τις ασκήσεις του βιβλίου του μαθητή.

Πίνακας 1: Βιβλίο του αθητή (KURSBUCH) 

ΓΝΣΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΣΤΙΚΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΝ 
Ανυπαρξία εφανούς 
γνωστικής ενέργειας 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 8 

Αναπαραγωγή 3, 8 2 

Εννοιοποίηση 1, 4, 15α, 15γ, 16, 17, 18, 19, 20, 
21α, 22β 11 

Εφαρογή 15β, 23α, 23δ 3 
Συγκλίνουσα 
ενεργοποίηση 14, 21β, 22α, 23β, 23γ 5 

Αποκλίνουσα 
ενεργοποίηση 10 1 

Επίλυση προβλήατος  0 
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Η πρώτη διαπίστωση, που προκύπτει από την παραπάνω ταξινόμηση των γνωστικών ενεργειών, είναι ότι στο βιβλίο 
του μαθητή δεν παρατηρείται να υπάρχουν ασκήσεις οι οποίες να απαιτούν τη γνωστική ενέργεια «επίλυση προβλή-
ματος»,  η οποία είναι και η γνωστική ενέργεια που απαιτεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία και δημιουργικότητα (Τσο-
πάνογλου 1987, 83-85). Αντίθετα, η ύλη παρουσιάζεται και επεξεργάζεται κυρίως μέσα από την «Εννοιοποίηση» (11 
συνολικά περιπτώσεις) και την «Ανυπαρξία εμφανούς γνωστικής ενέργειας» (8 περιπτώσεις). Τέλος, παρουσιάζονται 
και πέντε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται «Συγκλίνουσα ενεργοποίηση». 
Στο δεύτερο πίνακα, παρουσιάζεται η κατανομή των γνωστικών ενεργειών που απαιτούνται στις ασκήσεις του κεφα-
λαίου επτά του τετραδίου εργασιών (Arbeitsbuch).

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι, στο τετράδιο εργασιών στο έβδομο κεφάλαιο, η επεξεργασία του γλωσσι-
κού υλικού γίνεται κυρίως με τη γνωστική ενέργεια της «εφαρμογής», η οποία διαπιστώθηκε σε 14 περιπτώσεις. Στη 
δεύτερη θέση ακολουθεί η «αναπαραγωγή» ενώ στην τρίτη έπεται η «Εννοιοποίηση». Σε αντίθεση με το βιβλίο του 
μαθητή, στο τετράδιο εργασιών διαπιστώθηκε η γνωστική ενέργεια «επίλυση προβλήματος». Αυτό όμως συνέβη σε 
δύο μόνο περιπτώσεις και συγκεκριμένα στις ασκήσεις 6 και 10. Η πρώτη υποθέτουμε ότι είναι ένα παιχνίδι ρόλων, 
στην οποία όμως δεν περιγράφεται ρητά και με σαφήνεια το πλαίσιο, ο επικοινωνιακός στόχος και οι ρόλοι που θα 
πρέπει να αναλάβουν οι μαθητές6. Η δεύτερη είναι μια άσκηση παντομίμας με συγκεκριμένο στόχο και καθορισμέ-
νους ρόλους.
Ο τρίτος και τελευταίος πίνακας, όπως και το διάγραμμα 1, το οποίο ακολουθεί, περιγράφουν τη συνολική κατανομή 
των γνωστικών ενεργειών στο έβδομο κεφάλαιο του «Deutsch – ein Hit! 1» στο βιβλίο του μαθητή (Kursbuch) και στο 
τετράδιο εργασιών (Arbeitsbuch).

Πίνακας 2: Τετράδιο Εργασιών (ARBEITSBUCH) 

ΓΝΣΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΓΝΣΤΙΚΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΝ 

Ανυπαρξία εφανούς 
γνωστικής ενέργειας 11α. 1 

Αναπαραγωγή 4, 9, 14, 18α, 21, 24β, 26α3, 26β, 
26γ, 9 

Εννοιοποίηση 1, 11β, 12, 18β, 26α1, 26α2, 6 

Εφαρογή 2α, 2β, 3α, 7, 8, 15, 16, 17, 18α, 19, 
20, 22, 23, 25 14 

Συγκλίνουσα 
ενεργοποίηση 5 1 

Αποκλίνουσα 
ενεργοποίηση 3β, 11γ, 13, 24α 4 

Επίλυση προβλήατος 6,10 2 
 

6 Για τον τρόπο εισαγωγής των παιχνιδιών ρόλων στο ξενόγλωσσο μάθημα βλέπε σχετικά Ladousse, 1987 και Γκαραβέλας 2008.

Πίνακας 3: Σύνολο ARBEITSBUCH και KURSBUCH 

ΓΝΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΣΤΙΚΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΝ 

Ανυπαρξία εφανούς γνωστικής ενέργειας 9 
Αναπαραγωγή 11 
Εννοιοποίηση 17 

Εφαρογή 17 
Συγκλίνουσα ενεργοποίηση 6 
Αποκλίνουσα ενεργοποίηση 5 

Επίλυση προβλήατος 2 
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Τόσο από τον πίνακα 3 όσο και από το διάγραμμα 1 προκύπτει ότι, στο έβδομο κεφάλαιο του συγκεκριμένου εγ-
χειριδίου, η επεξεργασία της γλωσσικής ύλης πραγματοποιείται κυρίως με δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν τις 
τέσσερις πρώτες βαθμίδες γνωστικών ενεργειών «Ανυπαρξία εμφανούς γνωστικής ενέργειας, Αναπαραγωγή, Εννοι-
οποίηση, Εφαρμογή». Ουσιαστικά, πρόκειται για τις γνωστικές ενέργειες με το χαμηλότερο βαθμό συνθετότητας, αυ-
τενέργειας και πρωτοβουλίας των μαθητών. Οι συχνότερες βαθμίδες είναι η «Εννοιοποίηση» και η «Εφαρμογή», κάθε 
μια από τις οποίες απαιτείται σε 17 περιπτώσεις . Αντίθετα, λιγότερο συχνά εμφανίζονται οι τρεις τελευταίες βαθμίδες 
(συγκλίνουσα ενεργοποίηση, αποκλίνουσα ενεργοποίηση, επίλυση προβλήματος).

5. Συμπέρασμα-Προτάσεις

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, στο έβδομο κεφάλαιο του «Deutsch – ein Hit! 
1», είναι ελάχιστες οι ασκήσεις που άμεσα προάγουν την πρωτοβουλία των μαθητών, τους φέρνουν σε επαφή με 
σύνθετες καθημερινές καταστάσεις οι οποίες απαιτούν αποτελεσματική γλωσσική συμπεριφορά και, συνεπώς, άμεσα 
προάγουν την επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών. 

Οποιαδήποτε αξιολόγηση μιας διδακτικής σειράς, που χρησιμοποιείται στα σχολεία μας, αποκλειστικό στόχο πρέπει 
να έχει τη διατύπωση των απαραίτητων προτάσεων που θα οδηγήσουν στη λήψη εκείνων των μέτρων, τα οποία θα 
επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό θέλουμε να προτείνουμε 
την πραγματοποίηση ευρύτερης έρευνας, η οποία θα εξετάζει τη συγκεκριμένη διδακτική σειρά συνολικά και γραμ-
μικά και όχι μόνο ένα κεφάλαιο, όπως συνέβη στην παρούσα ενδεικτική ερευνητική προσπάθεια. Σε περίπτωση που 
τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά της παρούσης, θεωρούμε ότι είναι ανάγκη είτε το συγκεκριμένο βιβλίο να 
εμπλουτιστεί με επικοινωνιακές ασκήσεις, είτε να συνταχθεί ένα νέο διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο θα υπηρετεί απο-
τελεσματικότερα το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τις Ξένες Γλώσσες, καθώς 
και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Γερμανικής Γλώσσας. Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα 
ξενόγλωσσο διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο υπηρετεί ένα επικοινωνιακά προσανατολισμένο γλωσσικό μάθημα, να 
μην συμπεριλαμβάνονται ή να υπάρχουν ελάχιστες ασκήσεις με επικοινωνιακό πλαίσιο, οι οποίες να απαιτούν ενερ-
γή επικοινωνιακή συμπεριφορά και να δίνουν στο μαθητή την ευκαιρία να επικοινωνήσει ελεύθερα, τη στιγμή που 
είναι σίγουρο ότι κάτι ανάλογο θα απαιτηθεί στη μετέπειτα επαγγελματική ή κοινωνική του ζωή. Ολοκληρώνοντας 
την παρούσα εργασία, θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη ύπαρξης ασκήσεων με επικοινωνιακό πλαίσιο 
(kommunikativer Rahmen), συμφωνώντας με την Bolton, η οποία τονίζει ότι οι επικοινωνιακές ασκήσεις συνοδεύ-
ονται πάντα από κάποιο επικοινωνιακό πλαίσιο. Το πλαίσιο (εμείς θα προσθέταμε μαζί με τον επικοινωνιακό στόχο) 
είναι αυτό που κάνει μια άσκηση επικοινωνιακή και την ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες (Bolton 1985, 75-81).

Διάγραμμα1:  Συνολική κατανομή γνωστικών ενεργειών

Εφαρμογή: 17

Συγκλίνουσα 
ενεργοποίηση: 6

Αποκλίνουσα 
ενεργοποίηση: 5

υνολική κατανομή γνωστικών ενεργειών 

Αναπαραγωγή: 11

Εννοιοποίηση: 17

Εφαρμογή: 17

Αποκλίνουσα 
ενεργοποίηση: 5

Επίλυση 
προβλήματος: 2

 

Ανυπαρξία 
εμφανούς 
γνωστικής 

ενέργειας: 9
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1. Μεταπτυχιακή εργασία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας – 
Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας 2008.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στις επόμενες δύο σελίδες παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο από τις δραστηριότητες του κεφαλαίου 7 του «Deutsch 
ein Hit! 1» για να γίνει περισσότερο κατανοητή η λογική με την οποία συμπεριλήφθησαν στην αντίστοιχη βαθμίδα 
του καταλόγου του Τσοπάνογλου. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, αφού ο διαχωρισμός μεταξύ των κατηγοριών μπορεί να 
δημιουργήσει παρανοήσεις από τη στιγμή που μια σύνθετη γνωστική ενέργεια είναι δυνατόν να περιλαμβάνει μία ή 
κάποιες από τις άλλες, λιγότερο σύνθετες γνωστικές ενέργειες.  

1. Η πρώτη δραστηριότητα που θα παρουσιαστεί είναι η άσκηση 6 η οποία υπάρχει στη σελίδα 81 στο Τετράδιο 
Εργασιών (Arbeitsbuch).   

2. Η συγκεκριμένη άσκηση είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που προάγει την ενεργητική μάθηση, αφού ο 
μαθητής πρέπει να επινοήσει το λόγο που θα παράγει, ενεργοποιώντας το γνωστικό του ευρετήριο, δηλαδή 
εφαρμόζοντας κατά τρόπο προσωπικό και δημιουργικό τους κανόνες της γλώσσας, τους οποίους μαθαίνει 
(καθαρά γλωσσικούς, κοινωνιογλωσσικούς, πραγματολογικούς κ.τ.λ.). Πρόκειται για διαδικασία επίλυσης, σε 
μία περίσταση, η οποία στο βιβλίο απαντάται για πρώτη φορά στο κεφάλαιο 7 (παραγγελία σε εστιατόριο). 
Συνεπώς, η συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρήθηκε ότι ανήκει στην κατηγορία Επίλυση προβλήματος.
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1. Η δεύτερη δραστηριότητα που θα παρουσιαστεί είναι η άσκηση 1 η οποία υπάρχει στη σελίδα 98 στο βιβλίο 
του μαθητή (Kursbuch). 

Στην παραπάνω δραστηριότητα ο μαθητής συναντά ένα στοιχείο (τα μενού των εστιατορίων) και ανακαλύπτει σε 
ποια κατηγορία ανήκει (σε ποιες χώρες ανήκουν τα μενού) χωρίς να το έχει διδαχτεί από πριν. Συνεπώς, θεωρούμε ότι 
ανήκει στην κατηγορία της «Εννοιοποίησης», η οποία είναι μια διαδικασία ανακάλυψης, σχηματισμού ή αναγνώρισης 
ενός αντικειμένου ως μέλους μιας ομάδας εκ μέρους του μαθητή. Αντίθετα, θεωρούμε ότι δεν είναι Συγκλίνουσα, 
Αποκλίνουσα ενεργοποίηση ή Επίλυση προβλήματος γιατί στις συγκεκριμένες κατηγορίες πηγή είναι το γνωστικό 
ευρετήριο, δηλαδή πράγματα που οι μαθητές έχουν διδαχτεί και όχι κάποιο εξωτερικό αντικείμενο, όπως συμβαίνει 
στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα μενού των εστιατορίων. Επίσης, δεν μπορεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα να 
καταταγεί στις κατηγορίες Εφαρμογή, Συγκλίνουσα - Αποκλίνουσα ενεργοποίηση ή Επίλυση προβλήματος γιατί δεν 
παράγεται κάποιο νέο γλωσσικό προϊόν. Τέλος δεν είναι Ανυπαρξία εμφανούς γνωστικής ενέργειας ή Αναπαραγωγή 
αφού υπάρχει γνωστική ενέργεια ενώ ο μαθητής δεν πρέπει να αναπαραγάγει το ίδιο γλωσσικό προϊόν.
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Στη μνήμη της συναδέλφου Μαρίας Φεστίδου ήταν αφιερωμένη η ημερίδα που οργανώθηκε στη Θεσσαλονί-

κη στις 01.11.2014 στους  χώρους του Goethe-Institut με θέμα: «Ανάδειξη καλών πρακτικών διδασκαλίας 

της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Από τις 10:00 έως τις 18:00 εκατοντάδες εκπαι-

δευτικοί Γερμανικής γλώσσας της δημόσιας και 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης,  διδάσκοντες και 

φοιτητές από το Α.Π.Θ  πλημμύρισαν τους εσω-

τερικούς και τους εξωτερικούς χώρους (ο και-

ρός ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκός…) του Ινστιτούτου.

Στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχαν οι Σχο-

λικές Σύμβουλοι Γερμανικής της Βόρειας Ελλά-

δας Γιάννα Κερκινοπούλου και Σουλτάνα Πα-

παδημητρίου, ο Ralph Kessel από το Goethe-

Institut Thessaloniki και ο Πάκης Σλίμπας, Πρό-

εδρος του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της 

Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.

Η πρώτη παρέμβαση έγινε από την κ. Δομνίκη Βαφειά-

δου, συνάδελφο της Αγγλικής Φιλολογίας από το Δημο-

τικό Σχολείο Γαλάτιστας (Χαλκιδική) με θέμα την εκμάθη-

ση ξένων γλωσσών με δραστηριότητες  μεταγλώττισης 

και υποτιτλισμού με τη χρήση του Clipflair.

Ακολούθησαν έντεκα συνάδελφοι Γερμανικής Φιλολογί-

ας, από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-

ση. Αναλυτικά, κατά σειρά εμφάνισης, μίλησαν οι:

Αθανάσιος Γρούδος (Γυμνάσιο & ΓΕΛ Αγίου Γεωργίου - 
Ασπροβάλτα) Alternative Perspektiven im DaF Unterricht

Σοφία Λυκοδήμου (ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) 
Η εκπαιδευτική δράση Teachers4Europe στο μάθημα 
των Γερμανικών

Αλέξανδρος Μπόσκος (Γυμνάσιο Μελίκης Ημαθίας)
Βιωματική δράση - Σχολική και Κοινωνική Ζωή: Το νέο 
μου σχολείο και εγώ. Η μετάβασή μου στο Γυμνάσιο

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο κ. Νίκος Ορφανουδάκης, δάσκαλος και σύζυγος της 

συναδέλφου Μαρίας Φεστίδου, απευθύνει χαιρετισμό στην 

έναρξη της ημερίδας.
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Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου (2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης)
Digitale Auszeichen als Motivation im DaF- Unterricht

Ελεωνόρα Γαρίτατζη (41ο, 31ο, 50ο, 54ο, 55ο Δημοτικά Σχ. Θεσ/νίκης) 
Fußball in der Klasse?

Αναστασία Γκιλδάκη (3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχ. Ευόσμου)
Αναβιώνοντας το έθιμο του Αγίου Μαρτίνου στο Δημοτικό Σχολείο

Αναστασία Κιχάκη (3ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης)
Spielerisch lernen

Κυριακή Παπαδοπούλου (ΔΙΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης)
Memory-Spiele für die Grundschule

Μαρίνα Πολυχρονίδου (15ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς)
Κάστρα και παραμύθια στην Γερμανία

Μαρία Γκότσικα & Δήμητρα Μεγαλίδου (ΔΙΔΕ & ΔΙΠΕ Ανατ. Θεσ/νίκης)
Δράσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής στη γιορτή Πολυγλωσσίας

Die Griechenland Zeitung drückt die Schulbank! 

Peppen Sie Ihren Unterricht auf! 
Sonderpreise nur für DeutschlehrerInnen!

Jahres-Abo (Druckversion, Griechenland): nur 69 € (statt 79 € ).
	49 Ausgaben pro Jahr
 handliches Tabloid-Format 
	Lieferung bequem frei Haus
   Next Day Service in Attika (Kurier)

Jahres-Abo (E-Paper, Onlineversion): nur 40 € (statt 60 € ).
	49 Ausgaben pro Jahr
	bequem am PC lesen
	einfach und mobil
	die Ausgabe von Mittwoch  steht  bereits  am Vorabend  als Download zur Verfügung!
	Zugang zu unserem Premium-Bereich mit täglich exklusiver Berichterstattung
Bestellung nur über www.griechenland.net

www.griechenland.net

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

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

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

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

Dies gilt auch für unser neues  „Griechenland Journal!“
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http://eshop.kounalaki.com
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4. DaFWEBKON 2015          

Die Vorbereitungen für die nächste DaFWEBKON von 6.-8. März 2015 werden intensiver. Die Konferenz ist eine 

einzigartige Gelegenheit, ohne Reisen ein weltweites Publikum zu erreichen. Sie steht unter dem Motto: 

Deutsch spielerisch gestalten! und fokussiert auf den Einsatz von spielerischen Elementen im Deutschunterricht, 

„Serious Games“, den Einsatz von kommerziellen Computerspielen im Unterricht sowie webbasierten Spielen und 

Apps. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich als DaF/DaZ-Lehrende überregional zu vernetzen und auch über 

aktuelle Entwicklungen informiert zu werden. Zu folgenden Bereichen kann  bis 6. Jan. 2015 eingereicht werden: 

*1. Gute Praxis: Beispiele zum Sprachen lernen mit Elementen aus dem Spieldesign (Gamification): Demonstrieren 

Sie, wie Sie diese Elemente in Ihren Unterricht einbauen, legen Sie Ihre Motivation und die Möglichkeiten und 

Herausforderungen dar. Hinweise dazu finden Sie vielleicht in diesem Beitrag. 

 *2. Gute Praxis: Beispiele mit Computerspielen im Unterricht: Egal ob es sich um kommerzielle Computerspiele 

wie Minecraft etc, um „Serious Games“ oder andere webbasierte Apps bzw. Online-Spiele handelt, lassen Sie uns 

an Ihren Erfahrungen über die sinnvolle Einbettung, die Vorteile und Herausforderungen beim Lehren und Lernen 

teilhaben. 

*3. Spiele-Workshop: Leiten Sie (im Team) konkrete, bereits erprobte Spiele für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

an der DaFWEBKON an. Selbstverständlich müssen diese im virtuellen Seminarraum durchführbar sein. 

*4. Aktuelle Entwicklungen in der deutschen Sprache: Gibt es eine aktuelle Entwicklung in der deutschen 

Sprache, die genauer betrachten werden soll? z.B. ein wichtiges Thema, ein neues Lernspiel, ein spannendes 

Projekt(ergebnis), eine innovative Masterarbeit? Dann reichen Sie einen Beitrag zu diesem Themenschwerpunkt 

ein. 

*5. Kurzvorstellung eines (Landes)Verbandes oder Organisation: Umfang 5 min Kurzpräsentation 

*6. Regionale Treffen: Regionen oder überregionale DaF/DaZ Verbände können selbstorganisiert ein 

Spezialprogramm für ihre Mitglieder und Gäste anbieten. 

 

Der Cal 2015 zum Herunterladen: http://dafwebkon.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/dafwebkon-call2015.

pdf 

 

Zur Anmeldung zur Beitragseinreichung http://tinyurl.com/dafwebkon15-gast 

http://dafwebkon.com/wp/
http://dafwebkon.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/dafwebkon-call2015.pdf
http://dafwebkon.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/dafwebkon-call2015.pdf
http://tinyurl.com/dafwebkon15-gast
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

της Ελένη Τσαρουχά

Σχολικό Έτος 2013-2014

Αυτή η χρονιά ήταν γεμάτη δραστηριότητες και συνεργασίες σε ότι αφορά το μάθημα των Γερμανικών. 

Εργαστήκαμε με μεράκι και δημιουργήσαμε δυο συνεργασίες eTwinning:

Η πρώτη είχε θέμα την «ευτυχία» και με τους συνεργάτες μας από την Πολωνία αναδείξαμε μέσω αυτής της συνεργα-

σίας τις δραστηριότητες μας στα Γερμανικά και στις βιωματικές δράσεις που είχαμε αναλάβει η συνάδελφος Γερμανι-

κών κ. Ευαγγελία Κηρύκου και εγώ. (βλ. σχετικά στο http://de.padlet.com/wall/x84r3egmff)

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: email, TwinSpace, άλλο λογισμικό (Powerpoint, βίντεο, φωτογραφίες και σχέ-

δια), δημοσίευση στο Διαδίκτυο, ημερολόγιο του έργου, φόρουμ. Στόχοι μας ήταν η αφύπνιση του ενδιαφέροντος 

για τις ΤΠΕ και τις ξένες γλώσσες καθώς και η ενίσχυση της θετικής ψυχολογίας τόσο των μαθητών όσο και ημών των 

δασκάλων. 

Το γερμανικό κανάλι ARD είχε αφιέρωμα στην ευτυχία με τίτ-

λο GLÜCKSSTUNDE. 

Λάβαμε μέρος και πήραμε το τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής 

μας (βλ. πλαϊνή εικόνα). 

Η δεύτερη συνεργασία μας eTwinning είχε τίτλο «Ich und 

meine Schule». Σε αυτό το έργο συνεργαστήκαμε με σχο-

λεία από Ρουμανία, Σλοβακία, Πολωνία, Φιλανδία, Εσθονία, 

Γυμνάσιο Σκύδρας, 2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλο-

νίκης, Κροατία, και Τσεχία. Η κοινή γλώσσα εργασίας ήταν 

η Γερμανική και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

Chat, email, MP3, TwinSpace, άλλο λογισμικό (Powerpoint, 

βίντεο, φωτογραφίες και σχέδια), ημερολόγιο του έργου. Με 

τα εργαλεία του προγράμματος γνωριστήκαμε μαθητές και 

καθηγητές μεταξύ μας και περιγράψαμε το σχολείο μας και 

την πόλη μας . Το καλύτερο από όλα ήταν οι φιλίες που δημι-

ουργήθηκαν, κάτι που δεν συγκρίνεται με τίποτα.

http://de.padlet.com/wall/x84r3egmff
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

 «Είμαι Ευρωπαίος Πολίτης – Ζω και ταξιδεύω στην Ευρώπη μου»

Περίοδος Προγράμματος: Από 11/11/2013 έως 14/5/2014 και αριθμός μαθητών 42. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε με δίωρες απογευματινές εβδομαδιαίες συναντήσεις μετά τη λήξη των μαθημάτων μεταξύ των μαθη-

τών και των εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα και εργασία. 

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά. Από 30/3/2014 έως 2/4/2014 πραγματοποιήθηκε η εκπαι-

δευτική μας επίσκεψη στη Γαλλία και στη Γερμανία όπου τα παιδιά μας βίωσαν το Ευρωκοινοβούλιο και τις λειτουρ-

γίες του στο Στρασβούργο, επισκέφτηκαν την πόλη μνημείο της Χαϊδελβέργης, την Πρωτεύουσα της Βάδης-Βυρτεμ-

βέργης Στουτγάρδη, την Μέκκα της οικονομίας Φρανκφούρτη, όπου και συνεργαστήκαμε με το Ελληνικό Γυμνάσιο 

της πόλης και την αλσατική γαλλική πόλη του Κολμάρ.

Σχολική χρονιά 2014-2015

Ξεκινήσαμε δύο συνεργασίες eTwinning:

Μία με το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με 

συνεργάτιδα τη συνάδελφο κ. Σοφία Νίκα, καθηγή-

τρια Γερμανικών και τη συνάδελφο από το 1ο Γυ-

μνάσιο Χαλκίδας κ. Παπάντου Λουΐζα καθηγήτρια 

Γαλλικών.

Μια συνεργασία με Γυμνάσια από την Κεντρική Ευ-

ρώπη, Γαλλία, Ρουμανία και άλλα κράτη με  στόχο 

να γιορτάσουμε την ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών την 

26η Σεπτέμβρη, να χαρούμε και να εμπλέξουμε δη-

μιουργικά τις ΤΠΕ στο μάθημά μας. Ανταλλάξαμε αυ-

τοσχέδιες κάρτες σε όλες τις γλώσσες, μητρική και 

ξένες που διδάσκονται στα σχολεία μας, με στόχο να 

προωθηθεί η πολυγλωσσία της Ευρώπης.
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ «ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» (ΙΙ)
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ -  www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

www.aplf.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

alumni_enl@enl.auth.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

www.deutsch.gr

Αθήνα / Θεσσαλονίκη, 12-11- 2014

ΠΡΟΣ:
- Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Καθ. κ. Αν. Λοβέρδο

ΚΟΙΝ.:
- Υφυπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων κ. Α. Δερμεντζόπουλο 
- Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Α. Κυριαζή

- Πρύτανη Ε.Κ.Π.Α. Καθ. κ. Θ. Φορτσάκη 
- Πρύτανη Α.Π.Θ Καθ. κ. Π. Μήτκα 

- Προέδρους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ.
- Τμήματα Παιδείας των κομμάτων 

της ελληνικής Βουλής
- Συλλόγους Φοιτητών/τριών Ε.Κ.Π.Α και Α.Π.Θ 

- Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης
- Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας

- Ο.Λ.Μ.Ε.
- Δ.Ο.Ε. 

- Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 
- Συλλόγους εκπαιδευτικών εργαζόμενων 

στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO)
 - Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07  

http://www.apf.gr/
http://www.apf.gr/
http://www.apf.gr/
http://www.apf.gr/
http://www.apf.gr/
http://www.pasykaga.gr/
http://www.pasykaga.gr/
http://www.pasykaga.gr/
http://www.pasykaga.gr/
http://www.pasykaga.gr/
http://www.aplf.gr
mailto:alumni_enl@enl.auth.gr
http://www.deutsch.gr/
http://www.deutsch.gr/
http://www.deutsch.gr/
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ΘΕΜΑ: «Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων 
γλωσσών στην ελληνική επικράτεια»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Διαπιστώνουμε με θλίψη ότι ξεκίνησε η διαδικασία καθορισμού κριτηρίων για τη χορήγηση επάρκειας 

προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των 

Τμημάτων Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών των ΑΕΙ και των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών!

‘Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ελληνική Βουλή ψήφισε τον Μάρτιο του 2014 (νόμος 4250 - ΦΕΚ 74/Α΄/26-

3-2014) τα ακόλουθα: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός ενός (1) 

μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων 

διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». Η προβλεπόμενη από το νόμο Υπουργική 

Απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί και μετά την παρέλευση σχεδόν εξαμήνου ξαφνικά πληροφορούμαστε πως 

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα, ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων… 

Πιστεύουμε πως και εσείς, ως ο αρμόδιος Υπουργός και Καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, μοιράζεστε 

μαζί μας την εκτίμηση, πως είναι αδιανόητο για ένα ευρωπαϊκό κράτος να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, 

ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του. Για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, 

όπως τα παραπάνω, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πέρα από επιστημονικά, παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά 

κριτήρια και οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι που το συνθέτουν. Προϋπόθεση λοιπόν θα έπρεπε να αποτελεί 

η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όχι εν κρυπτώ, αλλά με διαφάνεια και πλήρη δημοσιότητα. 

Καταθέτουμε σε εσάς, στους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς και στην ελληνική κοινωνία τις απόψεις και  

τις προτάσεις μας για το θέμα: 

1. Γνωρίζουμε ότι το καθεστώς για την «επάρκεια διδασκαλίας Ξένης γλώσσας» σε απλούς απόφοιτους 

Λυκείου ρυθμίζεται από τον αναγκαστικό νόμο 2545 του 1940, εποχή κατά την οποία  η χώρα δε διέθετε επαρκή 

αριθμό ανάλογα καταρτισμένου προσωπικού για τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών και η ανάγκη αυτή 

καλύφθηκε «εκ των ενόντων» με τον προαναφερθέντα νόμο . 

Έκτοτε μισό και πλέον αιώνα μετά η χώρα προχώρησε μπροστά και αποτελεί ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2. Δημιουργήθηκαν αντίστοιχα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών στα πανεπιστήμια της χώρας. 

Η γνώση και η εκπαίδευση που παρέχουν σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών τους σε ό,τι αφορά στην 

αντίστοιχη ξένη γλώσσα, τη δομή της και τη λειτουργία της, τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό, καθώς και σε ό,τι αφορά 

στις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής και παιδαγωγικής όπως και η εξειδίκευση στην διδασκαλία μίας γλώσσας 

και φιλολογίας είναι υψηλής ποιότητας. Όλα αυτά καθώς και τα έτη σπουδών (4ετής φοίτηση) καθιστούν τους 

πτυχιούχους των αντίστοιχων τμημάτων των Α.Ε.Ι. μας τους πλέον επαρκώς καταρτισμένους αλλά και τους μόνους 

κατάλληλους σε εθνικό επίπεδο για διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς οι 
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γνώσεις και τα προσόντα που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι από τα υψηλότερα σε 

ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. 

3. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας απευθύνεται τόσο σε άτομα που ευρίσκονται στην ευαίσθητη παιδική 

ή και εφηβική ηλικία και ως εκ τούτου απαιτούνται οι εξειδικευμένες γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας που μόνο τα αντίστοιχα τμήματα των Α.Ε.Ι. προσφέρουν. Το ίδιο ισχύει και για τη 

διδασκαλία σε ενήλικες. 

4. Άλλο είναι η χορήγηση ενός «πτυχίου»- πιστοποιητικού  άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας και άλλο 

η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια διδασκαλίας της. Αυτήν την παιδαγωγική επάρκεια κανένα μικρής ή και 

μεγάλης διάρκειας σεμινάριο, από φορείς συχνά άσχετους με το αντικείμενο και από διδάσκοντες αμφίβολης 

επιστημονικής επάρκειας, δεν μπορεί να την καλύψει ή και να την εξομοιώσει με την πανεπιστημιακή φοίτηση και 

τη διδασκαλία από πανεπιστημιακούς δασκάλους.

5. Ούτε η επιτυχία σε μια εξέταση 3 περίπου ωρών, από φορείς συχνά μη εποπτευόμενους από το  Υ.ΠΑΙ.Θ. 

και μη πιστοποιημένους από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μπορεί να αποτελέσει πιστοποίηση 

«επάρκειας» για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Να υπενθυμίσουμε ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας παρέκαμψε  τον αρμόδιο οργανισμό για την πιστοποίηση φορέων (τον ΕΟΠΠΕΠ) και έδωσε 

απευθείας άδεια σε οποιονδήποτε να εκδίδει πιστοποιητικά προσόντων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο (Ν. 4250/2014, 

άρθρο 5, παρ. 3). 

6.  Μέχρι το Μάρτιο του 2014 που ανακόπηκε η έκδοση νέων αδειών διδασκαλίας δεκάδες χιλιάδες πολίτες 

έχουν πάρει άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 6.000 εκκρεμείς 

αιτήσεις στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

α. Σύμφωνα με ποια επιστημονικά κριτήρια «δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι» χρήστηκαν καθηγητές με 

δικαίωμα διδασκαλίας χωρίς να έχουν πατήσει το πόδι τους στα Πανεπιστήμια;

β. Είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία σύμφωνα με τις δηλώσεις των πολιτικών της σέβεται τις 

δεσμεύσεις της να παραδίδεται η εκπαίδευση των επιθυμούντων να διδαχθούν μια ξένη γλώσσα σε «επαρκειούχους» 

που θα χρήζονται εκπαιδευτικοί με μια απλή αίτηση «μετά χαρτοσήμου»;  

γ. Με ποιο παιδαγωγικό επιχείρημα θα πεισθούν οι μαθητές του ελληνικού σχολείου για την αξία της γνώσης 

και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όταν με μία διάταξη νόμου θα εξομοιώσετε όλους αυτούς που κοπίασαν να 

εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και να αποφοιτήσουν από αυτήν με κόστος οικονομικό και ψυχικό με 

απλούς αποφοίτους λυκείου κατόχους ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αμφίβολης ποιότητας;

7. Πως θα πεισθούν οι  γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ή και οι ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν μια 

ξένη γλώσσα, η οποία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία σε εποχή οικονομικής κρίσης κοστίζει και πληρώνεται 

πολύ ακριβά, ότι η ρύθμιση αυτή έχει στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και δεν 
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αποσκοπεί σε  μικροπολιτικά οφέλη ή σε εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των 

φροντιστηριούχων και κάποιων σχολαρχών;

8. Η εισροή χιλιάδων κατόχων απλών πιστοποιητικών άριστης γνώσης ξένης γλώσσας στο χώρο της 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών αφενός μεν καταδικάζει τους καθ’ ύλην αρμόδιους για να διδάξουν ξένες γλώσσες 

πτυχιούχους των ξένων φιλολογικών τμημάτων, ή των παιδαγωγικών τμημάτων στην ανεργία, ή στη μισθολογική 

υποβάθμιση, αφετέρου δε ναρκοθετεί την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τις οποίες οι 

πολίτες πληρώνουν ακριβά, καθώς μεγάλο μέρος των εκπαιδευτών δεν διαθέτουν ακαδημαϊκά την παιδαγωγική 

επάρκεια». 

Επειδή οι μόνοι επιστημονικά επαρκείς και κατάλληλοι για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλα τα ιδρύματα που παρέχουν ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι οι απόφοιτοι των τμημάτων των 

ξενόγλωσσων φιλολογιών, 

ζητάμε 

α. Να μη δοθεί καμία νέα άδεια διδασκαλίας στην ελληνική επικράτεια σε άτομα που το μόνο τους προσόν 

είναι η κατοχή ενός πιστοποιητικού άριστης γνώσης οποιασδήποτε ξένης γλώσσας

και καλούμε σε κοινές παρεμβάσεις 

α. όλους τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους συλλογικούς φορείς τους ώστε να μην επιτρέψουν την 

παράδοση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης των παιδιών τους σε επιστημονικά ανεπαρκείς «επαρκειούχους»

β. τους φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων και τους Συλλόγους των αποφοίτων και μεταπτυχιακών να 

μη δεχθούν τη σχεδιαζόμενη υποβάθμιση των πανεπιστημιακών πτυχίων, ώστε να προασπίσουν την ελάχιστη 

επαγγελματική κατοχύρωση τους, αφού άλλωστε είναι οι μοναδικοί έχοντες τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και παράλληλα διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, μέσα από έναν τετραετή 

προπτυχιακό κύκλο σπουδών στα ΑΕΙ που για ένα μεγάλο τμήμα των νεότερων αποφοίτων συμπληρώνεται και από 

μεταπτυχιακές σπουδές.

Αξιότιμε κε Υπουργέ 

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες και τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής σε όλες τις σχετικές συζητήσεις 

για την προετοιμασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας που σχεδιάζετε να αναλάβετε για τη λύση του χρονίζοντος 

αυτού θέματος.

Με εκτίμηση

Τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 – ΠΕ06 – ΠΕ07
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http://eshop.kounalaki.com
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α΄ & Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
H Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα για τις προαγωγικές εξετάσεις του 
σχολικού έτους 2014-15 της Α΄ και Β΄ Τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Από αυτά θα κληρώνεται το 50% των θεμάτων στα 
εξεταζόμενα μαθήματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4186/2013 και στο Ν. 4264/2014. Η ΤΘΔΔ για τα μαθήματα της Β΄ 
Τάξης Λυκείου θα συμπληρώνεται με νέα θέματα μέχρι να καλυφθεί πλήρως η διδακτέα/εξεταστέα ύλη. Και οι δύο ΤΘΔΔ θα 
εμπλουτίζονται επίσης με νέα θέματα που αποστέλλονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και αξιολογούνται από τις αρμόδιες 
Επιστημονικές Επιτροπές. Για να δείτε την ΤΘΔΔ για τη Γερμανική γλώσσα μεταβείτε εδώ.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας για τις ξένες γλώσσες ορίζεται ως εξής:

ΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Α’ τάξη ΓΕΛ Β1 έως Β2 Α1- έως Α1+

Β΄ Ημερησίου ΓΕΛ Β2 έως Β2+ Α1+ έως Α2

http://exams-repo.cti.gr/geniko-likeio-hmerisio
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ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



aktuell τεύχος 37

aktuell 36/2014 34



aktuell τεύχος 37

aktuell 36/2014 35



aktuell τεύχος 37

aktuell 36/2014 36



aktuell τεύχος 37

aktuell 36/2014 37

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ- ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ (60- 40) 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 02/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 
στο Μαρούσι προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Πρωτοβουλίας διοριστέων- αδιόριστων εκ-
παιδευτικών ΑΣΕΠ (60-40) 2008 και του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδου. Παρών στη συ-
νάντηση που διήρκεσε πάνω από μία ώρα ήταν και ο διευθυντής του γραφείου του κ. Υπουργού, κ. Τάσος Χρηστάκης. 
Τα αποτελέσματα της συνάντησης μας με τον κ. Υπουργό ήταν ενθαρρυντικά για την τελική έκβαση του ζητήματός 
μας και συνοψίζονται στα εξής:

1.        Ο κ. Λοβέρδος κατανόησε πλήρως τη δυσκολία της κατάστασής μας και της ιδιότυπης εργασιακής ομηρίας στην 
οποία έχουμε περιέλθει και παραμείνει επί 5 συναπτά έτη.

2.       Μετά την παράθεση από τους εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας πινάκων από τα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ όλης της 
χώρας με συγκεκριμένα κενά στις ειδικότητες από τις οποίες προερχόμαστε, ο κ. Λοβέρδος αναγνώρισε την 
έλλειψη εκπαιδευτικών ΚΑΙ των ειδικοτήτων μας, γεγονός που καθιστά την πρόσληψή μας αναγκαία για το 
ελληνικό σχολείο.

3.       Σε ερώτησή μας για τα διαθέσιμα κονδύλια, ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή 
κονδύλια για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση και δεν προβλέπεται να γίνουν διορισμοί μονίμων εκπαι-
δευτικών ως το τέλος του 2014.

4.        Τέλος, ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την πρόθεσή του διορίσει τους εναπομείναντες διοριστέους εκπαιδευτικούς 
από το διαγωνισμό του  ΑΣΕΠ του 2008 (όπως επίσης και το αντίστοιχο 40% της προϋπηρεσίας) και μάλιστα 
όπως δεσμεύτηκε ενώπιον μας «κατά απόλυτη προτεραιότητα μεταξύ των υπολοίπων ειδικοτήτων» από τη στιγμή 
που θα διατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας κονδύλια για μόνιμους διορισμούς.

Εμείς, ως Πρωτοβουλία διοριστέων-αδιόριστων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ (60-40) 2008 θέλουμε καταρχήν με το 
παρόν δελτίο Τύπου να ευχαριστήσουμε δημόσια τον κύριο Λοβέρδο που κάθισε στο ίδιο τραπέζι μαζί μας και 
ασχολήθηκε ουσιαστικά με το ζήτημά μας. Είναι ο πρώτος Υπουργός που έκανε κάτι τέτοιο και εκτιμάμε το ενδιαφέ-
ρον του. Παράλληλα, προσδοκούμε η δέσμευσή του για προτεραιότητα των διορισμών μας -που θα οδηγήσει στο τέ-
λος του Γολγοθά μας- να γίνει πράξη, ώστε να κλείσει θετικά αυτό το ακανθώδες ζήτημα, αφού η λύση του αποτελεί 
προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση όσον αφορά τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών στην 
ελληνική δημόσια εκπαίδευση (π.χ. προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών), υπό οποιοδήποτε νομικό 
πλαίσιο (π.χ. νόμος 3848 του 2010 -γνωστός ως «νόμος Διαμαντοπούλου-, επαναφορά του μεικτού συστήματος διο-
ρισμών -60% από ΑΣΕΠ και 40% από την προϋπηρεσία- κ.ο.κ.)

Τέλος καλούμε τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών κ.κ. Μητσοτάκη και 
Χαρδούβελη να λύσουν τα χέρια του κυρίου Λοβέρδου, δίνοντάς του τις απαραίτητες πιστώσεις για μόνιμους 
διορισμούς, ώστε να αρχίσει να καλύπτεται έστω κι ένα μέρος των μεγάλων εκπαιδευτικών κενών σε όλη τη 
χώρα.

Οι εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας

Βαλαβάνη Χριστίνα

Περιστερίδου Σοφία

Τσιούμας Γιώργος
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H «σχεδία»  
της αξιοπρέπειας
Η «σχεδία» είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και 
μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (Internation-
al Network of Street Papers – INSP, www.street-papers.org).

Η «σχεδία», όπως συμβαίνει με όλα τα περιοδικά δρόμου 
του κόσμου, πωλείται αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους 
της πόλης από διαπιστευμένους πωλητές. Οι πωλητές προ-
έρχονται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες: 
Άστεγοι, άνεργοι και γενικώς άνθρωποι που αποδεδειγμένα 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Από την τιμή πώλησης 
του περιοδικού (3,00 €), το 50% (δηλαδή το 1,50 €) πηγαίνει απ-
ευθείας στον ίδιο τον πωλητή. Αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία 
να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο, αξιοπρεπές εισόδημα, αλλά και 
μέσο απεγκλωβισμού από τον φαύλο κύκλο της κοινωνικής 
απομόνωσης και του αποκλεισμού. Αποτελεί ένα επιπλέον 
κίνητρο να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.

Αναζητήστε τους ανθρώπους με τα κόκκινα γιλέκα στους 
δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

                                         Σχεδιάζοντας για τον άνθρωπο.
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www.shedia.gr •  shedia.streetpaper •  _shedia
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DOSSIER: GERMANISTIK IN SÜDEUROPA
Elke Sturm-Trigonakis, Aristoteles-Universität Thessaloniki

Lucia Perrone Capano, Universität Salerno

Georg Pichler, Universität Alcalá de Henares

Fernanda Mota Alves, Universität Lissabon 

Antroulla Papakyriakou, Universität Nicosia 

Am 24. und 25.6.2014 fand in Thessaloniki eine vom griechischen Germanistenverband GGGS initiierte und 

organisierte hochschulstrategische Tagung zum Thema „Gegenwart und Zukunft der Germanistik in Südeuropa“ 

statt, bei der VertreterInnen der Germanistenverbände Griechenlands, Italiens, Portugals, Spaniens und Zyperns 

zwei Tage lang über die Situation ihres Fachs diskutierten, die angesichts der Sparzwänge in der Süd-EU bei 

gleichzeitig steigenden Studierendenzahlen immer prekärer wird. Finanziert hatte die Tagung der DAAD, der von  

Dr. Ursula Painter (Referatsleiterin Auslandsgermanistik), Alexander Roggenkamp (zuständig für Griechenland) 

sowie den DAAD-Lektorinnen der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie an der Aristoteles-Universität 

Thessaloniki vertreten wurde. Wertvolle ideelle und finanzielle Unterstützung leistete auch das Generalkonsulat 

Thessaloniki. Der erste Tag war einer vergleichenden Bestandsaufnahme von Studienschwerpunkten sowie der 

rechtlichen und gesellschaftspolitischen Situation der Germanistiken in den einzelnen Ländern gewidmet. Am 

zweiten Tag ging es um Strategien zur Aufwertung germanistischer Diplome auf dem Arbeitsmarkt einerseits und 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Forschung und Lehre für die DozentInnen andererseits. Am Ende 

konstituierte sich die „Südeuropa-Germanistik“ als Gruppe und tritt nun mit einer gemeinsamen Resolution an 

die jeweilige Öffentlichkeit der fünf Länder, aber auch an die deutschen Medien. In dem Papier wird Folgendes 

festgehalten:

Generell gibt es eine Tendenz zu integrierten Studiengängen; diese geht mit dem Verlust der Autonomie der 

Fachbereiche einher, woraus gleichzeitig ein Verlust an fachspezifischen, d.h. germanistischen Inhalten resultiert, 

da sich der Schwerpunkt von der Sprache als Arbeitsmedium zu immer mehr Sprachvermittlung verschiebt. Diese 

Entwicklung ist in Italien und Portugal am stärksten ausgeprägt, während sich die Germanistik als universitäres 

Fach auf Zypern erst in den Anfängen befindet und somit einen gewissen Sonderstatus einnimmt. In Griechenland 

und Spanien gibt es noch „traditionelle“ germanistische Fachbereiche mit den entsprechenden Curricula mit 

Linguistik und Literatur- und Kulturwissenschaft.

In allen Ländern lässt sich eine steigende Nachfrage nach Deutsch konstatieren, die zu einem erhöhten Bedarf an 

ausgebildeten DeutschlehrerInnen führt,  jedoch nicht gleichbedeutend ist mit einem erhöhten Interesse an den 

germanistischen Kernkompetenzen. Das Angebot der germanistischen Kernkompetenzen an den Universitäten 

wird durch staatliche Sparmaßnahmen wie Budgetkürzungen, Stellenabbau und Einstellungsstopp im 

http://www.germanisten-gr.gr/
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Hochschulbereich immer mehr reduziert. Alle GermanistInnen Südeuropas kämpfen mit dem Dilemma zwischen 

gestiegenen Studierendenzahlen und ständig höheren Anforderungen an ihre Kompetenzen als DozentInnen und 

ForscherInnen einerseits und den stetig schlechter werdenden Arbeitsbedingungen andererseits.  

Aus dieser Situation ziehen wir für uns als Berufsgruppe zunächst die Konsequenz, dass wir die Attraktivität unseres 

Faches so rasch und nachhaltig wie möglich sichern wollen, indem wir       

• das Germanistikstudium als Berufsqualifikation auch für fachferne Berufe propagieren; 
• mit Nachdruck auf der Vermittlung germanistischer Kernkompetenzen wie Linguistik, Literaturwissenschaft 
oder   Kulturwissenschaft bestehen;
• die reine Faktenvermittlung durch Ausbildung in der Methodologie des Lernens, in  Präsentationsmethoden 
oder in der Evaluierung von Wissen ergänzen oder sogar ersetzen, um den aktuellen Erfordernissen an eine 
akademische Ausbildung wie kritisches Denken und lebenslanges Lernen gerecht zu werden;
• interdisziplinäre und internationale Forschung und Studienprogramme intensivieren.

Wir alle sehen es als notwendig an, für den Erhalt der Germanistik als eigenständiges Fach mit ihren Kerndisziplinen 
einzutreten, gleichzeitig jedoch im Rahmen unserer Möglichkeiten eine Öffnung zu mehr Berufsbezogenheit 
voranzutreiben. 
Als weitere Maßnahme beschließen wir die Konstitution der Südeuropa-Germanistik, die ein Forum für die 
Germanistik in den südeuropäischen EU-Ländern bieten soll. Als Ziele der Südeuropa-Germanistik halten wir fest:  
 
1. Intensivierte gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit in den Medien sowie Schaffung einer gemeinsamen Webseite auf 
der Homepage des spanischen Dach-Germanistenverbandes mit Verlinkung der übrigen Mitglieder (www.fage.es  
Rubrik Südeuropa-Germanistik)

2. Verstärkte Zusammenarbeit in der Forschung 

3. Nachwuchsförderung für das Fach Germanistik

4. Zusammenarbeit in der Lehre

5. Regelmäßige Treffen im Rahmen einer wissenschaftlichen Fachkonferenz mit Diskussion zur Südeuropa-
Germanistik.

6. Schrittweise Einbeziehung der Germanistenverbände des südlichen und östlichen Mittelmeers

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir einen Großteil unserer Probleme mit den übrigen 
geisteswissenschaftlichen Fächern und Disziplinen gemeinsam haben. Doch während in Deutschland zum 
Beispiel manche Studiengänge mangels Interesse einfach geschlossen werden, befinden wir uns in der 
schizophrenen Situation, die Masse der  Studierwilligen kaum bewältigen zu können. Des Weiteren wird unsere 
Forschungstätigkeit – durchaus zu Recht – nach international gültigen Maßstäben evaluiert, es klafft aber 
ein Abgrund zwischen den an uns gestellten Anforderungen und unserem auf die Verwaltung des Mangels 
reduzierten  Arbeitsalltag. Zum Glück liegt es offenbar auch im Interesse des Wirtschaftsstandortes Deutschland, 
die germanistischen Fachbereiche der südlichen EU-Länder nicht sterben zu lassen.  Insofern blicken wir von der 
Südeuropa-Germanistik trotz aller Schwierigkeiten vorsichtig optimistisch in die Zukunft; wir verfügen nun über 
eine engagierte internationale Interessenvertretung und werden als überzeugte Neigungstäter, die wir nun einmal 
sind, mit viel Elan gemeinsam daran arbeiten, unser Fach so weit wie möglich zu bewahren und so weit wie nötig 
zu reformieren.     

http://www.fage.es/
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DOSSIER: FACHBEREICH FÜR DEUTSCHE SPRACHE UND 
LITERATUR DER UNI ATHEN

von Frau Prof. Dr. Friederiki Batsalia

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im Namen des Fachbereiches Deutsche Sprache und Literatur der Universität Athen möchte ich mich ganz herzlich 

für die Einladung bedanken und dem Vorstand der Griechischen Gesellschaft für Germanistische Studien meine 

Anerkennung aussprechen, diese Thematik aufzugreifen.

Wahrlich, Gegenwart und Zukunft der Germanistik in Südeuropa ist ein besonders aktuelles Thema. Und 

ein vielschichtiges. Wissenschaftliche Fragen, die im Rahmen einer allgemeineren Betrachtungsweise der 

Auslandsgermanistik im Vordergrund stehen sollten, sind zu erörtern. Desgleichen sind Aspekte zu beleuchten, 

die speziell die Germanistik in dieser Region Europas betreffen, wie auch unsere Einbettung in die große 

Gemeinschaft der im deutschsprachigen Raum betriebenen Germanistik.  Selbstverständlich jedoch ist auch der 

besondere Stellenwert der Germanistik in Südeuropa zu erwähnen, so wie dieser sich auf Grund der aktuellen 

wirtschaftspolitischen Verhältnisse gestaltet. Denn eine jede Wissenschaft entsteht und wirkt in einem konkreten 

gesellschaftlichen Raum und kann und sollte ihren Beitrag leisten, um zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen.

Wenn wir die Germanistik in Südeuropa heute und morgen beleuchten werden, dann wird vermutlich auch 

folgender Aspekt deutlich: diejenigen, die sich der Auslandsgermanistik bemühen, bilden jene Brücke, welche das 

Bild des Fremden mit dem eigenen Selbstverständnis verbindet.

Mit der Gewissheit, dass die Beiträge und die Diskussionen uns alle bereichern werden, in Erwartung, dass die 

Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden und in der Hoffnung, dass Entscheidungsträger diese 

Ergebnisse auch berücksichtigen, möchte ich dem gesamten Organisationskomitee und besonders Frau Prof. Dr. 

Elke Sturm-Trigonakis meine Anerkennung für ihre enorme Arbeit aussprechen.

Im Folgenden möchte ich Ihnen den Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Athen 

vorstellen:

Der Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Athen besteht seit 1977. Wir sind 20 Kollegen 

und Kolleginnen, 1 Sprachlehrerin und 1 DAAD-Lektor und versuchen 1.303 Germanistik-Studenten auszubilden. 

Und dies in den Bereichen Literaturwissenschaft und Linguistik, sowie in den Bereichen Didaktik, 
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Kultur & Geschichte, sowie Übersetzen.  Anmerken möchte ich, dass die Studienordnung insgesamt 48 

Veranstaltungen sowie die Anfertigung einer Diplomarbeit vorsieht, d.h. 244 ECTS werden vergeben. Weiterhin 

besteht an unserem Fachbereich seit  2006 ein Postgraduierter Studiengang mit 2 Fachrichtungen: Literatur und 

Linguistik. Seit 1998 beteiligen wir uns an einem Fachbereichsübergreifenden Postgraduierten Studiengang  zur 

Übersetzung-Übersetzungswissenschaft. An unseren Fachbereich promovieren z.Zt. 29 Doktoranten. Dies alles 

wird von 1 Bibliothekar und 4 Angestellten verwaltet, wobei anzumerken ist, dass einer dieser 4 Angestellten 

im Rahmen des sog. Mobilitätsprogramms entlassen werden wird. Das Studienangebot, die Lehrtätigkeit, sowie 

Forschungsprojekte, Veranstaltung und Teilnahme an internationalen Kongressen und Tagungen, aber auch die 

Verbindung unseres Fachbereichs mit dem Arbeitsmarkt und dem allgemeinen kulturell-gesellschaftlichen Leben 

(Aspekte, auf die ich im Folgenden kurz eingehen werde), sind im Januar dieses Jahres von einem unabhängigem 

Komitee ausländischer Professoren evaluiert worden 

(s. http://www.gs.uoa.gr/fileadmin/gs.uoa.gr/uploads/PDF/exoteriki_axiologisi_German_2014.pdf).

Die Fragen, die m.E. sinnvoll sind, hier in diesem Rahmen zu erörtern, wären: welche hochschulpolitische Relevanz 

kann der Germanistik in Griechenland beigemessen werden und welche gesellschaftspolitische Relevanz hat der 

Fachbereich Germanistik, bzw. können die Fachbereiche für deutsche Sprache und Literatur erreichen.

In diesem Zusammenhang ist aber zunächst die hochschulpolitische Relevanz eines Wissensbereich zu messen. 

Allgemein kann behauptet werden, dass auch in Griechenland die Geisteswissenschaften nicht derart gefördert 

werden, wie es für die Naturwissenschaft der Fall ist. In absoluten Daten ausgedrückt: bis 2012 standen dem 

Fachbereich der Universität Athen  ca. 30.000,- pro Jahr zur Verfügung, um Bücher und Zeitschriften für die 

Bibliothek zu besorgen, um Computer, Copy- und Fax Geräte anzuschaffen und instandzuhalten, prinzipiell um all 

das anzuschaffen, was für Lehre, Forschung und Verwaltung benötigt wird. Seit Januar 2013 ist uns leider nicht 1 

einziger Euro genehmigt worden… mit den entsprechenden Folgen. 

Dies deutet m.E. auf die geringe Bedeutung hin, die im aktuellen politischen Geschehen Griechenlands den 

staatlichen Universitäten zugewiesen wird. Und dies, obwohl die Gesellschaft eindeutig staatliche Universitäten 

präferiert: fast 100% aller Abiturienten nehmen am Prüfungs- und Auswahlverfahren für die Zulassung an eine 

Hochschule teil. Daher ist die gesellschaftspolitische Relevanz der Fachbereiche Germanistik nicht von der Hand zu 

weisen. 

Diese Relevanz verstehen wir Universitätsprofessoren als eine unserer Aufgaben, der wir -neben Lehre und 

Forschung- gerecht zu werden versuchen. Obwohl die staatliche Finanzierung griechischer Universitäten radikal 

gemindert wurde, konnte uns 2012 die Universität Athen aus ihren eigenen Mitteln 15.000,- genehmigen, um 7 

Forschungsprojekte durchzuführen, 2013 waren es 9 Forschungsprojekte, obwohl nur 11.700,- genehmigt wurden.  

http://www.gs.uoa.gr/fileadmin/gs.uoa.gr/uploads/PDF/exoteriki_axiologisi_German_2014.pdf
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In diesen beiden Jahren (2012 – 2013)  organisierten wir darüber hinausgehend 3 Internationale Kongresse und 

unser 14-tägiges Kolloqium für 10.000,- und nahmen an 21 Kongressen im In- und Ausland teil, wobei dies mit 

insgesamt 13.400,- gefördert wurde.  

Diese Präsenz auf internationalen Foren kann eindeutig m.E. derart gewertet werden, dass nicht nur 

wissenschaftliche Beiträge vorgestellt werden, sondern dass das Ansehen der griechischen Germanistik durch eben 

diese Präsenz gepflegt wird.

Ebenfalls möchte ich darauf hinweisen, dass die Studierenden an unserem Fachbereich im Rahmen des 

Erasmus-Programms an vielen deutschen Universitäten ein Auslandssemester erfolgreich absolvieren. Neben 

wissenschaftlichen Inhalten wird somit unseren Studierenden ein vertiefter Einblick in das alltägliche Geschehen 

Deutschlands vermittelt. Gleichzeitig werden wertvolle persönliche Kontakte zu Menschen und Institutionen 

geknüpft.

Weiterhin sollte auch folgendes angemerkt werden. Der Fachbereich führt diverse Projekte durch, die mit 

europäischen Mitteln gefördert werden und trägt derart auch dazu bei, dass der Universität Athen Gelder zur 

Verfügung stehen, mit denen die angeführten Forschungsprojekte und Kongresse finanziert werden konnten. 

Diese von europäischen Mitteln geförderten Projekte sind jedoch nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sie 

v. links nach rechts: Friederiki Batsalia (Abteilungsleiterin des Fachbereichs Deutsche Sprache und Literatur der EKPA Athen), Ana 
Margarida Abrantes (Katholische Universität Lissabon, Portugal), Antroulla Papakyriakou (Universität Nikosia, Zypern), Giuseppa 
Zanasi (L’Orientale, Neapel, Italien), Katerina Karakassi (EKPA), Joannis Pangalos (Aristoteles-Universität), Georg Pichler (Alcalá de 
Henares, Spanien).



aktuell τεύχος 37 aktuell τεύχος 37

aktuell 36/2014 44

kommen auch der sog. Allgemeinheit zu Gute. Konkret beziehe ich mich auf Projekte, wie die Lehrplanentwicklung 

für den DaF-Unterricht an öffentlichen Schulen (Νέο Σχολείο), auf das entsprechende Lehrerfortbildungsprogramm 

(Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών), die Digitale Schule (Ψηφιακό Σχολείο). Neben diesen auf den 

Deutschunterricht bezogenen Projekten, ist insbesondere auch die wissenschaftliche Planung und Durchführung 

der staatlichen Zertifizierung von Deutschkenntnissen zu erwähnen, welche zur Erlangung des griechischen 

Staatszertifikats für Sprachen führt. 

Abschließend möchte ich aber auch nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Fachbereiche der beiden  

griechischen Universitäten engstens mit den Lehrerverbänden zusammenarbeiten, und dass wir selbstverständlich 

dem Ministerium wissenschaftlich fundierte Ansichten und Vorschläge unterbreiten, wenn eine Änderung geplant 

wird oder u.E. geplant werden sollte, die mit dem DaF-Unterricht zusammenhängt. 

In all diesen Aktivitäten zeigt sich, dass die Fachbereiche ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und 

auch darin liegt die Bedeutung der in Griechenland betriebenen Germanistik.

Somit ist m.E. der Rahmen abgesteckt, in welchem die Germanistik sich hier in Griechenland entfaltet, und wie sie 

ihre Funktion wahrnimmt: über Sprache und über Literatur eine Brücke zwischen Menschen, Ländern und Kulturen 

herzustellen.

Gruppenfoto – VertreterInnen der Germanistenverbände Griechenlands, Italiens, Portugals, Spaniens und Zyperns in 
Thessaloniki.
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DOSSIER: GEMEINSAME RESOLUTION – ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Gemeinsame Resolution der 
GermanistInnenverbände Südeuropas

Als VertreterInnen der Germanistenverbände 
Griechenlands, Italiens, Portugals, Spaniens und 
Zyperns haben wir im Rahmen der GGGS-Tagung 
zum Thema „Gegenwart und Zukunft der Germanistik 
in Südeuropa“, welche in Thessaloniki am 24. und 
25.6.2014 stattfand, folgende Beobachtungen 
hinsichtlich der Situation der germanistischen 
Fachbereiche in unseren Ländern erarbeitet:
Generell gibt es eine Tendenz zu integrierten 
Studiengängen;  diese geht mit dem Verlust der 
Autonomie der Fachbereiche einher, woraus  
gleichzeitig ein Verlust an fachspezifischen, 
d.h. germanistischen Inhalten resultiert. Diese 
Entwicklung ist in Italien und Portugal am stärksten 
ausgeprägt, während sich die Germanistik als 
universitäres Fach auf Zypern erst in den Anfängen 
befindet und somit einen gewissen Sonderstatus 
einnimmt.
In allen Ländern lässt sich eine steigende 
Nachfrage nach Deutsch seitens der Bevölkerung 
konstatieren, die zu einer erhöhten Nachfrage 
nach der Ausbildung von DeutschlehrerInnen 
führt,  jedoch nicht gleichbedeutend ist mit 
einem erhöhten Interesse an den germanistischen 
Kernkompetenzen. Das Angebot der germanistischen 
Kernkompetenzen an den Universitäten wird durch 
staatliche Sparmaßnahmen wie Budgetkürzungen, 
Stellenabbau und Einstellungsstopp im 
Hochschulbereich immer mehr reduziert. 
Zweifellos aber steigen unter den derzeit 
schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen die 
Berufschancen durch Deutschkenntnisse, auch 
hat die Nachfrage nach Lehrkräften für Deutsch 
im privaten Sektor zugenommen, was durchaus 
zu einem erstarkten Interesse auch an der genuin 
germanistischen Ausbildung geführt hat. Insgesamt 
jedoch leben wir alle im Dilemma zwischen 
gestiegenen Studierendenzahlen und ständig 
höheren Anforderungen an unsere Kompetenz als 
DozentInnen und ForscherInnen einerseits und 
unseren stetig schlechter werdenden 

Κοινό ψήφισμα των Συλλόγων 
Γερμανικών Σπουδών Νότιας Ευρώπης

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Γερμανικών Σπουδών 
της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της 
Ισπανίας και της Κύπρου συναντηθήκαμε στο πλαίσιο 
ημερίδας με τίτλο «Παρόν και μέλλον των γερμανικών 
σπουδών στη Νότια Ευρώπη», η οποία διοργανώθηκε 
από την Ελληνική Εταιρεία Γερμανικών Σπουδών 
και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24 
και 25 Ιουνίου 2014 προκειμένου να συζητήσουμε 
την κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστημιακά 
Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
στην νότια Ευρώπη. Καταλήξαμε στα ακόλουθα 
συμπεράσματα:
Διαπιστώθηκε ότι επικρατεί στο χώρο της ανώτατης 
εκπαίδευσης η τάση για συγχωνεύσεις ξενόγλωσσων 
Τμημάτων και προσφορά κοινών προγραμμάτων 
σπουδών, γεγονός που απειλεί την αυτονομία των 
Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 
οδηγεί στην αδυναμία παροχής των εξειδικευμένων 
γνώσεων και ικανοτήτων που προσιδιάζουν στην 
επιστήμη της γερμανικής φιλολογίας. Αυτή η εξέλιξη 
παρατηρείται πιο έντονα στην Ιταλία και στην 
Πορτογαλία, ενώ στην Κύπρο η Γερμανική Φιλολογία 
είναι στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της ως 
πανεπιστημιακό τμήμα και αποτελεί ως εκ τούτου μια 
ιδιαίτερη περίπτωση. 
Σε όλες τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, των οποίων 
οι εκπρόσωποι έλαβαν μέρος στη συνάντηση, 
παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για 
την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, η οποία με τη 
σειρά της οδηγεί στην ανάγκη εκπαίδευσης ολοένα 
και περισσότερων καθηγητών γερμανικής γλώσσας, 
ανάγκη  στην οποία ανταποκρινόμαστε με επιτυχία, 
καθώς οι απόφοιτοί μας είναι άρτια καταρτισμένοι. 
Η εξέλιξη αυτή δεν συνεπάγεται ωστόσο το ανάλογο 
ενδιαφέρον εκ μέρους της πολιτείας για την στήριξη 
και ανάπτυξη των γερμανικών σπουδών. Αντίθετα, ως 
αποτέλεσμα της περικοπής δαπανών, της κατάργησης 
θέσεων και της απαγόρευσης νέων προσλήψεων 
περιορίζεται συνεχώς η δυνατότητα προσφοράς των 
βασικών φιλολογικών γνώσεων και ικανοτήτων στην 
ανώτατη εκπαίδευση. 

http://www.germanisten-gr.gr/
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Arbeitsbedingungen andererseits.  
Auf diese Situation ziehen wir für uns als 
Berufsgruppe zunächst die Konsequenz, dass wir die 
Attraktivität unseres Faches so rasch und nachhaltig 
wie möglich sichern wollen, indem wir          

• das Germanistikstudium als 
Berufsqualifikation auch für fachferne Berufe 
propagieren; 

• mit Nachdruck auf der Vermittlung 
germanistischer Kernkompetenzen wie 
Linguistik, Literaturwissenschaft oder 
Kulturwissenschaft bestehen;

• die reine Faktenvermittlung durch 
Ausbildung in der Methodologie des Lernens, 
in  Präsentationsmethoden oder in der 
Evaluierung von Wissen ergänzen oder sogar 
ersetzen, um den aktuellen Erfordernissen an 
eine akademische Ausbildung wie kritisches 
Denken und lebenslanges Lernen gerecht zu 
werden;

• interdisziplinäre und internationale 
Forschung und Studienprogramme 
intensivieren.Wir alle sehen es als notwendig 
an, für den Erhalt der Germanistik 
als eigenständiges Fach mit ihren 
Kerndisziplinen einzutreten, gleichzeitig 
jedoch im Rahmen unserer Möglichkeiten 
eine Öffnung zu mehr Berufsbezogenheit 
voranzutreiben. 

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί 
αναμφίβολα σημαντικό προσόν κατά την αναζήτηση 
εργασίας, ιδίως στις παρούσες δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες. Ως εκ τούτου έχει αυξηθεί σημαντικά στον 
ιδιωτικό τομέα η ζήτηση καθηγητών γερμανικής 
γλώσσας. Το αποτέλεσμα είναι το διαρκώς 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις σπουδές της 
Γερμανικής Φιλολογίας. Η κατάσταση αυτή οδηγεί 
στη διελκυστίνδα την οποία βιώνουμε καθημερινά: 
από την μια η αποστολή μας να φέρουμε εις πέρας με 
τον καλύτερο τρόπο τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
μας καθήκοντα, και από την άλλη οι διαρκώς 
επιδεινούμενες συνθήκες εργασίας μας.
Ενώπιον αυτής της κατάστασης καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι εμείς, ως διδάσκοντες και ερευνητές 
στον χώρο της Γερμανικής Φιλολογίας, οφείλουμε να 
διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα 
του επιστημονικού μας κλάδου και για το σκοπό αυτό 
θα προσπαθήσουμε:

•      να αναδείξουμε τις σπουδές Γερμανικής 
Φιλολογίας ως χρήσιμο εφόδιο και για άλλους  
επαγγελματικούς τομείς πέρα από το χώρο της 
εκπαίδευσης,

•      να επιμείνουμε στην σημασία της βασικής 
φιλολογικής κατάρτισης των φοιτητών μας 
δίνοντάς τους την δυνατότητα να εμβαθύνουν σε 
σημαντικούς τομείς της Γερμανικής Φιλολογίας, 
όπως η γλωσσολογία, η λογοτεχνία και ο 
πολιτισμός των γερμανόφωνων χωρών, αλλά 
και να προχωρήσουν σε ανοίγματα προς την 
συγκριτική γραμματολογία και τις πολιτισμικές 
σπουδές.

•     να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο 
σε μεθοδολογικά εργαλεία και πρακτικές 
επεξεργασίας, αξιολόγησης και κριτικής 
παρουσίασης πληροφοριών και γνώσεων, ώστε 
να ανταποκριθούμε με τον βέλτιστο τρόπο 
στις σημερινές απαιτήσεις της ακαδημαϊκής 
εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, 

•     να εντατικοποιήσουμε την διεπιστημονική και 
διεθνή ερευνητική μας δράση.  
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Θεωρούμε απαραίτητη την διατήρηση της 

αυτονομίας των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση 

της παροχής άρτιας φιλολογικής κατάρτισης στους 

φοιτητές μας, ταυτόχρονα όμως επιθυμούμε, στο 

βαθμό των δυνατοτήτων μας, να κάνουμε ένα ακόμα 

μεγαλύτερο άνοιγμα προς τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας.

Για την προώθηση των κοινών μας θέσεων και 

στόχων αποφασίζουμε την ίδρυση του φόρουμ 

«Νοτιοευρωπαϊκές Γερμανικές Σπουδές», ενός 

φόρουμ για την Γερμανική Φιλολογία στην Νότια 

Ευρώπη. Ως εκπροσώπους των πέντε χωρών στο 

φόρουμ ορίζουμε τους κάτωθι:

· Fernanda Mota Alves (Πορτογαλία)

· Georg Pichler (Ισπανία)

· Αντρούλα Παπακυριάκου (Κύπρος)

· Έλκε Στουρμ Τριγωνάκης (Ελλάδα)

· Lucia Perrone Capano (Ιταλία)

Οι στόχοι του φόρουμ «Νοτιοευρωπαϊκές Γερμανικές 

Σπουδές» είναι:

           1. Κοινές επικοινωνιακές δράσεις για την 

ενημέρωση της κοινής γνώμης. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία μιας 

ιστοσελίδας που θα φιλοξενείται καταρχάς 

στην ιστοσελίδα του ισπανικού Συλλόγου 

Γερμανικών Σπουδών www.fage.es, κατηγορία: 

Südeuropa Germanistik.

           2. Η δημιουργία ενός λογότυπου ως έκφραση 

της κοινής μας ταυτότητας.

           3. Η στήριξη και επέκταση των επιστημονικών 

συνεργασιών μέσω

 της δημιουργίας ενός καταλόγου με τις 
τρέχουσες ερευνητικές δράσεις (ατομικές 
και θεσμικές),

 της ιστοσελίδας ως εργαλείου διασύνδεσης 

Wir alle sehen es als notwendig an, für den Erhalt 

der Germanistik als eigenständiges Fach mit ihren 

Kerndisziplinen einzutreten, gleichzeitig jedoch im 

Rahmen unserer Möglichkeiten eine Öffnung zu mehr 

Berufsbezogenheit voranzutreiben. 

Als weitere Maßnahme beschließen wir die 

Konstitution der Südeuropa-Germanistik, die ein 

Forum für die Germanistik in den südeuropäischen EU-

Ländern bieten soll. Wir ernennen als Repräsentanten 

je einen Sprecher pro Land; aus deren Mitte werden 

dann zwei Sprecher für die gesamte Gruppe ernannt 

werden, die nach außen die Gruppe vertreten und 

gemeinsame Aktivitäten koordinieren:  
o Italien: Lucia Perrone Capano 

o Griechenland: Elke Sturm-Trigonakis

o Portugal: Fernanda Mota Alves

o Spanien: Georg Pichler

o Zypern: Antroulla Papakyriakou 

Als Ziele der Südeuropa-Germanistik halten wir fest:   

           1. Intensivierte gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 

in den Medien sowie Schaffung einer 

gemeinsamen Webseite auf der Homepage des 

spanischen Dach-Germanistenverbandes mit 

Verlinkung der übrigen Mitglieder www.fage.es, 

Rubrik Südeuropa-Germanistik

           2. Kreation eines gemeinsamen Logos als 

Ausdruck unserer Identität

          3. Verstärkte Zusammenarbeit in der Forschung 

o Katalog aktueller Forschungsprojekte und 

von persönlichen oder institutionellen 

Forschungsprofilen ;
o Webseite als „Marktplatz” zur Vernetzung;

http://www.fage.es
http://www.fage.es
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 μεταξύ ερευνητών,
 της αξιοποίησης της βάσης δεδομένων 

της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών 
Ανταλλαγών (DAAD),

 της δημιουργίας κοινών ερευνητικών 
προτάσεων,

 της αξιοποίησης ήδη υφισταμένων 
διεθνών συνεργασιών για την δημιουργία 
νέων ερευνητικών χώρων,

  της ανταλλαγής επισκεπτών καθηγητών 
και της οργάνωσης διαλέξεων,

 της διερεύνησης των οριζόντιων 
πολιτισμικών ανταλλαγών στο σύνολο του 
νοτιοευρωπαϊκού χώρου,

 της διοργάνωσης κοινών συνεδρίων.

         4 .  Η προώθηση νέων επιστημόνων στο χώρο της 

Γερμανικής Φιλολογίας μέσω

 της υποστήριξης υποψηφίων διδακτόρων,
 της δημιουργίας διεθνών και 

διεπιστημονικών προγραμμάτων 
σπουδών. 

      5 .  Η συνεργασία στην πανεπιστημιακή 
διδασκαλία μέσω

 της δημιουργίας ενός νοτιοευρωπαϊκού 
δικτύου πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων Erasmus+ Traineeship 
ή των Βιομηχανικών και Εμπορικών 
Επιμελητηρίων,

 της προσφοράς κοινών πανεπιστημιακών 
σεμιναρίων,

 της κινητικότητας των διδασκόντων στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+ Staff Mobility,

 της συλλογής, ανταλλαγής και διάχυσης 
πληροφοριών σχετικών με τις εξελίξεις 
στο χώρο της Γερμανικής Φιλολογίας στις 
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

      6 .  Η διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων 
(κατ’ έτος ει δυνατόν) και η συζήτηση επί 
θεμάτων που αφορούν τις Νοτιοευρωπαϊκές 
Γερμανικές Σπουδές, στο πλαίσιο 
επιστημονικών ημερίδων. Η πρώτη 
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το 2015 και η 
χώρα φιλοξενίας θα είναι η Πορτογαλία. 

      7 .  Η σταδιακή ένταξη στο φόρουμ των 
Συλλόγων Γερμανικών Σπουδών και άλλων 
χωρών από τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο.

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014

o Nutzung des DAAD-
Germanistenverzeichnisses;

o Schaffung neuer gemeinsamer 
Forschungsbereiche; 

o Nutzung bestehender internationaler 
Kooperationen als Basis für den Aufbau 
gemeinsamer Forschungsräume;

o Vernetzung und Koordination von 
Gastvorträgen;

o Erforschung des horizontalen 
Kulturtransfers im gesamten 
südeuropäischen Bereich;

o Organisation gemeinsamer Kongresse.    

     4 .   Nachwuchsförderung für das Fach Germanistik

o DoktorandInnenförderung;
o Einrichtung internationaler und 

interdisziplinärer gemeinsamer Master- 
und Promotionsprogramme sowie 
Sommerschulen.

     5 .  Zusammenarbeit in der Lehre

o Förderung von Praktika in anderen 

südeuropäischen Ländern (über Erasmus+ 

Traineeship oder die  Industrie- und 

Handelskammer);

o Gemeinsame Seminarangebote (z. B. Co-

teaching per Videokonferenz etc.); 

o Intensivierung der Erasmus+ Staff Mobility;

o Gegenseitige Informationspolitik, auch 

unter Einbeziehung deutschsprachiger 

Institutionen

     6 .  Regelmäßige Treffen (möglichst jährlich) 
im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Fachkonferenz mit Diskussion zur Südeuropa-
Germanistik; Gastgeber 2015: Portugal.

     7 .  Schrittweise Einbeziehung der 
Germanistenverbände des südlichen 
Mittelmeers.

Thessaloniki, Juni 2014
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Immer das treffende Wort

treffend! 
Wortschatztraining A1 bis A2+
ISBN 978-960-465-052-1

Der Wortschatz wird in 20 Themenbereichen mit 
zahlreichen kleinen Einheiten präsentiert und mit 
abwechslungsreichen und spielerischen Übungen 
gefestigt.

Lesetraining B1 
ISBN  978-960-465-053-8

Teil A des Buches macht mit Lesestrategien und wichtigem 
Wortschatz vertraut und Teil B enthält 10 Modelltests.

Das Lehrerbuch (ISBN 978-960-465-054-5)  
enthält nach bewährtem System:  
• das komplette Schülerbuch 
• Lösungen  
• Markierungen der relevanten Textpassagen u.v.m.

Glossar (ISBN 978-960-465-055-2)  
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Zertifikat B1
Modul LESEN

MAG       85
TRUNC  30

ORDER# 55514-1

EIN HUNDEKRIMI

9 7 8 9 6 0 7 3 9 6 9 3 8

 ISBN 978-960-7396-93-8

ISBN 978-960-465-053-8
www.karabatos.gr

Lesetraining B1 richtet sich an Lerner ab 11 Jahren. Es ist 
lehrwerksbegleitend in Kursen einsetzbar, die schon früh 
systematisch auf das Modul Lesen der Prüfung Zertifikat 
B1 (Goethe-Institut und ÖSD) vorbereiten wollen. 
Mit Lesestrategien macht Teil A des Buches vertraut. 
Anhand von kurzen interessanten Texten, die bereits 
ab Niveau A2 gelesen werden können, werden die Lerner 
zum methodischen Vorgehen beim Leseverstehen an-
geleitet. Typische Fallen in den Aufgabenstellungen wer-
den hier bewusst gemacht.
10 Modelltests mit motivierenden Texten decken in 
Teil B dann den Wortschatz aller relevanten Themen-
bereiche ab. Die Tests entsprechen vom Umfang der 
Texte und vom Schwierigkeitsgrad der Aufgaben her der 
Prüfung. Hier werden die Lerner mit der Aufgaben-
typologie vertraut gemacht und erhalten Arbeitsschritte 
an die Hand, die eine sichere und rasche Bearbeitung 
der fünf verschiedenen Leseaufgaben ermöglichen. Eins 
der Ziele dieses Teils ist auch, dass die Lerner gezielt 
die Bearbeitung der Texte im vorgegebenen Zeitrahmen 
trainieren.

Wortschatztraining 
A1 bis A2+

A2+treffend
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A2+

Das Lesetraining für das 
neue Zertifikat B1

neu

http://www.karabatos.gr
http://www.karabatos.gr
http://www.karabatos.gr/de/treffend-a2
http://www.karabatos.gr/de/lesetraining-b1-3
http://www.karabatos.gr/de/lesetraining-b1-lehrerbuch
http://www.karabatos.gr/de/lesetraining-b1-glossar
http://www.karabatos.gr/de/lesetraining-b1-3
http://www.karabatos.gr/de/treffend-a2

