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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗ 9,10,11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ 11/09 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.09.2016 (Πολυχώρος Athinais)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΕ07 ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΞΓ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Hueber Hellas

www.hueber.de/motive

N iveau A1 – B1
 E rwachsene
U nd alles in einem Band!

Motive A1–B1 ΚURSBUCH
ISBN 978-3-19-001878-9

Motive A1–B1 ARBEITSBUCH
mit MP3-CD
ISBN 978-3-19-031878-0

Glossar
erscheint im Herbst

A1–B1

in einem Band!

www.hueber-hellas.gr

Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi - Athen

Tel: 210 600 7803-4
Fax: 210 600 7800

E-Mail: hueber@karabatos.gr

N E U

http://www.karabatos.gr/el/motive-kursbuch
http://www.karabatos.gr/el/motive-arbeitsbuch
http://www.hueber.de/motive
http://www.karabatos.gr/el/motive-kursbuch
http://www.karabatos.gr/el/motive-arbeitsbuch
http://www.karabatos.gr/el/motive-arbeitsbuch
http://www.karabatos.gr/el/motive
http://www.karabatos.gr/
mailto:hueber%40karabatos.gr?subject=MOTIVE
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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.

Sie finden uns jetzt auch auf 
Facebook!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ( ΠΕΚΑΓΕΠΕ )
info@deutsch.gr & thessaloniki@deutsch.gr
ΑΦΜ: 099524539  
ΔΟΥ: Καλλιθέας
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Κεντρική έδρα
Τ.Θ. 51717, Τ.Κ. 14503 Αθήνα
           6937380230

Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας
Τ.Θ. 50021, Τ.Κ. 54013 Θεσσαλονίκη
           6949933565

Τοπικές Επιτροπές 
topikes@deutsch.gr  (αναφορά περιοχής)

Εκδότρια
Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα

Οικονομικός Υπεύθυνος
Καρατσιομπάνης Ιωάννης

Δημιουργικό
Αουάμλε Νάντια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Θεσ/νίκη) 

ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Δράμα) 

ΔΡ. ΖΕΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Αττική) 

ΖΩΡΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Βερολίνο) 

ΜΟΝΔΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ (Ξάνθη) 

ΠΑΣΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Αττική) 

ΣΛΙΜΠΑΣ ΠΑΚΗΣ (Θεσ/νίκη) 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Σκύδρα) 

ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ (Πάτρα)  

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ (Θεσ/νίκη)

ΧΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Τρίκαλα)
Hueber Hellas

www.hueber.de/motive

N iveau A1 – B1
 E rwachsene
U nd alles in einem Band!

Motive A1–B1 ΚURSBUCH
ISBN 978-3-19-001878-9

Motive A1–B1 ARBEITSBUCH
mit MP3-CD
ISBN 978-3-19-031878-0

Glossar
erscheint im Herbst

A1–B1

in einem Band!

www.hueber-hellas.gr

Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi - Athen

Tel: 210 600 7803-4
Fax: 210 600 7800

E-Mail: hueber@karabatos.gr
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
• Ημερίδες Σεπτεμβρίου 2016 - Σελ.5
• Επιστημονικοί φορείς Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας: 
Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη - Σελ.6
• Deutschlehrerpreis 2016 - Σελ.9

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 
• Η σημασία πραγματολογικών στοιχείων και αναφορών
σε διδακτικά εγχειρίδια ξένης γλώσσας - Σελ.12
• Για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της νέας 
και της αρχαίας ελληνικής στο Γυμνάσιο,
δημόσια παρέμβαση 132 πανεπιστημιακών - Σελ.20

LESENSWERTES
• Ένα ποίημα για τους πρόσφυγες – Ein Gedicht für 
die Flüchtlinge - Σελ.26
• Χαμένη στη μετάφραση - Σελ.29
• Projekt: ,,Ein Koffer Deutsch‘‘ - Σελ.31
• Vorschläge vom Forum „Erinnerung und Bildung“ - Σελ.34

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για την “επάρκεια” - 
Σελ.37
• Κοινή δράση των εκπαιδευτικών Αγγλικής, Γαλλικής και 
Γερμανικής Φιλολογίας - Σελ.38

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Επανέρχεται η Ιταλική γλώσσα στα Γυμνάσια - Σελ.44
• Διαμαρτυρίες Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών 
Σχολείων για την κατάργηση του δικαιώματος ελεύθερης 
επιλογής της Β΄ Ξένης γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού - Σελ.45
• „Mehrheitsentscheidung“ versus Mehrsprachigkeit an 
öffentlichen Schulen – Artikel der Präsidentin des PDV 
in der Zeitung „Avgi“ - Σελ.49
• «Η ΑΥΓΗ» Κυριακή 31.07.2016 - Σελ.53
• „GRIECHENLAND ZEITUNG“ Τετάρτη 10.08.2016 - Σελ.54
• «ΕΘΝΟΣ» Παρασκευή 12.08.2016 - Σελ.55

https://www.facebook.com/pekagepe


HV mit Kopfhörern 

Wörterbuch
bei B2 (De-Gr / Gr-De)

und C1 (Deutsch-Deutsch)

PRÜFUNGEN IN:

Übersetzung
der Zertifikate ins Griechische

und ins Englische

Bestehensgrenze 50%
der Maximalpunktzahl
bei KID A1 und KID A2 

Möglichkeit bei Zertifikat KID A1,
KID A2, A2, B2/B2j, C1/C1j den nicht
bestandenen Teil (schriftlich oder
mündlich) bei allen Prüfungsperioden
und an allen Prüfungszentren innerhalb
e ines  Jah res  .zu  w iederho len

bei B1/j, B2/j, C1/j, C2

ATHEN
THESSALONIKI
VOLOS
KAVALA
KOMOTINI
HERAKLEION
CHANIA
IOANNINA
KORFU
CHIOS

www.osd.gr
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 11.09.2016 (Πολυχώρος Athinais)
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των παραγωγών ξενόγλωσσου διδακτικού υλικού 
στην Ελλάδα από την παράνομη φωτοτυπική αναπαραγωγή.

2. Ενέργειες των επιστημονικών ενώσεων Γερμανικής, Αγγλικής και Γαλλικής Φιλολογίας 
σχετικά με το θέμα της οριστικής κατάργησης της «επάρκειας» διδασκαλίας Ξ.Γ σε κατόχους 
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. 

3. Νομοθετικές αλλαγές στο καθεστώς παροχής εργασίας στα Κέντρα Ξένων γλωσσών και στα 
ιδιωτικά σχολεία.

4. Ενημέρωση για τις αλλαγές στις ενδοσχολικές εξετάσεις στα μαθήματα των Ξένων γλωσσών 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και της σύνδεσης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
σχολείο με τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Αιτήματα προς 
την Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ.

5. Επαναφορά διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου.

6. Σχεδιασμός δράσεων για την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης (Αρ. Πρωτ. 70691/Δ1/26-
04-2016) που καταργεί το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β΄ Ξένης γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού 
από το σχολικό έτος 2016-17.

7. Εργασιακό/θεσμικό καθεστώς μεταταγμένων συναδέλφων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
και σύσταση οργανικών θέσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.

Όποιο μέλος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ επιθυμεί να θέσει κάποιο άλλο θέμα συζήτησης στη Γενική 
Συνέλευση καλείται να ενημερώσει με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@deutsch.gr το 
Διοικητικό Συμβούλιο έως την Πέμπτη 08/09/2016. 

Ημερίδες Σεπτεμβρίου 2016 σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ:  
Α. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 09. & 10.09.2016 στην Παλλήνη 
Β. ΠΕΚΑΓΕΠΕ: 11.09.2016, στον Πολυχώρο Athinais (Καστοριάς 34-36) 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
ΠΕΚΑΓΕΠΕ: 18.09.2016, στο Hotel Capsis (Μοναστηρίου 18)

Για την παρακολούθηση των Ημερίδων της ΠΕΚΑΓΕΠΕ δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής εκ των 
προτέρων, η είσοδος είναι ελεύθερη και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Παράλληλα στις 
Ημερίδες της ΠΕΚΑΓΕΠΕ θα πραγματοποιηθούν Εκθέσεις γερμανόφωνου διδακτικού υλικού. Για 
το διήμερο στην «Ελληνογερμανική Αγωγή» η συμμετοχή είναι επίσης δωρεάν, αλλά απαιτείται 
δήλωση συμμετοχής. 
To Πρόγραμμα και όλες οι σχετικές πληροφορίες στο www.deutsch.gr

mailto:info@deutsch.gr
http://www.deutsch.gr
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Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
www.pasykaga.gr 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY (APLF)
www.aplf.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)   

www.deutsch.gr

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση των εκπροσώπων των 
επιστημονικών φορέων Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας με τον 
Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016, εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων των καθηγητών ΠΕ05 Γαλλικής και 
ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας, είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. 
Νίκο Φίλη. Στη συνάντηση η οποία διήρκεσε πλέον της μιάμισης ώρας, παρευρίσκονταν ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σ. 
Μποφυλάτος και ο Σύμβουλος του Υπουργού κ. Γ. Πολίτης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

•	 Η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β΄/11-5-16) και η Διευκρινιστική Εγκύκλιος με αριθμ. 
87776/Δ1/30-5-2016 για τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Οι εκπρόσωποι 
των Επιστημονικών Φορέων προχώρησαν σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των αρνητικών 
παιδαγωγικών και μορφωτικών συνεπειών που απορρέουν από την εφαρμογή των ως άνω 
αποφάσεων για τους μαθητές, του δυσμενούς αντίκτυπου στο εργασιακό καθεστώς των 
εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07, αλλά και των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 
για τις οικογένειες των μαθητών. Ταυτόχρονα κατατέθηκαν επίσημα στατιστικά στοιχεία από 
τα οποία προκύπτει ότι πάνω από το ένα τρίτο των μαθητών θα διδαχθεί τελικά άλλη ξένη 
γλώσσα από αυτήν που επέλεξε.

•	 Το θέμα των μεταταγμένων καθηγητών ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 
η αναγκαιότητα άμεσης απόδοσης οριστικών οργανικών τοποθετήσεων, η οποία και 
υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα.

•	 Το πάγιο και ταυτόχρονα καίριο, για την ορθή και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος της Β’ 
Ξένης Γλώσσας αίτημα, της λειτουργίας ξενόγλωσσων τμημάτων με λιγότερο αριθμό μαθητών.

•	 Η σύνδεση της διδασκαλίας με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).

http://www.apf.gr
http://www.pasykaga.gr
http://www.aplf.gr
http://www.deutsch.gr
http://www.deutsch.gr/data.php?cat=38252_57346
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•	 Το θέμα της χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών σε μη Πτυχιούχους 
Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

•	 Η ανάγκη άμεσης υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την αλλαγή του τρόπου εξέτασης 
της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, την επεξεργασία της οποίας έχει ολοκληρώσει 
η Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π.

•	 Η ένταξη της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Δημοτικού 
Σχολείου.

•	 Η επαναφορά της διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στα ΕΠΑ.Λ.

•	 Ο επανακαθορισμός του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων με βάση τις πραγματικές ανάγκες 
της Εκπαίδευσης.

•	 Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων των 
εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07, οι οποίοι στερούνται το δικαίωμα εκλογής σε θέσεις Διευθυντών 
και Υποδιευθυντών, λόγω της μη πραγματοποίησης μέχρι σήμερα οργανικής τοποθέτησής 
τους σε σχολικές μονάδες.

Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τις προτάσεις και τις διευκρινίσεις που δώσαμε και μας διαβεβαίωσε 
ότι η Ξενόγλωσση Εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Υπουργείου 
Παιδείας. Ειδικότερα, αναφορικά με τα αιτήματα των εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων των 
εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 ο κύριος Φίλης:

•	 Δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τμήματος παράλληλης 
διδασκαλίας της Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια, όπου αυτό είναι εφικτό.

•	 Δήλωσε ότι θα εξεταστεί και το κατώτερο όριο-αριθμός για τη δημιουργία τμήματος Β΄ Ξένης 
Γλώσσας.

•	 Αναγνώρισε την υποχρέωση του Υπουργείου για απόδοση οργανικών-οριστικών τοποθετήσεων 
σε σχολικές μονάδες, των συναδέλφων που έχουν μεταταγεί στην Πρωτοβάθμια.

•	 Επεσήμανε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η δημιουργία δικλείδων ασφαλείας για την 
εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

•	 Αναφέρθηκε στην ενίσχυση δομών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως η Ενισχυτική 
Διδασκαλία και η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.

•	 Μας διαβεβαίωσε για την πλήρη αξιοποίηση των συναδέλφων ΠΕ05 και ΠΕ07 καθώς και για την 
πρόθεση διαρκούς συνεργασίας με τους Επιστημονικούς Φορείς αυτών.

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πρόθεση του 
Υπουργού να εξετάσει τα ως άνω ζητήματα, καθώς και για την διάθεση διαλόγου και συνεργασίας 
μαζί τους. 

Με αυτό το δεδομένο βρισκόμαστε καταρχήν εν αναμονή των ενδεδειγμένων ενεργειών από πλευράς 
του Υπουργείου προς την κατεύθυνση άρσης του κρίσιμου και με πολλαπλές συνέπειες ζητήματος που 
έχει προκύψει αναφορικά με τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
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Δηλώνουμε επίσης για μια ακόμα φορά την πρόθεσή μας για ουσιαστική συνεργασία με το Υπουργείο, 
τόσο αναφορικά με το ως άνω θέμα που χρήζει άμεσης διευθέτησης, όσο και για το σύνολο των 
ζητημάτων που άπτονται της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στην χώρα μας.

Επιφυλασσόμαστε τέλος, για τη συνέχιση και εντατικοποίηση του αγώνα μας, σε περίπτωση που 
δεν ικανοποιηθούν τα καθόλα δίκαια αιτήματά μας.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων

των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας

http://www.kounalaki.com
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Deutschlehrerpreis (DLP) 2016

In einer gemeinsamen Veranstaltung der Botschaft Athen und des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) hat am Donnerstag, den 09.06.2016, in der Residenz des Botschafters 
in Athen, die Preisverleihung des Deutschlehrerpreises, die Ehrung der Preisträger des 
Internationalen Prämienprogramms des Pädagogischen Austauschdienstes sowie die Vergabe 
der DAAD-Stipendien 2016 stattgefunden. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland ehrt 
mit dem Deutschlehrerpreis Lehrerinnen und Lehrer, die an griechischen Schulen „Deutsch als 
Fremdsprache“ erfolgreich unterrichten und zur Förderung der deutschen Sprache beitragen. 
Die Botschaft hatte wie jedes Jahr Deutschlehrer, die an staatlichen oder privaten Schulen in 
Griechenland Deutsch als Fremdsprache unterrichten, eingeladen, ihr Unterrichtsprojekt zu 
präsentieren. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautete: „Deutsch lernen mit Liedern“. Wie 
bereits im Vorjahr vergibt der Pädagogische Austauschdienst (PAD) an den 1. Preisträger einen 
vom PAD geförderten 14 tägigen Hospitationsaufenthalt an einer Schule in Deutschland, zum 
besseren Kennenlernen des deutschen Schulsystems. Der 2. Preisträgerin wird ermöglicht, ein 
vom Goethe-Institut gefördertes 1-wöchiges Seminar, „Erlebte Landeskunde“, an einem Goethe-
Institut in Deutschland zu besuchen. Die 3. Preisträgerin erhält technische Ausstattung für den 
Einsatz im Unterricht. 

Weitere Preise mit interessanten Materialien zur Unterrichtsgestaltung warteten auf die 
Bewerber, die dieses Jahr einen Anerkennungspreis erhalten haben. Alle Preisträger bzw. 
Anerkennungspreisträger erhielten für ihre herausragenden Leistungen eine Urkunde vom 
Botschafter Dr. Peter Schoof.

Deutschlehrerpreisträger/-innen 2016:

1. Preis: Nikolaos Apostolou (Dritte Grundschule von Samos, Samos),

2. Preis: Charikleia Liakou (Erste Grundschule Palamas, Karditsa),

3. Preis: Antigoni Ntinou (Erste Grundschule von Filothei–Ionios Schule, Athen).

Anerkennungspreisträgerinnen (ANP):

•	 Christina Markoudi (Kirchliches Gymnasium – Lyzeum von Neapoli, Thessaloniki),

•	 Ioanna Armeni (Grundschule Kaladion, Korfu),

•	 Angeliki Papandreou (Drittes Gymnasium und Zweites Gymnasium von Aegio, Aegio)

•	 Irene Nikitou (Gymnasium von Milos).
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Foto 1: DLP-Preisträger Herr Apostolou mit Botschafter Dr. Peter Schoof

Foto 2: DLP-Preisträgerinn Frau Liakou

Foto 3: DLP-Preisträgerinn Frau Ntinou

Foto 4: ANP-Preisträgerinn Frau Markoudi

Sponsoren: Christos Karabatos-Deutscher Verlag GmbH, Cornelsen Schulverlage GmbH, 
Hueber Hellas GmbH, Klett Hellas GmbH, Spiros Koukidis - Praxis Verlag GmbH, Ellinogermaniki 
Agogi, Griechenland Zeitung.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Foto 5: ANP-Preisträgerinn Frau Nikitou

Foto 6: ANP-Preisträgerinn Frau Papandreou

Foto 7: ANP-Preisträgerinn Frau Armeni

Foto 8: Rede des Botschafters Dr. Peter Schoof

Foto 9: DLP-Verleihung 2016

Foto 5 Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9
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Η σημασία πραγματολογικών στοιχείων και αναφορών σε διδακτικά εγχειρίδια ξένης γλώσσας

της Φρειδερίκης Μπατσαλιά 1

Ας μου επιτραπεί να αναφερθώ, εισαγωγικά, στη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία 
αποσκοπεί στην ενημέρωσή τους όσον αφορά, γενικά, τις εξελίξεις της επιστήμης που διδάσκουν, καθώς 
και, ειδικότερα, τις εξελίξεις στις διδακτικές πρακτικές που αφορούν στην μετάδοση των γνώσεων 
του συγκεκριμένου γνωστικού τους αντικειμένου σε συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. Στόχος δε κάθε 
επιμόρφωσης, είναι (ή δηλώνεται ότι είναι…!) η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης 
μέσω της προσφοράς στους επιμορφούμενους εκείνων των εργαλείων, που θα τους καθιστούν ικανούς να 
ανταποκρίνονται στις νέες, κάθε φορά, κοινωνικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. 

Η δε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως κάθε επιστήμονα, θεωρώ ότι πρέπει να είναι διαρκής, συνεχής. 
Και αυτό, διότι η γνώση σε κάθε επιστημονικό τομέα εξελίσσεται, πότε αργά, πότε ραγδαία. Ο καλός 
επιστήμων είναι ο ενήμερος επιστήμων. 

Ήθελα να προτάξω αυτά τα διευκρινιστικά στοιχεία, διότι πολλές φορές ακούγεται το επιχείρημα ότι με 
την αποφοίτηση από ένα πανεπιστήμιο, ο πτυχιούχος διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για την άσκηση του 
επαγγέλματος. Ναι. Σαφώς και είναι έτσι. Όμως, η κατοχή πτυχίου πιστοποιεί μόνο το εξής: ότι τότε, κατά 
την απονομή του τίτλου σπουδών, ο απόφοιτος διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα. Μετά από 5, 10, 15 ή 
και 20 χρόνια, όμως; 

Ο επιστήμων, και ιδιαίτερα ο καθηγητής, βιώνει μια έμφυτη θα έλεγα ανάγκη για συνεχή αναζήτηση 
πνευματικής τροφής, ώστε να μετουσιώσει την προσλαμβανόμενη νέα γνώση σε εργαλείο ικανό να 
μεταλαμπαδεύσει το μεράκι στους μαθητές του. Αν δεν συνδυάζω την όποια γνώση που κατέχω, την όποια 
νέα πληροφορία που προσλαμβάνω με το μεράκι και τον ενθουσιασμό που διαθέτει ο γνήσιος επιστήμονας, 
τότε η πληροφορία και οι γνώσεις είναι στείρες: δεν έχουν γονιμοποιηθεί με το ζωοποιό στοιχείο της αγάπης 
μου για το αντικείμενο. Ο έρωτας, το πάθος για γνώση που διακρίνει τον σωστό, τον πραγματικό δάσκαλο. 
Αυτόν, που δεν ασκεί ένα επάγγελμα, αλλά ένα λειτούργημα. Που προσφέρει στην κοινωνία μας. Αυτούς 
έχουμε ανάγκη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ.

Αλλά ας επανέλθουμε στο ζήτημα της επιμόρφωσης. Και ας προσεγγίσουμε σε αυτό το πλαίσιο την 
σημασία πραγματολογικών στοιχείων και αναφορών σε διδακτικά εγχειρίδια ξένης γλώσσας, ώστε αφενός 
να κατανοήσουμε μια σημαντική διάσταση της γλώσσας, την πραγματολογική, και να αξιοποιήσουμε 
αφετέρου αυτήν την γνώση εντός του ξενόγλωσσου μαθήματος.

1  Καθηγήτρια Γερμανικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο βασίζεται σε ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε κατά 
την Διημερίδα Ξένων Γλωσσών που διοργάνωσε η Εποπτεία των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας υπό 
την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ με τίτλο «Η Διδακτική των ξένων γλωσσών στον σύγχρονο κόσμο. Προβληματισμοί- Εξελίξεις – 
Εφαρμογές», 13-14.2.2015

Hueber Hellas www.hueber-hellas.gr

Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi - Athen

Tel: 210 600 7803-4
Fax: 210 600 7800

E-Mail: hueber@karabatos.gr

Η ιδανική επιλογή 
για το Δημοτικό

Για παραγγελίες σχολείων κάντε κλικ εδώ.

για την Ε’ τάξη

για την ΣΤ’ τά
ξη
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Ας μου επιτραπεί να ξεκινήσω με ορισμένες κοινώς αποδεκτές θέσεις:
Βασική λειτουργία της γλώσσας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας εκάστης 
γλωσσικής κοινότητας. Η γλώσσα, συνεπώς, δεν συνιστά ένα απλό, μονοδιάστατο μέσον ονομασίας 
αντικειμένων και εννοιών. Ο λόγος, είτε γραπτός είτε προφορικός, ασκεί και άλλες λειτουργίες: διαμορφώνει 
την προσωπικότητα, δεδομένου ότι μέσω της γλώσσας μεταδίδονται και τα πολιτισμικά εκείνα στοιχεία, τα 
οποία συγκροτούν συνδετικό και συνεκτικό ιστό μεταξύ των μελών της κάθε γλωσσικής κοινότητας. 

Επίσης, μέσω γλώσσας κωδικοποιείται με συγκεκριμένο και για κάθε γλώσσα ιδιαίτερο τρόπο το άμεσο 
περιβάλλον και ταυτόχρονα παρέχεται στα μέλη της κάθε γλωσσικής κοινότητας η δυνατότητα να γίνει 
αντιληπτός και κατανοητός ο κόσμος πέρα από αυτό το άμεσα αντιληπτό περιβάλλον. 

Κατά συνέπεια, η γλώσσα αποτελεί φορέα κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων. Έτσι, μέσω 
του τρόπου εκφοράς λόγου, αποτυπώνονται λεκτικά και οι κοινωνικές συμβάσεις μιας εκάστης γλωσσικής 
κοινότητας. Συγκεκριμένα, στην ελληνική γλώσσα μπορούμε να αναφερόμαστε σε φοιτητές και τις 
φοιτήτριες με την λέξη «παιδιά»: «Τα παιδιά συμμετείχαν σήμερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μάθημα»  
Στη γερμανική, όμως, γλώσσα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την λεξιλογικά αντίστοιχη λέξη (Kinder). Στην 
ελληνική, οι μαθητές προσφωνούν τον δάσκαλο και την δασκάλα με τις λέξεις «κύριε» και «κυρία» αντίστοι-

Hueber Hellas www.hueber-hellas.gr

Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi - Athen

Tel: 210 600 7803-4
Fax: 210 600 7800

E-Mail: hueber@karabatos.gr

Η ιδανική επιλογή 
για το Δημοτικό

Για παραγγελίες σχολείων κάντε κλικ εδώ.
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για την ΣΤ’ τά
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http://www.karabatos.gr/pdf/public_schools/Bestell_PLC_Schulen2016_17.pdf
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χα. Στη Γερμανική πρέπει να ακολουθήσει και το όνομα: Frau Batsalia, Herr Meier. 

Ένα άλλο στοιχείο που θεωρώ επίσης σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας, είναι η επίσης κοινά 
αποδεκτή θέση ότι η εκφορά λόγου αποβλέπει πάντοτε στην επίτευξη κάποιου επικοινωνιακού σκοπού. 
Επιδιώκουμε πάντοτε κάτι, όταν εκφέρουμε λόγο. Λέμε, π.χ., «Σήμερα είναι Σάββατο». Προς τι, όμως, 
εκφέρω αυτήν την διαπίστωση; Εάν η σχέση μου με τον ακροατή είναι φιλική, ενδεχομένως να θέλω να 
προκαλέσω μια πρόσκληση: «Α, ναι. Τι λες, πάμε ένα θέατρο;». Εάν, όμως, του έχω δανείσει χρήματα, τα 
οποία συμφωνήσαμε να μου επιστραφούν την Παρασκευή, τότε η διαπίστωση «Σήμερα είναι Σάββατο» 
λειτουργεί ως υπόμνηση της υποχρέωσης. Εάν δε είμαι εργαζόμενη και απευθύνομαι στον εργοδότη μου, η 
ίδια φράση μπορεί να εκληφθεί από εκείνον ως διεκδίκηση εργασιακών μου δικαιωμάτων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο ξενόγλωσσο μάθημα οφείλουμε να διδάσκουμε το λεξιλόγιο, τα 
μορφοσυντακτικά φαινόμενα μιας γλώσσας, αλλά και τις συμβάσεις που διέπουν τον τρόπο χρήσης της 
γλώσσας εντός των συγκεκριμένων επικοινωνιακών περιστάσεων, καθώς οι διδασκόμενοι δεν έχουν 
προσωπική βιωματική αντίληψη πραγματολογικών στοιχείων, όπως είναι οι σχέσεις μεταξύ ομιλητή / 
ακροατή και γλωσσικού σημείου εντός της ξενόγλωσσης επικοινωνιακής περίστασης.

Συνεπώς, ένα πρώτο βήμα προς την ένταξη στο ξενόγλωσσο μάθημα των πραγματολογικών στοιχείων που 
διέπουν τη χρήση της ξένης γλώσσας είναι η κοινά αποδεκτή διάκριση των διαφόρων ειδών χρήσης της 
γλώσσας:

•	 πληροφοριακή (πρόσληψη, αξιοποίηση ή/και μετάδοση πληροφοριών),
•	 διαπροσωπική (σύναψη, διατήρηση ή/και διακοπή κοινωνικής επαφής, όπως και συμμετοχή σε 

κοινωνικές περιστάσεις),
•	 δημιουργική (παραγωγή λόγου με τρόπο πρωτότυπο, ο οποίος αποτυπώνει προσωπικές επιλογές 

ή/και στάσεις του χρήστη), καθώς και την
•	 διαμεσολαβητική (απόδοση σε άλλη γλώσσα ενός νοήματος, μιας πληροφορίας ή έννοιας που 

εκφράστηκε σε μιαν άλλη γλώσσα ή μέσω μιας άλλης γλωσσικής ποικιλίας ή υφολογικής εκδοχής 
ή που αποτυπώθηκε με τη μορφή εικόνας, σχεδιαγράμματος ή πίνακα ή που αποδίδεται με άλλον 
κώδικα ή διατυπώνεται μέσω άλλου καναλιού, π.χ. αποκρυπτογράφηση σημάτων του στρατού ή 
απομαγνητοφώνηση ομιλίας).

Καθώς, όμως, όπως προηγουμένως έχουμε αναφέρει, η εκφορά λόγου πραγματοποιείται εντός 
επικοινωνιακής περίστασης, οφείλουμε παράλληλα να λαμβάνουμε υπόψη μας τις παραμέτρους που 
καθορίζουν τις συμβάσεις που διέπουν στη γλωσσική κοινότητα τις σχέσεις ομιλητή και ακροατή, όπως 
και τις σχέσεις αυτών με τον εκάστοτε επιδιωκόμενο επικοινωνιακό στόχο. Πρέπει, δηλαδή, να λαμβάνουμε 
υπόψη μας ότι το κοινωνικό πλαίσιο καθορίζει και το πλαίσιο της εκφοράς λόγου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι 
ένας φαντάρος, από πλευράς γλωσσικών δεξιοτήτων, μπορεί να εκφέρει την φράση «Μάζεψε την γόπα». 
Εάν, όμως, εκφέρει την φράση αυτή, απευθυνόμενος προς τον διοικητή του στρατοπέδου, παραβιάζει τις 
κοινωνικά αποδεκτές σχέσεις ομιλητή/ακροατή και ούτε θα επιτευχθεί ο επικοινωνιακός του στόχος (ο 
διοικητής δεν θα μαζέψει το αποτσίγαρο), αλλά θα υποστεί κοινωνικού χαρακτήρα κυρώσεις (π.χ. στέρηση 
εξόδου).
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Αυτές μας οι διαπιστώσεις, επιτρέπουν τη διατύπωση και της ακόλουθης θέσης: η επικοινωνιακή περίσταση 
πρέπει να γίνεται άμεσα και εύκολα αντιληπτή, ώστε ο χρήστης της γλώσσας να εστιάζει στον ενδεδειγμένο 
για την περίσταση τρόπο εκφοράς λόγου. Εάν, δηλαδή, πρέπει να αφιερωθεί χρόνος και νοητική ενέργεια 
στη διαδικασία αντίληψης των παραμέτρων της επικοινωνιακής περίστασης, αυτό θα αποβεί εις βάρος 
του διαθέσιμου χρόνου και της νοητικής ενέργειας που απαιτεί η εξεύρεση των ενδεδειγμένων γλωσσικών 
στοιχείων. Όλοι μας, πιστεύω, έχουμε βρεθεί σε περιστάσεις, όπου ανιχνεύουμε πρώτα το επικοινωνιακό 
πλαίσιο και μετέπειτα προβαίνουμε σε εκφορά λόγου. Από την έφηβη ερωτευμένη που σκέφτεται πως θα 
πει «καλημέρα» στο αγόρι που προσδοκά να κατακτήσει, μέχρι τον ενήλικα που βρίσκεται για πρώτη φορά 
σε περιβάλλον με άγνωστα άτομα, π.χ. την πρώτη ημέρα στην νέα θέση εργασίας.

Στο ξενόγλωσσο, συνεπώς, μάθημα, πρέπει να βρίσκουμε μια ισορροπία ανάμεσα στα εξής: την εξοικείωση 
των μαθητών μας με πραγματολογικά στοιχεία που διέπουν τη χρήση γλώσσας εντός συγκεκριμένων 
επικοινωνιακών περιστάσεων και την παρουσίαση νέων λεξιλογικών, γραμματικών και μορφοσυντακτικών 
φαινομένων.

Δυστυχώς, όμως, αρκετά διδακτικά εγχειρίδια δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στην κατά τη γνώμη μας 
αυτονόητη αυτή διαπίστωση και παραβλέπουν έτσι ότι οι μαθητές μας δεν πρέπει να αναλώνονται στην 
κατανόηση της επικοινωνιακής περίστασης, εντός της οποίας τοποθετείται το διδακτέο λεξιλόγιο, το νέο 
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γραμματικό ή μορφοσυντακτικό φαινόμενο. 
Θα παραθέσω σχετικά συγκεκριμένα παραδείγματα από διδακτικό εγχειρίδιο της Γερμανικής ως ξένης 
γλώσσας που αφορούν στην εκφώνηση ασκήσεων που απευθύνονται σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και 
διατυπώνονται στην ελληνική, καθώς το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους δεν επιτρέπει την διατύπωση της 
εκφώνησης στη γερμανική. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό εγχειρίδιο αναφέρεται στην οικογένεια Αλεξίου, η οποία έχει 2 παιδιά, τον 
Ανδρέα και την Μαρία-Χριστίνα.

1. Τι θα ρωτούσες τον πατέρα του Ανδρέα, αν τον γνώριζες τώρα; (σελ. 135)
Η εκφώνηση αυτή υποδηλώνει ότι κατά την πρώτη συνάντηση ενός εφήβου με τους γονείς φίλων ή 
συμμαθητών του θα πρέπει να τους απευθύνει κάποιες  ερωτήσεις. Με δεδομένο ότι δεν έχει ανάλογες 
παραστάσεις από τον ελληνόφωνο χώρο, οι μαθητές οδηγούνται εσφαλμένως στο συμπέρασμα 
ότι κάτι τέτοιο συνηθίζεται στη Γερμανία. Έτσι, η νοητική ενέργεια των μαθητών εστιάζεται στην 
αναζήτηση ενδεδειγμένων ερωτήσεων, κάτι εξαιρετικά δύσκολο, διότι τι θα μπορούσε να ρωτήσει 
κανείς έναν άνθρωπο που μόλις γνωρίζει; Η αγωνία των μαθητών, να σκεφτούν έστω και μια 
ερώτηση αποβαίνει εις βάρος της ενεργοποίησης των γλωσσικών τους ικανοτήτων. Σε αυτό το 
επίπεδο γλωσσομάθειας, οι μαθητές μπορούν μεν να απευθύνουν την ερώτηση «τι κάνετε, κύριε 
Αλεξίου;», αλλά την συνδέουν -και ορθώς- με την λεκτική πράξη του χαιρετισμού. 

2. Ο Ανδρέας μιλάει στο τηλέφωνο με τον ξάδερφό του από την Ελβετία. Του λέει για το πρόγραμμα 
των μαθημάτων του. Ο Stefan, που είναι στο σπίτι του Ανδρέα εκείνη την ώρα, παρακολουθεί τι λέει 
ο Ανδρέας και σκέφτεται, τι είδους ερωτήσεις του είχε κάνει προηγουμένως ο ξάδερφος. Schreib die 
Fragen! (σελ. 128) 
Ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα να καταλάβω την πολύπλοκη διατύπωση «τι είδους ερωτήσεις του 
είχε κάνει προηγουμένως ο ξάδελφος». Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν το απλό: Τι ρώτησε ο 
ξάδελφος; Μόνο όταν είναι σαφής η εκφώνηση, οι μαθητές μπορούν να εστιάσουν στο ζητούμενο. 
Εάν καλούνται να αποκωδικοποιήσουν την εκφώνηση, είναι ολοφάνερο ότι αυτό αποβαίνει εις 
βάρος της ανταπόκρισής τους στο ζητούμενο.

Εκτός, όμως, από την παράθεση των προβλημάτων που προκαλούνται από μια ασαφή ή από μια 
αδικαιολόγητα πολύπλοκη εκφώνηση, η γλωσσική παραγωγή παρεμποδίζεται και από εκφωνήσεις, οι 
οποίες αναφέρονται σε επικοινωνιακές περιπτώσεις, τις οποίες, επιεικώς, θα τις χαρακτήριζα παράδοξες ή, 
έστω, μη ενδεδειγμένες για διδακτικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε μαθητές Α’ Γυμνασίου: 

3. H Carmen (φίλη της Μαρία-Χριστίνας) μετάνιωσε που δεν είχε πάει με τη Μαρία-Χριστίνα στο 
γυμναστήριο. Θέλει να μάθει κάποιες πληροφορίες και ρωτάει τον κύριο Αλεξίου. Was fragt Carmen? 
(σελ. 73)
Η αρχή της επικοινωνιακής περίστασης είναι «λογική»: μια έφηβη μετανιώνει που δεν πήγε με την 
φίλη της στο γυμναστήριο και θέλει να μάθει κάποια πράγματα.  Όμως, είναι «λογικό» να ρωτάει τον 
πατέρα της φίλης της; Τι πληροφορίες για το γυμναστήριο θα μετέφερε η φίλη της στον πατέρα; Και 
γιατί θα πρέπει οι ερωτήσεις να απευθύνονται στον πατέρα και όχι στην ίδια;

4. Ο Sebastian Lehmann, ένοικος της πολυκατοικίας που μένει η οικογένεια Αλεξίου, προγραμματίζει 
να πάει το καλοκαίρι στην Αυστρία. Διαβάζει το ακόλουθο άρθρο σε έναν ταξιδιωτικό οδηγό και 



17

aktuell τεύχος 44

aktuell 44/2016

Die Griechenland Zeitung drückt die Schulbank! 
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υπογραμμίζει τις πιο σημαντικές πληροφορίες (σελ. 109).
Εδώ καλείται ο μαθητής να αναλάβει ρόλο ενήλικα. Και μάλιστα σε περίσταση την οποία δεν γνωρίζει 
έστω από την οπτική του εφήβου. Τον ρόλο π.χ. ενός καταστηματάρχη μπορεί να τον αναλάβει, 
καθώς έχει εμπλακεί σε ανάλογο διάλογο. Αλλά έχει παραστάσεις, τι ενδέχεται ένας ενήλικας να 
θεωρεί ως «πιο σημαντικές πληροφορίες» ενός άρθρου σε τουριστικό οδηγό; Η προσπάθεια των 
μαθητών να συλλάβουν τι θα μπορούσε να είναι σημαντικό για έναν ενήλικα, και μάλιστα για έναν 
γερμανό, δεν διευκολύνει την ενεργοποίηση των όποιων γλωσσικών ικανοτήτων τους. 

5. Είσαι σε ένα εστιατόριο και θες να παραγγείλεις λουκάνικα με πατατοσαλάτα. 
Τι μπορείς να πεις;
Εκφράζεις την προτίμησή σου στην Coca-Cola!
Θες να ζητήσεις το λογαριασμό. Τι λες;
Ψωνίζεις σ’ ένα μαγαζί αλλά δεν ξέρεις την τιμή ενός προϊόντος. Τι ρωτάς;
(σελ. 139)
Εδώ οι μαθητές τοποθετούνται σε επικοινωνιακές περιστάσεις, οι οποίες σίγουρα τους 
παραξενεύουν:
Έφηβοι πηγαίνουν σε εστιατόριο; Σε φαστφουντάδικα πηγαίνουν. Και καθώς λουκάνικα με 
πατατοσαλάτες πωλούνται σε καντίνες, οι έφηβοι δεν θα πάνε σε εστιατόριο, ιδιαίτερα αν 
αναλογιστούμε και το θέμα της τιμής.
Ως προς την Coca-Cola, φυσικά και οι περισσότεροι έφηβοι την προτιμούν. Άλλο, όμως, αυτό και 
άλλο να καλούνται να εκφράσουν …την σχετική προτίμησή τους. 
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Η επικοινωνιακή περίσταση, να ζητείται λογαριασμός σε εστιατόριο, είναι σαφώς γνώριμη και σε 
έφηβους μαθητές. Όμως, η εμπλοκή μαθητών Α’ Γυμνασίου σε περίσταση όπου εκείνοι θα ζητήσουν 
τον λογαριασμό σε εστιατόριο και μάλιστα στη Γερμανία, δεν ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικές/
πιθανές περιστάσεις.
Αντίστοιχα και η εκφώνηση, να ρωτήσει ένας έφηβος πόσο κοστίζει ένα κάποιο προϊόν, δεν 
ανταποκρίνεται σε επικοινωνιακές περιστάσεις, στις οποίες εκτίθενται οι έφηβοι: δεν επιλέγουν 
καταστήματα, στα οποία δεν αναγράφεται η τιμή των προσφερομένων προϊόντων. 

Τέλος, υπάρχουν εκφωνήσεις, οι οποίες καλούν τους μαθητές να υποδυθούν κάποιον ρόλο σε παιγνίδι 
προσομοίωσης, αλλά μετά παρατηρείται ότι οι μαθητές καλούνται να προβούν σε παραγωγή λόγου χωρίς 
επικοινωνιακό στόχο:

6. Φαντάσου, ότι είσαι ο Michael Owen, η Britney Spears ή κάποιος/κάποια άλλος/άλλη που σου αρέσει 
και γράψε ένα μικρό κείμενο (σελ. 117).
Η εκφορά λόγου αποβλέπει πάντοτε στην επίτευξη κάποιου επικοινωνιακού σκοπό. Επίσης, κάθε 
κείμενο -είτε είναι γραπτό, είτε είναι προφορικό- απευθύνεται σε συγκεκριμένο ακροατήριο. 
Οι μαθητές, που καλούνται να συντάξουν, γενικώς και αορίστως, «ένα μικρό κείμενο», θα 
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προβληματιστούν ως προς το θέμα που θα πραγματεύεται το κείμενο, ως προς τον επιδιωκόμενο 
σκοπό και ως προς το σε ποιους θα πρέπει να απευθυνθούν. Οι μαθητές θα πρέπει να διατυπώσουν 
τις σχετικές αυτές απαντήσεις, πριν προβούν στην σύνταξη του ξενόγλωσσου κειμένου τους. 

7. Γράψε ένα η-μαιλ….
Επειδή πολλές φορές έχουμε δει να καλούνται οι μαθητές να συντάξουν ηλεκτρονικό μήνυμα, θα 
ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων μας, ότι μαθητές Γυμνασίου συνήθως δεν χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επικοινωνούν με άλλους τρόπους, όπως μέσω sms, msn, facebook κλπ. 
Τους ζητείται να συντάξουν κειμενικό είδος, το οποίο τους είναι άγνωστο. Συνεπώς, θα πρέπει να 
έχουμε διασφαλίσει ότι οι μαθητές μας έχουν συνειδητοποιήσει τα τυπικά γνωρίσματα ενός η-μαιλ, 
ώστε να επικεντρωθούν στο ουσιαστικό ζητούμενο. 

Από τα ανωτέρω, ενδεικτικά, παραδείγματα θα ήθελα να διατυπώσω τις ακόλουθες διαπιστώσεις και να 
προτείνω τρόπους αντιμετώπισης αντίστοιχων εκφωνήσεων:

•	 Η όποια εκφορά λόγου απαιτεί και νοητική ενέργεια και γλωσσική επάρκεια.
•	 Η όποια ζητούμενη εκφορά λόγου πληροί μόνο τότε τα κριτήρια της επικοινωνιακής προσέγγισης, 

εάν η περιγραφόμενη επικοινωνιακή περίσταση είναι ρεαλιστική.
•	 Εάν μια εκφώνηση είναι ασαφής, πολύπλοκη ή εάν δεν προσδιορίζονται όλοι οι παράμετροι (ποιος 

απευθύνεται και με ποιον σκοπό σε ποιόν, πότε και που), τότε οι μαθητές καλούνται να αφιερώσουν 
χρόνο και νοητική ενέργεια, προκειμένου να καλύψουν οι ίδιοι τα σχετικά κενά.

•	 Η προσπάθεια κατανόησης, όταν αυτή απαιτεί υπέρμετρη προσπάθεια, αποβαίνει εις βάρος της 
γλωσσικής παραγωγής.

Προκειμένου, συνεπώς, ως διδάσκοντες είτε να αποφύγουμε είτε να παρέμβουμε σε παρεμφερή φαινόμενα, 
ας έχουμε τα ακόλουθα υπόψη:

•	 η κάθε εκφώνηση/οδηγία να είναι λιτή και σαφής,
•	 η κάθε εκφώνηση/οδηγία να περιγράφει επικοινωνιακή περίσταση, η οποία να είναι ρεαλιστική, 

να ανταποκρίνεται αφενός στην πραγματικότητα της ξενόγλωσσης γλωσσικής κοινότητας και 
αφετέρου στις γνωσιακές δυνατότητες των μαθητών

•	 η κάθε εκφώνηση/οδηγία να διευκρινίζει τις βασικές παραμέτρους μιας κάθε επικοινωνιακής 
περίστασης:

o ομιλητής
o ακροατής
o επικοινωνιακός στόχος
o επικοινωνιακό μέσον
o επικοινωνιακός χώρος
o επικοινωνιακός χρόνος. 

Συμπερασματικά: οι διδάσκοντες γλώσσα οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας τις βασικές παραδοχές της 
Πραγματολογίας: ποιος επικοινωνεί υπό ποιες συνθήκες και για ποιον λόγο με ποιον, τις δε ‘απαντήσεις’ 
σε αυτά τα ερωτήματα οφείλουμε να εξετάσουμε εάν συνάδουν ή όχι με τις γνώσεις και τις εμπειρίες των 
μαθητών μας και να παρέμβουμε αναλόγως, ώστε οι μαθητές μας να τοποθετηθούν εντός κατανοητής για 
αυτούς επικοινωνιακής συνθήκης. Μόνο έτσι θα επικεντρωθεί η προσοχή των μαθητών μας στα γλωσσικά 
φαινόμενα και δεν θα αποσπαστεί από την προσπάθεια κατανόησης του πραγματολογικού χώρου.
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Για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της νέας και της αρχαίας ελληνικής στο Γυμνάσιο

Δημόσια παρέμβαση 132 πανεπιστημιακών*     

Η αρχική παρέμβαση πολλών από εμάς στο κείμενο των 56 (βλ. https://goo.gl/aORrN3) αφορούσε το 
πάγιο αίτημα της ελληνικής γλωσσολογικής κοινότητας και των ειδικών της εκπαίδευσης αλλά και της ελ-
ληνικής κοινωνίας να αναβαθμιστεί η διδασκαλία της πρώτης γλώσσας στο γυμνάσιο, με αποσύνδεση της 
διδασκαλίας της νέας ελληνικής από τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Το θέμα τέθηκε επ’ ευκαιρία του 
εθνικού διαλόγου για την παιδεία και ενόψει των κυοφορούμενων αλλαγών.

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του κειμένου των 56 ακολούθησε πλήθος επιστολών, άρθρων, 
παρεμβάσεων, συλλογών υπογραφών κ.λπ. στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στο διαδίκτυο και 
ειδικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από φορείς ή μεμονωμένα άτομα που έχουν επαγγελματικό, 
ακαδημαϊκό, ερασιτεχνικό, εθνικό ή άλλου είδους ενδιαφέρον για τη διατήρηση της διδασκαλίας των αρχαίων 
στο δημόσιο σχολείο. Καθώς τα κείμενα αυτά περιλαμβάνουν ποικίλους ανυπόστατους ισχυρισμούς, που 
συχνά υπερβαίνουν τα όρια του ευτράπελου, ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με αρμοδιότητα στα 
γλωσσικά θέματα οφείλουμε να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για την επιστημονική αλήθεια.

Τα επιστημονικά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία της πρώτης γλώσσας έχουν εξεταστεί και 
συνεχίζουν να εξετάζονται με πλήθος θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνών από διαφορετικές οπτικές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τα επιστημονικά πορίσματα έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια. Με βάση 
αυτά τα πορίσματα, εκθέτουμε παρακάτω τις αρχές των ειδικών κλάδων της γλωσσικής επιστήμης για τη 
δομή, την ιστορία, την κατάκτηση και τη διδασκαλία της γλώσσας, σε αντιδιαστολή προς τις διαδεδομένες 
πλάνες και μύθους γύρω από τη φύση της γλώσσας και τη γλωσσική διδασκαλία που ανασύρθηκαν και 
πάλι, με αφορμή το φλέγον ζήτημα της διδασκαλίας της νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο.

Α. Η πρώτη θεμελιώδης πλάνη είναι ότι την πρώτη γλώσσα τη μαθαίνουμε μέσω δι-
δασκαλίας και ότι, για να την κατακτήσουμε «σε βάθος» και «ολοκληρωμένα», πρέπει να 
διδαχθούν παλαιότερες μορφές της (αρχαία, καθαρεύουσα...), οι οποίες αποτελούν και τη 
βάση για την κατάκτηση της νεοελληνικής «γραμματικής» (μορφολογίας και σύνταξης).

Στην πραγματικότητα, η (μη συνειδητή) γνώση της γραμματικής της πρώτης γλώσσας αναπτύσσεται με 
φυσικό τρόπο πολύ πριν την είσοδο των παιδιών στο σχολείο. Στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, του 
λεγόμενου σχολικού εγγραμματισμού, δεν μαθαίνεται η γραμματική της γλώσσας. Αυτό που ονομάζουμε 
διδασκαλία της γραμματικής στο σχολείο στοχεύει στην απόκτηση συνειδητής γλωσσικής επίγνωσης της 
ήδη φυσικά και διαισθητικά ανεπτυγμένης δομής της γλώσσας, με σκοπό την εκμάθηση της γραμματικής 
ορολογίας. Με απλά λόγια, ένα παιδί χρησιμοποιεί τέλεια π.χ. τον αόριστο ή τη γενική πληθυντικού με φυσικό 
τρόπο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Στο σχολείο όμως μαθαίνει ότι λέγεται «αόριστος» ή «γενική 
πληθυντικού», πώς χρησιμοποιείται, πώς γράφεται κ.λπ. Τα όποια κενά, οι εξαιρέσεις σε σχηματισμούς 
γραμματικών τύπων, μπορεί όντως να αφορούν επιβιώσεις στοιχείων από παλιότερες φάσεις της ελληνικής 
(π.χ. τα περίφημα τριγενή και δικατάληκτα επίθετα). Τέτοια στοιχεία όμως μπορεί και πρέπει να διδάσκονται 
πιο αποτελεσματικά με την ένταξή τους στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Αυτό μπορεί να γίνει 
με κατάλληλη εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αποκλίνουν από το σύγχρονο σύστημα, παρά με την 
ανάμεικτη διδασκαλία των εν χρήσει και παρωχημένων γλωσσικών μορφών, όπως γίνεται στο σημερινό 

https://www.alfavita.gr/arthron/na-ayxithoyn-oi-ores-didaskalias-ton-neon-ellinikon-sto-gymnasio
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μάθημα των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο. Η τρέχουσα φιλοσοφία του γλωσσικού μαθήματος μοιάζει 
να μην αναγνωρίζει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η γραμματική της νέας ελληνικής είναι ένα αυθύπαρκτο 
σύστημα με τις δικές του κανονικότητες και δυναμικές. Αντιθέτως, σε μεγάλο βαθμό το γλωσσικό μάθημα 
σήμερα αντικατοπτρίζει την απαράδεκτη προκατάληψη ότι η σύγχρονη ομιλούμενη γλώσσα είναι ατελής 
και ότι απαιτεί διαρκή αναδρομή στο παρελθόν για κάλυψη των ατελειών.

Ως προς τους απώτερους στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας στη μέση εκπαίδευση και την επαφή 
με τα κείμενα, αρχαία και νέα, θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής: Στο σχολείο η μαθήτρια/ο μαθητής 
εξασκείται: (α) στην πραγματοποίηση κατάλληλων γραμματικών και λεξιλογικών επιλογών για τη δημιουργία 
συγκεκριμένου νοήματος σε δεδομένο επικοινωνιακό και κοινωνικό πλαίσιο (π.χ. να ζητάει κάτι με ευγένεια 
ή χωρίς, να παρουσιάζει κάτι ως βέβαιο ή ως πιθανό, να δηλώνει κάτι με απόλυτο ή συγκρατημένο τρόπο)· (β) 
στη γνώση της γραμματικής ορολογίας και κανόνων, ώστε να είναι σε θέση να ανακαλεί τους γραμματικούς 
κανόνες κατά τη διαδικασία βελτίωσης ή αναθεώρησης των κειμένων που έχει συνθέσει.

Επιπλέον, σε κάθε σύγχρονο πρόγραμμα εγγραμματισμού διερευνάται με κριτικό τρόπο η λειτουργία 
των γραμματικών δομών ως μέσων δόμησης νοημάτων και ως μηχανισμών ύφους· εξετάζονται δηλαδή 
κριτικά οι γλωσσικές επιλογές των ομιλητριών/ομιλητών (π.χ. ενεργητική ή παθητική φωνή, παρατακτική 
ή υποτακτική σύνταξη) που χαρακτηρίζουν διάφορα είδη γραπτών και προφορικών κειμένων και τα 
επικοινωνιακά αποτελέσματα αυτών των επιλογών όσον αφορά τις νοηματικές αποχρώσεις που προσδίδουν 
στο κείμενο (π.χ. σαφήνεια, ενάργεια, επισημότητα, αυθεντία, λογοτεχνικότητα κ.λπ.). Το απώτερο ζητούμενο 
είναι ο κριτικός συσχετισμός με τις κοινωνικές και πολιτισμικές συμβάσεις και συνήθειες που καθορίζουν 

http://www.kounalaki.com
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την παραγωγή και την ερμηνεία του λόγου σε διάφορα περιβάλλοντα χρήσης, η υποψιασμένη, κριτική 
ανάγνωση των κοινωνικών και πολιτιστικών νοημάτων που φέρουν τα κείμενα και που κωδικοποιούνται 
μέσα από τις γραμματικές δομές και το λεξιλόγιό τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή της στέρεης γλωσσικής καλλιέργειας με κριτική διάσταση, 
χρειάζεται επομένως αναλυτική ενασχόληση με κείμενα και γλωσσικές δομές που εξετάζονται κριτικά σε 
σχέση με τα περιβάλλοντα εμφάνισης και χρήσης τους. Η αποπλαισιωμένη γραμματοκεντρική διδασκαλία 
της αρχαίας ελληνικής, μέσα από ασύνδετα μεταξύ τους αποσπάσματα και χωρίς εποπτεία του συνολικού 
κειμένου, του είδους και του συγκειμένου του, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει τον στόχο αυτό. 
Αντιθέτως, μαθήτριες και μαθητές εξοπλισμένες/οι με τις παραπάνω γλωσσικές και κριτικές δεξιότητες 
στη νέα ελληνική μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προσπελάσουν πολύ πιο εύκολα, αποτελεσματικά και 
κριτικά σε μεταγενέστερο στάδιο την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Β. Η δεύτερη θεμελιώδης πλάνη αφορά την καλλιέργεια του λεξιλογίου μέσω της αρχαίας 
ελληνικής. 
Εξυπακούεται πως μεγάλο μέρος του λόγιου λεξιλογίου της νέας ελληνικής έχει αρχαιοελληνικές ρίζες 
ή έχει παραχθεί στη βάση αρχαιοελληνικών ριζών, ακόμα και όταν πρόκειται για νεολογισμούς όπως 
«σιδηρόδρομος», μεταφραστικά δάνεια όπως «βιοτεχνία» και διεθνισμούς όπως «μικροσκόπιο». Η 
εξοικείωση με τη λόγια γλωσσική παράδοση είναι αναγκαία, εφόσον στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα 
χρησιμοποιούνται και στοιχεία προερχόμενα από το γλωσσικό της παρελθόν· δεν εξασφαλίζεται 
όμως με τη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού της αρχαίας. Αντίθετα, θα ήταν πολύ 
αποτελεσματικότερη –παράλληλα με τη διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης των λέξεων– η 
ενσωμάτωση της ετυμολογίας στη διδασκαλία του λεξιλογίου της νέας ελληνικής, με ρητή και σαφή 
εξήγηση των μηχανισμών που διέπουν τον σχηματισμό και τον δανεισμό λεξικών στοιχείων και 
εκφράσεων από παλαιότερες μορφές της ελληνικής, αλλά και των αλλαγών που αυτές έχουν υποστεί στο 
ταξίδι τους μέσα στον χρόνο.

Γ. Η τρίτη θεμελιώδης πλάνη αφορά την ταύτιση της γλώσσας με τα κείμενα, του κώδικα με το 
περιεχόμενο. 
Αν στόχος είναι η κατανόηση και η αποτίμηση του πολύτιμου πολιτισμικού κεφαλαίου που περιέχει η αρ-
χαία ελληνική γραμματεία, αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με την ενασχόληση με αποσπάσματα 
σε επίπεδο γραμματικής και με τη μετατροπή τους σε κείμενα θεματογραφίας. Αντίθετα, ο συγκεκριμένος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την κριτική και πολιτισμικά προσανατολισμένη ανάγνωση ολόκληρων 
κειμένων σε γλώσσα απόλυτα κατανοητή στους μαθητές – επομένως, από μετάφραση, η οποία κάλλιστα 
μπορεί να συνοδεύεται και από το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο στη διπλανή σελίδα.

Όσον αφορά το σαθρό επιχείρημα ότι μόνο από το πρωτότυπο κατανοείται το ακριβές και πλήρες 
νόημα των κειμένων και ότι οι νοηματικές αποχρώσεις «χάνονται στη μετάφραση», υπενθυμίζουμε ότι, για 
να γίνουν κατανοητές οι νοηματικές και υφολογικές λειτουργίες των γλωσσικών επιλογών, προϋποτίθεται 
σύνδεση της γλώσσας με τα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα χρήσης της. Μόνο εφόσον καλλιεργηθεί 
στη ζωντανή γλώσσα αυτή η δεξιότητα, μπορεί να βοηθήσει και στην κριτική, στοχαστική προσπέλαση της 
γλώσσας και του ύφους των κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
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Δ. Η τέταρτη θεμελιώδης πλάνη αφορά τις υποτιθέμενες ευεργετικές ιδιότητες της αρχαίας 
ελληνικής στην «όξυνση του νου» και στη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας.

Υπάρχουν πολλές εμπεριστατωμένες έρευνες που δείχνουν ότι η εκμάθηση διαφόρων γλωσσών ή και 
διαλέκτων –και μάλιστα η συνύπαρξή τους και η αντιπαραβολική επεξεργασία τους– μπορεί να συντείνει 
στη γλωσσική καλλιέργεια αλλά και γενικότερα στη γνωστική συγκρότηση του ατόμου, πάντοτε με την 
κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση. Αυτό άλλωστε αποτελεί ένα από τα συστατικά της γλωσσικής 
επίγνωσης, στην οποία πρέπει να στοχεύει η σχολική εκπαίδευση.

Ωστόσο, ακόμα και σε πρόσφατες παρεμβάσεις, οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται για την αρχαία 
ελληνική δεν είναι αυτού του τύπου. Αντίθετα, φτάνουν να αποδίδουν την υποτιθέμενη βελτίωση της 
γλωσσικής ικανότητας των μαθητριών και των μαθητών, ακόμα και τη θεραπεία της δυσλεξίας (!), στην 
«ανωτερότητα» της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ή στην υποτιθέμενη μοναδική στον κόσμο «μαθηματική» 
ή «λογική» δομή της, θέματα για τα οποία δεν έχει υπάρξει ποτέ και πουθενά καμία επιστημονική έρευνα. 
Συνεπώς, τέτοιες θέσεις ανήκουν στον χώρο της παραφιλολογίας και της ψευδοεπιστήμης και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται όχι μόνο ως κωμικά αφηγήματα, αλλά και ως επικίνδυνα μυθεύματα. Ισχυρισμοί που δεν 
είναι βασισμένοι στη διεθνώς καθιερωμένη γλωσσολογική και παιδαγωγική έρευνα αλλά στη διαίσθηση, 
στη φαντασίωση και στην ακραία ιδεολογία δεν μπορούν να αποτελούν τη βάση των εκπαιδευτικών 
πολιτικών ενός σύγχρονου κράτους.
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Ε. Η πέμπτη διαδεδομένη θεμελιώδης πλάνη και διαστρέβλωση της πραγματικότητας αφορά 
τη θέση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στο εκπαιδευτικό σύστημα άλλων, κυρίως 
ευρωπαϊκών, χωρών.

Η «διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών» σε άλλες χώρες, όπως π.χ. η Αγγλία και η Γαλλία, δεν έχει τον 
χαρακτήρα της τυπικής και ολοκληρωμένης εκμάθησης του γραμματικοσυντακτικού συστήματος, όπως 
συμβαίνει, δυστυχώς, στο ελληνικό γυμνάσιο.

Αφορά τα στοιχεία της αρχαίας ελληνικής, αλλά ισότιμα και της λατινικής, που είναι πιο αναγνωρίσιμα 
στις οικείες κουλτούρες και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ούτε «υποβοηθά» τη διδασκαλία της 
γραμματικής στην πρώτη γλώσσα. Επιπλέον, στις χώρες αυτές, η διδασκαλία/εκμάθηση των αρχαίων 
ελληνικών είναι προαιρετική ή/και διαθέσιμη σε ειδικά, π.χ. κλασικά, σχολεία, που αξίζει μάλιστα να 
αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Το μάθημα αυτό αφορά κυρίως τον πολιτισμό, με 
έμφαση σε εμβληματικά μοτίβα και πολιτισμικές πτυχές του αρχαίου κόσμου και είναι πλαισιωμένο με 
διακειμενικές αναφορές και καλλιτεχνικές ή άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. Ο κεντρικός μαθησιακός 
στόχος του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στις χώρες αυτές είναι η γνωριμία των μαθητριών και 
των μαθητών με τον αρχαίο (ελληνικό) πολιτισμό, η ανάπτυξη του δημοκρατικού τους αισθήματος και η 
κατανόηση της έννοιας του πολίτη. Για του λόγου το αληθές, παραπέμπουμε στους αντίστοιχους αγγλικούς 
και γαλλικούς ιστότοπους (βλ. π.χ. http://risproject.org.uk  - http://www.arretetonchar.fr ). Θα ήταν ευχής 
έργο αν κάτι τέτοιο αποτελούσε τον κύριο στόχο του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών και στο ελληνικό 
σχολείο, κάτι που προτάθηκε άλλωστε και στο κείμενο της παρέμβασης των 56.

Prüfungstermine
PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNGEN ERGEBNISSE

ATHEN 03 - 04/12 07 - 17/10 09/01/2017
THESSALONIKI/ HERAKLION 26 - 27/11 07 - 17/10 09/01/2017

Dezember 2016

PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNGEN ERGEBNISSE
ATHEN 04 - 05/03 10 - 20/01 31/03

VOLOS /KAVALA 11 - 12/03 10 - 20/01 31/03
CHIOS 01 - 02/04 23/01-03/02 05/05

März 2017

PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNGEN ERGEBNISSE
HERAKLION 27 - 28/05 01 - 11/04 07/07

THESSALONIKI 10 - 11/06 01 - 11/04 07/07
ATHEN 16 - 19/06 01 - 11/04 07/07
CHIOS 29 - 30/07 08 - 17/05 06/09

Mai - Juni 2017

PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNGEN ERGEBNISSE
VOLOS /KOMOTINI 02 - 03/09 08 - 18/07 02/10

ATHEN 02 - 04/09 08 - 18/07 02/10
THESSALONIKI/CHANIA 09 - 10/09 08 - 18/07 02/10

MYTILINI 02 - 03/09 26/06 - 07/07 28/09

September 2017

PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNGEN ERGEBNISSE
ATHEN 02 - 03/12 03 - 13/10 08/01/2018

THESSALONIKI/ HERAKLION 09 - 10/12 03 - 13/10 08/01/2018
CHIOS 25 - 26/11 27/09 - 06/10 10/01/2018

Dezember 2017

Einschreibungen PP März 2018 -> 9-19/01/2018

http://risproject.org.uk
http://www.arretetonchar.fr
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ΣΤ. Η έκτη πλάνη αφορά την άποψη ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στο γυμνά-
σιο θα αποτελέσει φραγμό στην υποτιθέμενη ξενομανία και στη χρήση των greeklish.

Πρόκειται για το σύνηθες κωμικό επιχείρημα, συνδεδεμένο με τη φοβική αντίδραση απέναντι στα 
greeklish, τα οποία δεν είναι, βέβαια, γλώσσα αλλά ένα σύστημα απεικόνισης/γραφής της ελληνικής 
γλώσσας με λατινικούς χαρακτήρες σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα (διαδίκτυο, sms) και για συγκεκριμένους 
λόγους (ταχύτητα, έλλειψη ελληνικών χαρακτήρων σε ορισμένα πληκτρολόγια κ.λπ.), ένα σύστημα που 
ούτε βλάπτει ούτε βελτιώνει τη γλώσσα και δεν αποτελεί καν μέρος της φυσικής ομιλούμενης γλώσσας. 
Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν μιλήσουμε για τα greeklish αυτά καθαυτά, αλλά θεωρήσουμε ότι η έγνοια των 
υπερασπιστών της διδασκαλίας της αρχαίας αφορά την υποτιθέμενη τάση για ξενομανία στη γλώσσα, 
πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή ένδειξη ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
αποτελεί φραγμό. Αντίθετα, η απαξίωση της νέας ελληνικής, που επιτυγχάνεται μέσω του ιδεολογήματος ότι 
δεν μαθαίνεται πλήρως αν δεν υπάρχει το δεκανίκι της διδασκαλίας της αρχαίας, ότι, δηλαδή, δεν αποτελεί 
γλώσσα όπως όλες οι υπόλοιπες, μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

Κάθε φορά που ξεσπά σάλος για ένα θέμα γλωσσικού ενδιαφέροντος, δημοσιεύονται κείμενα στα 
οποία εκφράζονται επιστημονικά παντελώς ατεκμηρίωτες απόψεις. Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών 
είναι μόνο ένα από τα πολλά θέματα για τα οποία διατυπώνονται επιστημονικά αβάσιμοι ισχυρισμοί. Ας 
θυμηθούμε, π.χ., την υποτιθέμενη κατάργηση γραμμάτων στη νέα γραμματική της πέμπτης και έκτης 
δημοτικού, ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ το καλοκαίρι του 2012. Ακόμη και σε εφημερίδες που θεωρούνται 
έγκριτες αναλύονται γλωσσικά θέματα ερήμην των επιστημών της γλώσσας και των εκπροσώπων τους που 
υπηρετούν σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι απαράδεκτο τα πορίσματα των επιστημών της γλώσσας να μη γίνονται γνωστά στην κοινή 
γνώμη, ενώ υποστηρίζονται τόσες ανακρίβειες. Οι αρχές και οι θέσεις των επιστημών της γλώσσας και 
των λειτουργών τους δεν είναι δυνατόν να απουσιάζουν από το δημόσιο διάλογο για τη γλώσσα ή να 
απαξιώνονται από μεμονωμένα άτομα, ομάδες ή φορείς που αυτοανακηρύσσονται ως (οι μόνοι) ειδικοί για 
κάθε θέμα που αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της γλώσσας μας.

* Τη δημόσια αυτή παρέμβαση υπογράφουν 132 άτομα, πανεπιστημιακοί ερευνητές (γλωσ-
σολόγοι, παιδαγωγοί, κλασικοί φιλόλογοι, νεοελληνιστές, βυζαντινολόγοι) και μάχιμοι εκπαιδευτικοί – 
επαγγελματίες (φιλόλογοι, γλωσσολόγοι, μεταφραστές, λεξικογράφοι) από τον ελληνόφωνο, τον αγγλόφωνο, 
το γερμανόφωνο, το γαλλόφωνο κ.λπ. πανεπιστημιακό χώρο. Για να δείτε τα ονόματα μεταβείτε στο: http://
deutsch.gr/data_info.php?data_id=3895&cat=24577 

http://deutsch.gr/data_info.php?data_id=3895&cat=24577
http://deutsch.gr/data_info.php?data_id=3895&cat=24577
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Ένα ποίημα για τους πρόσφυγες – Ein Gedicht für die Flüchtlinge

Μην με αφήνεις…

Είναι άδικο να με διώχνεις

θα φύγω από την πατρίδα σου μην σπρώχνεις

όμως απορώ πως μπορείς να με αφήνεις μόνο

μην ξεχνάς, έχεις περάσει τον ίδιο πόνο

Ναι Έλληνα, εσύ

έτσι και εγώ, άφησα πίσω αδέρφια και παιδιά

γνωρίζεις τι θα πει ξενιτιά

και τι ωραία που είναι η λευτεριά

Είδα ανθρώπους να πνίγονται

στης θάλασσας τα κύματα,

είδα παιδάκια να καίγονται

αντικρίζοντας χιλιάδες θύματα

Άκουσα φωνές

που σπάνε καρδιές,

άκουσα ήχους

που πλέον κρύβονται σε τοίχους

Στα πλαίσια σχολικού διαγωνισμού ποίησης με θέμα το 
προσφυγικό που διεξήχθη στο Νομό Πέλλας ο μαθητής της 
Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου Αξού Νικόλαος Χατζόγλου 
κέρδισε το δεύτερο βραβείο. Το ποίημα μεταφράστηκε 
από τη μαθήτρια της Γ’ τάξης Νικολέτα Τσιρλή στα 
Γερμανικά. Η συγκεκριμένη μαθήτρια συμμετείχε στο 
τμήμα Γερμανικών ως μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης 
Ημερησίου Γενικού Λυκείου – θεσμός που υλοποιήθηκε 

φέτος για πρώτη φορά. Την επιμέλεια της μετάφρασης 
ανέλαβε η καθηγήτρια των Γερμανικών Ιωάννα-Αικατερίνη 
Ρίγκερ. Παρατίθενται το πρωτότυπο και η μετάφραση.

Πάλεψα σκληρά

για να περάσω τη συνοριογραμμή,

το πλήρωσα ακριβά

γιατί εδώ είναι κόλαση χωρίς επιστροφή

Με σκυμμένο κεφάλι

λασπωμένα παπούτσια

φεύγω, πηγαίνω σε άλλη

με την ελπίδα να μου φορέσουν τσαρούχια

Στηρίχτηκα στη φιλοξενία σου

βασίστηκα στην ιστορία σου,

μην με αφήνεις μόνο

μην ξεχνάς, έχεις περάσει τον ίδιο πόνο

Χατζόγλου Νικόλαος
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Lass mich nicht allein…

Es ist ungerecht mich zu vertreiben

ich werde deine Heimat verlassen, stoß nicht

aber mich wundert wie du mich allein lassen kannst

vergiss nicht, denselben Schmerz hast auch du gespürt

Ja Grieche, du

wie du, hab auch ich Geschwister und Kinder zurückgelassen

du weißt wie es ist in der Fremde zu sein

und wie schön die Freiheit sich anfühlt

Ich sah Menschen ertrinken

in den Wellen des Meeres

und Kinder verbrennen

die tausende Opfer gesehen

Ich habe Schreie gehört

die Herzen brechen

und Geräusche

die sich nun in den Wänden verstecken

Ich habe hart gekämpft

um die Grenzlinie zu überschreiten

aber ich habe es teuer bezahlt

weil hier Hölle ohne Rückkehr ist

Mit gesenktem Kopf

schlammigen Schuhen

lauf ich davon und geh in ein anderes Land

mit der Hoffnung griechische Schuhe zu tragen
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Ich habe mich auf deine Gastfreundschaft

und deine Geschichte verlassen

lass mich nicht allein

vergiss nicht, denselben Schmerz hast auch du gespürt

Nikolaos Chatzoglou

(Übersetzung: Nikoletta Tsirli

Lektorin: Johanna Katharina Rieger)

http://www.dielupe.gr
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της Αλεξάνδρας Γ. Κωνσταντινίδου - alkonst22@gmail.com 
Φοιτήτρια του Τ.Γ.Γ.Φ. του Α.Π.Θ

Μετάφραση. Μία λέξη, πολλά (συν)αισθήματα. Ναι, καλά διαβάσατε, γιατί περί (συν)αισθημάτων πρόκειται. 
Πάντα μου άρεσε να μεταφράζω. Οτιδήποτε. Από οδηγίες χρήσης συσκευών μέχρι ερωτικά ποιήματα και 
πάει λέγοντας. Ποτέ όμως δεν κατάλαβα τι σημαίνει πραγματικά μετάφραση. Ποτέ, μέχρι να ασχοληθώ 
περισσότερο με αυτή. Και τότε κατάλαβα. Κατάλαβα πολλά. 
Πως δε μεταφράζεις απλά λέξεις στοιβαγμένες η μία δίπλα στην άλλη. Αλλά κοιτάς πίσω από αυτές. Νιώθεις 
τον παλμό του κειμένου, βλέπεις πια με τα μάτια του μεταφραστή. Ένας άλλος κόσμος γεννιέται μπροστά 
σου. Αυτός της μετάφρασης. Εκεί δε σε νοιάζουν οι λέξεις σα λέξεις, αλλά οι σημασίες αυτών. Ποιό το 
νόημα αν μεταφράσω ένα ανέκδοτο και γελάσω μόνο εγώ που το μετέφρασα; Κανένα φυσικά. Γι’ αυτό έχεις 
πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου αυτό: πως κάθε μετάφραση έχει κι έναν σκοπό, μία λειτουργία. Κι 
έτσι προχωράς. Βαδίζεις πια σε άλλα μονοπάτια. Καινούρια και κάποιες φορές δύσβατα. Αλλά δε σταματάς. 
Όχι. Συνεχίζεις να ψάχνεις, να ρωτάς, να ανακαλύπτεις. 

Γιατί και η μετάφραση απαιτεί χρόνο και υπομονή. Πολλή υπομονή. Ατελείωτες ώρες ψάξιμο στα λεξικά – 
και όχι μόνο – για μία και μόνο λέξη, για ένα και μόνο κομμάτι του πάζλ. Και μόλις το προσθέσεις κι αυτό 
στο πάζλ, στο μεγάλο πάζλ της μετάφρασης, νιώθεις τόση χαρά που κάνεις σα μικρό παιδάκι. Ανακαλύπτεις 
με λίγα λόγια τον εαυτό σου. Τα όριά σου. Αυτή είναι η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Κάτι πιο βαθύ από όσο φαντάζεστε. 
Μία γέφυρα που στήνεται ανάμεσα σε πολιτισμούς. Ένα παράθυρο με διαφορετική θέα από τα υπόλοιπα. 
Μία πόρτα που αν τη διαβείς, θα γνωρίσεις τη νοοτροπία κι άλλων ανθρώπων, κι ας ζουν πολύ πιο μακριά 
από εσένα. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα. Για να ξεκλειδώσεις αυτήν την πόρτα, όπως και κάθε 
άλλη πόρτα, χρειάζεσαι ένα κλειδί. Ένα κλειδί που δε θα ανοίξει μόνο την πόρτα της μετάφρασης, αλλά κι 
άλλες πόρτες στο παιχνίδι της ζωής. Το να κατέχεις πολύ καλά μία ξένη γλώσσα. Δεν αρκεί να «το έχεις», 
όπως λέμε, με το λεξιλόγιο και τη γραμματική. Χρειάζεται να έχεις εμβαθύνει και στον πολιτισμό. Να έχεις 
εντρυφήσει στα ήθη και τα έθιμα αυτού. Μόνο τότε θα μπορέσεις να ζήσεις τη μαγεία της μετάφρασης. Και 
η μετάφραση για εμένα είναι κάτι παραπάνω από τέχνη. 
Σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω τώρα την τελευταία μου τελεία ελπίζοντας να χαθείτε κι εσείς σε αυτόν τον 
ιδιαίτερο κόσμο της μετάφρασης, όπως χάθηκα και θα συνεχίσω να χάνομαι κι εγώ.

Χαμένη στη μετάφραση

mailto:alkonst22@gmail.com
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Projekt: ,,Ein Koffer Deutsch‘‘

von Eva Koutra    evakoutra80@gmail.com 
Deutschlehrerin an privaten Sprachschulen

Ausgangslage
Um die Einführung in die deutsche Sprache zu ,,versüßen‘‘, habe ich mich für ein Projekt mit 
dem Namen ,,ein Koffer Deutsch‘‘ entschieden. Dabei sollten natürlich der Spaß und die Freude 
an der deutschen Sprache und Kultur nicht fehlen. Ich war gleich am Anfang sehr gespannt auf 
den Verlauf der Teilprojekte und freute mich sehr darauf, mich mit Kleinkindern beschäftigen zu 
dürfen, selbst Mutter einer Tochter in diesem Alter.
Ausstattung und Materialien
Die Projekte fanden in der Stadtbibliothek der Gemeinde Thermaikos bei Thessaloniki statt. Die 
Bibliothek fungierte als ein fester Ausgangspunkt für unsere Leseaktivitäten und als multimediale 
Leseumgebung. Weiterhin ist sie mit einer ,,Lesewiese‘‘, weiteren Sitzmöglichkeiten (im Zirkel auf 
dem Boden sitzen, kleine Tische und Stühle von der Kinderecke) und offenen Regalen ausgestattet. 
Die Unterstützung der Verantwortlichen der Bibliothek bei der Zusammenstellung des Materials 
war besonders hilfreich.
Die Zielgruppe
Die Zielgruppe bestand aus dreizehn vier- bis fünfjährigen Kindern. Wir trafen uns einmal 
im Monat (von Oktober bis Mai). Es war so konzipiert, dass die Kinder über geringe oder über 
gar keine Kenntnisse in der Sprache Deutsch verfügten. Das bedeutet zum einen, dass keine 
Schriftkenntnisse bei den Kindern vorausgesetzt werden konnten. Zum anderen, dass sich das 
Projekt an den Normen der gesprochenen Sprache orientierte. 

Die Tiere auf dem Bauernhof benennen Mit Körperteilen spielen
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Zielsetzungen
Zusammengefasst ließen sich demnach folgende Ziele festsetzen:

•	 Förderung von bestimmten kommunikativen Fähigkeiten

•	 Einführung von Lieder als Begrüßungs- und Abschiedsritual 

•	 globales Hörverstehen

•	 möglichst korrekte Aussprache

•	 spielen und singen auf Deutsch

•	 sprachliche Redemittel aktiv erwerben (nach jedem Projekt 6 – 7 neue Wörter lernen)

•	 emotionale Verbundenheit mit der deutschen Sprache

Die Projekte
Am Anfang sangen wir jedes Mal das gleiche Begrüßungslied, um uns zu begrüßen, und am Ende 
das gleiche Abschiedslied. Das diente den Kindern als Orientierungshilfe.
1.Projekt ,,Der Wind und die Sonne‘‘ von Äsop
Projektziel: die Geschichte in Bildern und Geräuschen mithilfe von Medien erkennen, zwei 
Aussagen lernen (der Wind bläst, die Sonne scheint) 
2.Projekt ,,Tiere auf dem Bauernhof‘‘ 
Projektziel: Bauernhoftiere durch Geräusche erkennen, Lied singen und sich wie Tiere bewegen 
3. Projekt ,,Der Nikolaus kommt‘‘ 
Projektziel: Weihnachtsbräuche in deutschsprachigen Ländern mit griechischen vergleichen, 
sechs neue Wörter durch ein Würfelspiel lernen
4. Projekt ,, Jahreszeiten‘‘
Projektziel: Am Sprechen und Singen im Chor beteiligen, die Jahreszeiten durch Bilder erkennen

Die Geschichte von „Elmar“ pantomimisch 
darstellen

 Die Geschichte „die Bremer Stadtmusikanten“           
 mit Bildern darstellen

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

Unsere Qualität – Ihr Erfolg

www.karabatos.gr

Πεντέλης 31
153 43 Αγ. Παρασκευή - Αθήνα

Tηλ. 210 600 7801-2
Fax 210 600 7800

E-Mail: orders@karabatos.gr
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SchreibenHörenLesen Sprechen

15 Modelltests 
komplett 

Testbuch

Zertifikat B1Zertifikat B1
neu

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

ist ein Übungsprogramm für Lerner, die sich auf die Prüfung Zertifi kat B1 
(Goethe-Institut / ÖSD) vorbereiten wollen.
Das Buch enthält 15 komplette Modelltests zu allen Modulen der Prüfung:
• Lesen
• Hören
• Schreiben
• Sprechen
Die Modelltests können jedes Grundstufenlehrwerk begleiten. Texte und 
Aufgaben weisen eine ansteigende Progression auf und können daher in 
Vorbereitungskursen schon von Anfang an eingesetzt werden.
Am Anfang des Testbuchs informiert eine Übersicht über den Aufbau der 
Prüfung, den vorgegebenen Zeitrahmen und die Bewertung der einzelnen 
Prüfungsteile.

Zusätzlich erhältlich:
Zertifi kat B1 neu – 8 CDs
Zertifi kat B1 neu – Glossar
Zertifi kat B1 neu – Schülerheft zum Schreiben und Sprechen

ISBN  978-960-465-043-9          www.karabatos.gr

ISBN 978-960-465-043-9

9 789604 650439
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Zertifikat B1 neu Projekt B1 neu

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 
angeleitet. Typische Fallen in den Aufgabenstellungen 
werden 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.
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ISBN 978-960-465-053-8
www.karabatos.gr

Sprechtraining 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 
angeleitet. Typische Fallen in den Aufgabenstellungen 
werden 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.
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5. Projekt ,,Körperteile‘‘
Projektziel: Körperteile benennen, Kinderreim lernen, Bewegungslied ,,Wo sind meine Hände‘‘ 
singen
6.Projekt ,,Elmar und die Farben‘‘
Projektziel: Farben benennen und spielen, die Geschichte von Elmar pantomimisch darstellen
7. Projekt ,, Die Bremer Stadtmusikanten‘‘
Projektziel: Tiernamen und  -geräusche lernen, die Stadt Bremen kennen lernen
8. Projekt ,,Obst – gesund essen‘‘
Projektziel: Mit Bildkarten spielen, Obstsorten durch Schmecken erkennen und benennen, 
Kinderreim lernen

Reflektion
Im Laufe der Zeit habe ich feststellen können, dass die Inhalte der Projekte für die Kinder gut 
verständlich waren. Die Projekttreffen fanden im gleichen Raum statt, die Eltern waren immer 
dabei, das heißt die Kinder fühlten sich dort geborgen und beteiligten erwartungsvoll an jedem 
einzelnen Treffen. 
Abschließend kann ich nur sagen, dass ich sehr viel Freude bei der Umsetzung des Projektes hatte 
und auch ich noch einiges dazulernen konnte. 

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

Unsere Qualität – Ihr Erfolg

www.karabatos.gr

Πεντέλης 31
153 43 Αγ. Παρασκευή - Αθήνα

Tηλ. 210 600 7801-2
Fax 210 600 7800

E-Mail: orders@karabatos.gr
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15 Modelltests 
komplett 

Testbuch

Zertifikat B1Zertifikat B1
neu

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

ist ein Übungsprogramm für Lerner, die sich auf die Prüfung Zertifi kat B1 
(Goethe-Institut / ÖSD) vorbereiten wollen.
Das Buch enthält 15 komplette Modelltests zu allen Modulen der Prüfung:
• Lesen
• Hören
• Schreiben
• Sprechen
Die Modelltests können jedes Grundstufenlehrwerk begleiten. Texte und 
Aufgaben weisen eine ansteigende Progression auf und können daher in 
Vorbereitungskursen schon von Anfang an eingesetzt werden.
Am Anfang des Testbuchs informiert eine Übersicht über den Aufbau der 
Prüfung, den vorgegebenen Zeitrahmen und die Bewertung der einzelnen 
Prüfungsteile.

Zusätzlich erhältlich:
Zertifi kat B1 neu – 8 CDs
Zertifi kat B1 neu – Glossar
Zertifi kat B1 neu – Schülerheft zum Schreiben und Sprechen

ISBN  978-960-465-043-9          www.karabatos.gr

ISBN 978-960-465-043-9

9 789604 650439
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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 
angeleitet. Typische Fallen in den Aufgabenstellungen 
werden 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.
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Sprechtraining 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 
angeleitet. Typische Fallen in den Aufgabenstellungen 
werden 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.
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Das ideale Training für das Zertifikat B1 (Goethe-Institut & ÖSD)

Unsere Qualität – Ihr Erfolg

www.karabatos.gr

Πεντέλης 31
153 43 Αγ. Παρασκευή - Αθήνα

Tηλ. 210 600 7801-2
Fax 210 600 7800

E-Mail: orders@karabatos.gr
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Sprechtraining 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 
angeleitet. Typische Fallen in den Aufgabenstellungen 
werden 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.
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15 Modelltests 
komplett 

Testbuch

Zertifikat B1Zertifikat B1
neu

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

ist ein Übungsprogramm für Lerner, die sich auf die Prüfung Zertifi kat B1 
(Goethe-Institut / ÖSD) vorbereiten wollen.
Das Buch enthält 15 komplette Modelltests zu allen Modulen der Prüfung:
• Lesen
• Hören
• Schreiben
• Sprechen
Die Modelltests können jedes Grundstufenlehrwerk begleiten. Texte und 
Aufgaben weisen eine ansteigende Progression auf und können daher in 
Vorbereitungskursen schon von Anfang an eingesetzt werden.
Am Anfang des Testbuchs informiert eine Übersicht über den Aufbau der 
Prüfung, den vorgegebenen Zeitrahmen und die Bewertung der einzelnen 
Prüfungsteile.

Zusätzlich erhältlich:
Zertifi kat B1 neu – 8 CDs
Zertifi kat B1 neu – Glossar
Zertifi kat B1 neu – Schülerheft zum Schreiben und Sprechen

ISBN  978-960-465-043-9          www.karabatos.gr

ISBN 978-960-465-043-9

9 789604 650439
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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 
angeleitet. Typische Fallen in den Aufgabenstellungen 
werden 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.
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Vorschläge vom Forum „Erinnerung und Bildung“

Auf dem Forum „Erinnerung & Bildung“ vom 19. bis 
23. Mai 2016 im westmakedonischen Märtyrerdorf 
Lechovo hat ein vielseitiger und konstruktiver Dia-
log stattgefunden. Das ist vor allem den exzellenten 
Rednerinnen und Redner und gehaltvollen Beiträge 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verdanken. 
Der Kulturverein der Lechoviten „Profitis Ilias“ hat 
das Forum organisiert, mehrere Organisationen ha-
ben ihn dabei unterstützt. Finanziert wurde die Be-
gegnung vom Deutsch-Griechischen Zukunftsfonds. 
Während der vier Tage sind die folgenden Vorschläge 
entstanden, die die Erhaltung der Erinnerung, das 
Aufzeigen der Kriegsverbrechen sowie der Gräuelta-
ten der deutschen Nazis in den Opferorten Griechen-
lands bekannter machen könnten und um diese Ge-
schehnisse der Jugend von heute sowie den Bürgern 
von Griechenland, Deutschland und Europa näher zu 
bringen:

1. Die Stärkung des Jugendaustausches auf europä-
ischem Niveau, mit besonderem Einbezug der Orte 
des Terrors Griechenlands.

2. Die Fortsetzung von Zahlungen von Forschungsgel-
dern, die eine wissenschaftliche Untersuchung von 
relevanten Themen des Zweiten Weltkriegs und der 
Nazibesatzungszeit Griechenlands ermöglichen.

3. Fortbildungsprogramme für Lehrerinnen und Pä-
dagogen, die sich auf Erinnerungsarbeit und Ge-
schichtsaufarbeitung konzentrieren.

4. Fortbildungen für Multiplikatoren aus Opfergemein-
den, um den Organisationsgrad der örtlichen Zivilge-
sellschaften zu stärken.

5. Schulausflüge müssen den Besuch von Orten des 
Terrors in Griechenland beinhalten. Die örtliche Ge-
schichte sollte ab den ersten Jahren des Unterrichts 
gelehrt werden.

6. Das Zusammenfinden mit deutschen Akteuren, um 
gemeinsame Aktionen auch in Deutschland zu ge-
stalten, damit auch die Bürger Deutschlands über die 
Geschichte in Griechenland informiert werden.

Gruppenfoto in Lechovo

Kranzniederlegung in Klissoura

Workshop von Prof. Eleni Hondolidou 
und ihren Kolleginnen
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7. Die Organisation von Foren-Konferenzen in Orten des Terrors in Griechenland und in Deutschland, 
die in regelmäßigen Abständen stattfinden sollten (ähnlich zum Forum Lechovo), sodass solche 
Zusammenkünfte keine Einzelfälle sind.

8. Den Aufbau einer Onlineplattform aller Träger aus Opfergemeinden mit dem Einbezug der Ge-
meinden, und weiterer Träger (Vereine, Bildungsträger, Kunst- und Kulturträger usw.), damit diese 
Träger sich besser vernetzen und miteinander kommunizieren können.

9. Die Forderung von Fördergeldern aus jeder Quelle (national, europäisch, privat etc.) zur Finanzie-
rung, Unterstützung und Förderung der kulturellen, pädagogischen, fortbildenden, geschichtli-
chen, künstlerischen, ökonomischen und allen weiteren konstruktiven Aktivitäten und Arbeiten 
der Opfergemeinden Griechenlands, damit diese Orte erhalten bleiben und diese Ihrem Ziel er-
gebnisorientiert nachgehen können (nämlich die Aufrechterhaltung der Erinnerung, das Aufzei-
gen und Bekanntermachen der Gräueltaten, gemeinsames Agieren und Vernetzen – Verbrüderung 
von Opfergemeinden etc.). In diesem Sinne, im Forum teilnehmende Träger, schätzen, dass die För-
derungen des Deutsch-Griechischen Zukunftsfonds fortgesetzt werden sollten, damit interessierte 
Träger Anträge zur Finanzierung von Projekten stellen können.

10. Jegliche Forderung nach Förderung aus Trägern Deutschlands, wie den Deutsch-Griechischen Zu-
kunftsfonds und anderen, findet unter der unverletzlichen Bedingung statt, dass diese Finanzie-
rung in keiner Weise mit den deutschen Entschädigungszahlungen (und sonstigen Reparations-
zahlungen) zusammengezählt werden, von welchen die teilnehmenden Träger nicht zurücktreten.

11. Unterstützung und Förderung der Opferstädte und Opferdörfer vonseiten Griechenlands, der EU 
und ihrer Mitgliedsländer (wie Deutschland, Italien usw.) zum Aufzeigen und Bekanntermachen 
der Nachrichten und Werte der Opfergemeinden, und welche die Opfergemeinden als Absender 
senden und Nachrichten des Friedens, der Verurteilung von Krieg, der Verurteilung des Nazismus 
und Faschismus (welche leider heute wieder erscheinen) und die Verurteilung jeglicher Art von 
Totalitarismus, Nachrichten von Freundschaft und Versöhnung der Völker sind, damit diese einen 
gemeinsamen europäischen und demokratischen Weg gehen können.

12. Die Regierungen von Deutschland und Griechenland sollen baldigst eine politische Lösung zum 
Thema der Reparationsforderungen und weiteren Forderungen finden, damit die Beziehung der 
zwei Völker nicht von diesem brennenden Thema überschattet wird.

Träger, die diese Vorschläge mitgestalten haben: Gemeinde Amyntaio, Gemeinde Souli, Gemeinde 
Kalavryta, Dorfgemeinde von Kommeno, Dorfgemeinde von Lechovo, Dorfgemeinde von Pyrgoi, Dorf-
gemeinde von Ligiades, Bildungsverein von Servia „Ta Kastra“, Sportverein von Servia, Kulturverein der 
Lechoviten „Profitis Ilias“, Wanderverein von Lechovo.

Weitere Informationen

Die Grußworte aller Rednerinnen und Redner können Sie im Video sehen. Hier finden Sie den Link. 
Weitere Videos und Mitschnitte des Forums finden Sie auf Youtube und unter diesem Youtube-Link.

https://www.youtube.com/watch?v=Qe03LCxoDio
https://www.youtube.com/user/AkisVasilias
https://www.youtube.com/user/4xenios
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Deutsch lernen 
wie die Profis!

Übungsbuch

Deutschprofis A1 Die

Kursbuch mit Audios und Clips online

Deutschprofis A1
Die

Η νέα μοντέρνα διδακτική σειρά για τα 
παιδιά του Δημοτικού από 8/9 ετών καλύπτει 
σε τρεις τόμους τα επίπεδα Α1, Α2, Β1.

Οι μαθητές σας θα ανακαλύψουν τον κόσμο 
των Γερμανικών, θα πειραματιστούν, θα παίξουν, 
θα δημιουργήσουν και θα απολαύσουν τις μικρές 
τους επιτυχίες.

Die Deutschprofis
ο 

Die Deutschpro� s

ο βιβλίο μαθητή + ηχητικό υλικό και Clips 
online

ο βιβλίο ασκήσεων (ελληνική έκδοση)
ο βιβλίο ασκήσεων με Klett Book App 

(12-μηνη σύνδεση)
ο βιβλίο με τεστ + ηχητικό υλικό online
ο συμπληρωματικό βιβλίο (Begleitheft) 

με ελληνικό γλωσσάριο
ο βιβλίο καθηγητή
ο ακουστικά CD
ο Ε-book με διαδραστικό υλικό 

Klett Hellas
Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110  •  174 56 ‘Αλιμος
Tηλ.: 210-99 02 700  •  Fax: 210-99 02 703 
E-Mail: info@klett.gr  •  web: www.klett.gr

A1
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Απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για την “επάρκεια”

Deutsch lernen 
wie die Profis!

Übungsbuch

Deutschprofis A1 Die

Kursbuch mit Audios und Clips online

Deutschprofis A1
Die

Η νέα μοντέρνα διδακτική σειρά για τα 
παιδιά του Δημοτικού από 8/9 ετών καλύπτει 
σε τρεις τόμους τα επίπεδα Α1, Α2, Β1.

Οι μαθητές σας θα ανακαλύψουν τον κόσμο 
των Γερμανικών, θα πειραματιστούν, θα παίξουν, 
θα δημιουργήσουν και θα απολαύσουν τις μικρές 
τους επιτυχίες.

Die Deutschprofis
ο 

Die Deutschpro� s

ο βιβλίο μαθητή + ηχητικό υλικό και Clips 
online

ο βιβλίο ασκήσεων (ελληνική έκδοση)
ο βιβλίο ασκήσεων με Klett Book App 

(12-μηνη σύνδεση)
ο βιβλίο με τεστ + ηχητικό υλικό online
ο συμπληρωματικό βιβλίο (Begleitheft) 

με ελληνικό γλωσσάριο
ο βιβλίο καθηγητή
ο ακουστικά CD
ο Ε-book με διαδραστικό υλικό 

Klett Hellas
Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110  •  174 56 ‘Αλιμος
Tηλ.: 210-99 02 700  •  Fax: 210-99 02 703 
E-Mail: info@klett.gr  •  web: www.klett.gr

A1
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Κοινή δράση των εκπαιδευτικών ΠΕ05-06-07 για την “επάρκεια”

Οι επιστημονικοί φορείς των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05), Αγγλικής (ΠΕ06) και Γερμανικής (ΠΕ07) 
Φιλολογίας που εκπροσωπούν τους 11.949 μόνιμους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη Δημόσια 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τους 6.816 εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων, 
που υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση κατάταξης στους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό 
έτος 2016-17 καθώς και τους χιλιάδες άλλους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών – εργαζόμενους 
στην ιδιωτική εκπαίδευση απευθύνθηκαν με κοινό τους έγγραφο στον ΥΠ.Π.Ε.Θ στις 31.07.2016 
θέτοντας προς άμεση επίλυση δύο θέματα που απασχολούν τους επιστημονικούς φορείς και 
τα αντίστοιχα Τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων εδώ και πάρα πολλά χρόνια: 

α) Η κατάργηση της “επάρκειας” για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε κατόχους 
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (π.χ. Proficiency για την αγγλική γλώσσα), 
ακόμη και για τις ξένες γλώσσες και πολιτισμούς που δε διδάσκονται μέχρι σήμερα, 
στα ελληνικά πανεπιστήμια (π.χ. αραβικά, κινέζικα). 

β) Η νομοθέτηση της διαπίστευσης των συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των χορηγούμενων πιστοποιητικών. Υπάρχει ήδη 
σχετικό έτοιμο σχέδιο νόμου, προϊόν ευρύτατης συναίνεσης όλων των εμπλεκομένων 
(επιστημονικοί φορείς ΠΕ05-06-07, επιστημονικές-ερευνητικές ομάδες όλων των 
γλωσσών του ΚΠΓ, Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ), 
του οποίου η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 29.12.2014 και παραμένει 
αναρτημένο στο  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2274. 

Για να συμβάλλουν στη γρήγορη διεκπεραίωση των παραπάνω εκκρεμοτήτων και σε συνεννόηση 
με τους/τις Προέδρους των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ οι 
επιστημονικοί φορείς χρηματοδότησαν την έκδοση γνωμοδότησης για το θέμα της “επάρκειας” 
από το δικηγόρο κ. Δ. Παπαφιλίππου, νομικό με βαθιά γνώση του θέματος, ώστε στις συνομιλίες 
του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ κ. Γιάννη Παντή με τα πανεπιστημιακά τμήματα να υπάρξει 
τεκμηριωμένη και νομικά ορθή εισήγηση. Παρακάτω παραθέτουμε ολόκληρη τη γνωμοδότηση:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - LAW FIRM
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
PAPAPHILIPPOU & ASSOCIATES

Δημήτριος Α.Παπαφιλίππου,LLM,ΔρΝ Demetrius A.Papaphilippou,LLM,PhD
Βασίλης Α.Ζάμπρος   Vassilis A.Zabros
Σοφία Χ.Παλαντζίδου  Sophia Ch.Palantzidou
Κατερίνα Δ.Παπαφιλίππου,DES Catherine D.Papaphilippou,DES 
Σταύρος Κ. Τσορμπατζόγλου  Stavros K. Tsormpatzoglou
Χρήστος Π. Τριφτούδης                           Christos P. Triftoudis                  Ειδ. Σύμβουλος Μέρκος Ι. Καμπίτογλου, PGD
Καλλιόπη Μ. Σελλά                                  Kalliopi M. Sella     Sp. Advisor Merkos I. Kambitoglou, PGD
Χριστίνα Κ. Στράτογλου  Christina K. Stratoglou
            
Τηλ++302310511811 (5 γραμμές, 5 lines) Fax  2310532848, info@papaphilippou.gr, www.papaphilippou.gr
Κουντουριώτη 8  Θεσσαλονίκη  54625 – 8, Kountourioti St., Thessaloniki 54625 – GREECE

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2274
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Προς:
1. τους/τις Προέδρους των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., 
2. το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας 

Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 
3. το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών Τμήματος 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Απαντώντας στο ερώτημά σας για την νομιμότητα της λεγόμενης «επάρκειας», όπως 
αυτή ρυθμίζεται απ’ τον Α.Ν. 2545/1940 (άρθρο 70) και τον Νόμο 4250/2014 (άρθρο 5):

1. Στο άρθρο 70 παρ.1 του Α.Ν. 2545/1940 ορίζεται ως γενικός κανόνας ότι: «Οι 
διδάσκοντες εν φροντιστηρίοις πρέπει να έχουν τά ειδικά προσόντα τά απαιτούμενα 
διά τόν διορισμόν εις αντίστοιχον θέσιν δημοσίου σχολείου.»
Ωστόσο, με τις παρ.4 και 5 του άρθρου 70 του ΑΝ 2545/1940 προφανώς για λόγους 
αναγόμενους στη χρονική στιγμή της θέσπισης της διάταξης αυτής, εισάγεται εξαίρεση 
και ειδικότερα ορίζεται ότι: §«Προκειμένου περί τών διδασκόντων ξένας γλώσσας εν 
φροντιστηρίοις, εις τας περιπτώσεις τά προσόντα τών δέν συμπίπτουν ακριβώς με τά 
προσόντα τών αντιστοίχων δημοσίων λειτουργιών, αποφαίνεται περί τής επάρκειας 
αυτών ο Υπουργός των Θρησκευμάτων και τής Εθνικής Παιδείας μετά γνώμην του 
Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως.»

Η διάταξη αυτή, είναι απόλυτα βέβαιο ότι, όταν αρχικά τέθηκε σε ισχύ, 
αποσκοπούσε στην ικανοποίηση της επιτακτικής ανάγκης εκμάθησης των ξένων 
γλωσσών που συνέπιπτε τότε με την έλλειψη αντίστοιχων καθηγητών, γεγονός 
εξάλλου που προκύπτει και από μεταγενέστερες νομοθετικές διατάξεις αντίστοιχου 
περιεχομένου όπως για παράδειγμα τον Α.Ν. 284 της 1/14 Φεβρ.1968, άρθρο 1 παρ.3 
σύμφωνα με την οποία, «διά νά καταστή δυνατή η ικανοποίησις τής υπαρχούσης 
σήμερον ανάγκης εκμαθήσεως τών ξένων γλωσσών καί δία νά εφαρμοσθή η αρχή 
τής ίσης μεταχειρίσεως, παρέχεται εις πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον τό δικαίωμα 
ιδρύσεως και λειτουργίας πλειόνων του ενός Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, υπό 
τήν Διεύθυνσιν προσώπων κεκτημένων τά νόμιμα προσόντα, εφαρμοζομένων κατά τά 
λοιπά τών διατάξεων τού Α.Ν. 2545/1940».1, 2

1	 		 Αργότερα	με	τον	Νόμο	2740/1999	«Κρατικό	Πιστοποιητικό	Γλωσσομάθειας	και	άλλες	διατάξεις»	είχε	θεσπισθεί	
«Κρατικό	Πιστοποιητικό	Γλωσσομάθειας»	με	προϋποθέσεις	και	διαδικασία	που	προβλέπεται	στον	νόμο	αυτόν.		Το	
δε	πιστοποιητικό	(επιπέδου	ΙΙ)	αυτό,	κατά	το	άρθρο	1	παρ.5	του	νόμου	αυτού,	«αποτελεί	προσόν	για	τη	χορήγηση	
επάρκειας	διδασκαλίας	της	οικείας	ξένης	γλώσσας	στα	φροντιστήρια,	τα	οποία	μετονομάζονται	σε	Κέντρα	Ξένων		
Γλωσσών	με	την	παρ.15	του	άρθρου	6…»

2	 		 Σημειώνεται	πως	κατά	το	άρθρο	2	παρ.4	του	Ν.2740/1999,	οι	κάτοχοι	πτυχίου	τμημάτων	ξένων	γλωσσών	των	
ΑΕΙ	της	ημεδαπής	απαλλάσσονται	των	εξετάσεων	για	την	απόκτηση	κρατικού	πιστοποιητικού	γλωσσομάθειας	γιατί	
θεωρείται	ότι	διαθέτουν	άριστη	γνώση	της	ξένης	αυτής	γλώσσας	(!!)	(βλ.	και	Γνωμοδότηση	του	ΝΣΚ	215/Τμ.Ε).
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2. Πρέπει να σημειωθεί πως το Κράτος ιδρύοντας και οργανώνοντας φορείς (ΑΕΙ) που 
παρέχουν ειδικές γνώσεις ώστε βάσει αυτών να είναι δυνατή, μετά από επιτυχή 
αποφοίτηση, η άσκηση ορισμένου επαγγέλματος, οφείλει να προστατεύει τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, και όχι με διατάξεις όπως η επίμαχη (άρθρο 
70) να τα περιορίζει.  Έτσι, συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος να διδάσκεται 
η ξένη γλώσσα από εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τετραετές 
πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει ψηλού επιπέδου μαθήματα σχετικά με τη 
μελέτη της γλώσσας (γλωσσολογία), τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό, όσο και σχετικά 
με τη διδακτική μεθοδολογία και την παιδαγωγική και να μην αποδίδεται η δυνατότητα 
για τη διδασκαλία της σε «επαρκειούχους», οι οποίοι δεν έχουν καμία παιδαγωγική 
και διδακτική επάρκεια.  
Για να καταστεί πιο εμφανές το παράλογο της ρύθμισης: Σύμφωνα και με την 
415/1996 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας (ΔιΔικ 1997, 148), η ηλικία 
του υποψήφιου «επαρκειούχου» δεν αποτελεί ειδικό προσόν κατά την έννοια του 
άρθρου 70 παρ.1 του ΑΝ2545/1940 δεδομένου του ότι ως «ειδικά προσόντα» κατά 
τη διάταξη αυτή, νοούνται μόνον οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται για διορισμό σε 
αντίστοιχη θέση στη δημόσια εκπαίδευση (!!!) και η εκδοχή αυτή, ενισχύεται, κατά 
την ίδια απόφαση, με την παρ.4 του ίδιου άρθρου!!...  Η διδασκαλία λοιπόν, έτσι 
είναι νόμιμα δυνατή από άτομο που δεν έχει γνώσεις σε παιδαγωγικά και διδακτικά 
μεθοδολογικά ζητήματα και απλώς έχει τελειώσει το λύκειο και είναι και κάτω των 
20 ετών (στην υπόθεση αυτή ήταν 20).  Αυτός προστατεύεται επαγγελματικά με τον 
ίδιο τρόπο που προστατεύεται και ο εκπαιδευτικός που έχει πτυχίο ΑΕΙ… Και αυτός 
καλείται να παρέχει εκπαίδευση με τον ίδιο τρόπο που παρέχει και ο πτυχιούχος!!...

3. Η τυχόν αποδοχή της ισχύος της επίμαχης διάταξης (του άρθρου 70), συνιστά 
αυθαίρετη εξομοίωση καταστάσεων και προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές 
συνθήκες κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1Σ αλλά και αυθαίρετη διάκριση μεταξύ 
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα εκπαιδευτικά φροντιστήρια και αυτών που 
διδάσκουν στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

4. Είναι πλέον κοινός τόπος πως τόσο τα εκπαιδευτικά φροντιστήρια όσο και τα 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών στοχεύουν στη βελτίωση της παρεχομένης από τα 
δημόσια σχολεία εκπαίδευσης και στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών από την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βαθμίδα.

Είναι δε απαξιωτικό για το μάθημα των ξένων γλωσσών, θεωρούμενο 
προφανώς ήσσονος σημασίας να γίνεται αποδεκτό πως για τη διδασκαλία του 
αρκεί να έχει λειτουργούς που να διαθέτουν σαφώς κατώτερα προσόντα με τους 
εκπαιδευτικούς των υπολοίπων μαθημάτων.  Υιοθετείται έτσι διάκριση σε βάρος 
συγκεκριμένης ειδικότητας εκπαιδευτικών παρά το γεγονός ότι εργάζονται στον ίδιο 
εργασιακό τομέα (φροντιστήρια) και διαθέτουν τα ίδια προσόντα (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 
με τους συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων χωρίς μάλιστα να συντρέχει κανένας 
λόγος δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 
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ανεπίτρεπτη εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων ξενόγλωσσων πανεπιστημιακών 
τμημάτων και «επαρκειούχων» -μη πτυχιούχων, αφού παρέχεται η δυνατότητα και 
στις δύο κατηγορίες εργαζομένων να διδάσκουν το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, στον 
ίδιο εργασιακό χώρο3.

Διότι ακριβώς για τη διασφάλιση της ποιότητας ενός ύψιστου κοινωνικού 
αγαθού, όπως είναι η Παιδεία, είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των απαιτούμενων 
προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Διότι η ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι (μόνον) «επιχείρηση», καλείται να 
παίξει κι έναν συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινωνικό ρόλο που δεν επιτρέπεται να 
αγνοείται απ’ τον νομοθέτη (και τη διοίκηση).  Ο δε συνταγματικός νομοθέτης δεν 
ήθελε να προστατεύσει μόνον κάποια είδη διδασκόμενης γνώσης και να αφήσει έξω 
τα υπόλοιπα.  Και θα ήταν έτσι πολύ επικίνδυνη αυτή η διάκριση γιατί αν τώρα αφήνει 
ανέλεγκτα έξω ένα κομμάτι γνώσης από την προστασία της συνταγματικής διάταξης, 
το ίδιο μπορεί να κάνει και αύριο με άλλα είδη και να μείνει χωρίς περιεχόμενο η 
συνταγματική προστασία της εκπαίδευσης.

5. Με το άρθρο 5 του Ν. 4250/2014 που αφορά την «Απλούστευση της διαδικασίας 
χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια», 
τροποποιήθηκε το άρθρο 70 παρ.4 του Αναγκαστικού Νόμου 2545/1940, 
αδρανοποιώντας ουσιαστικά τις διαδικασίες χορήγησης «επάρκειας» μετά και 
την κατάργηση του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.  Παράλληλα 
εξουσιοδότησε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να εκδώσει απόφαση που 
να καθορίζει «τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας» καθώς «και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα».
Η πραγματικά ευρύτατη αυτή εξουσιοδότηση δόθηκε για ένα μήνα απ’ τη δημοσίευση 
του νόμου, και ο μήνας αυτός πέρασε χωρίς να θεσπιστεί η Υπουργική αυτή απόφαση.
Αλλά, και αν ακόμη είχε θεσπιστεί, η συνταγματικότητά της θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολη 
λόγω ακριβώς της ευρύτητάς της, πράγμα που είναι αντίθετο στο Σύνταγμα όπως έχει 
επανειλημμένα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τέλος πρέπει να σημειωθεί 
πως, σύμφωνα και με την 3887/2001 απόφαση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, με τη διάταξη του άρθρου 7 του ΑΝ 2545/1940 δεν παρασχέθηκε στον 
ΥΠΕΠΘ «εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που θα καθορίζουν 
πάγια κριτήρια για τη διαπίστωση της επάρκειας των προσόντων διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας στα φροντιστήρια και οι οποίες θα δεσμεύουν τον Υπουργό ή το όργανο 
που θα εξουσιοδοτείται απ’ αυτόν κατά την έκδοση των ατομικών πράξεων». (βλ. και 

3	 		 Το	Διοικητικό	Εφετείο	Αθηνών	με	 την	 1140/1999	 απόφαση	 του	 (ΔιΔικ	 2000,	 113)	 έκρινε	 πως	 «…	ναι	 μεν	
δεν	 προβλέπεται	 ρητά	 από	 τις	 διατάξεις	 του	ΑΝ	2545/1940,	 οι	 υποψήφιοι	 για	 να	 διδάξουν	 σε	 φροντιστήρια	 να	
έχουν	γνώσεις	φιλολογικού	ή	παιδαγωγικού	περιεχομένου,	πλην	αυτό	συνάγεται	από	την	 ίδια	διάταξη	της	παρ.4	
του	άρθρου	70	του	ίδιου	νόμου	που	απαιτεί	καταρχήν	να	συμπίπτουν	τα	προσόντα	των	υποψηφίων	με	αυτά	των	
δημοσίων	λειτουργών,	οι	οποίοι	διοριζόμενοι	ως	εκπαιδευτικοί	έχουν	παιδαγωγικές	γνώσεις,	αλλά	προκύπτει	και	
εκ	 του	 σκοπού	 της	 διατάξεως	 αφού	 καλούνται	 οι	 υποψήφιοι	 να	 εκπληρώσουν	 διδακτικό	 έργο.»	 	 Στην	 υπόθεση	
αυτή	το	«Συμβούλιο	Θεμάτων	Ιδιωτικής	Εκπαίδευσης»	(όπως	μετονομάσθηκε	το	Εποπτικό	Συμβούλιο	Ιδιωτικής	
Εκπαίδευσης	με	την	απόφαση	Σ5/15/24.4.1982	του	ΥΠΕΠΘ)	γνωμοδότησε	αρνητικά	στην	αίτηση	του	υποψηφίου	
«επαρκειούχου»	διότι	οι	σπουδές	του	δεν	ήταν	φιλολογικού	ή	παιδαγωγικού	περιεχομένου	(!!!)
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παραπεμπόμενες αποφάσεις ΣτΕ 4104/1987, 3081/1978, 1258/1977, 2107/1976)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, ενόψει των παραπάνω:
Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα επιτρέπει μόνο στον Υπουργό χωρίς 
καμία καθορισμένη διαδικασία ή προϋποθέσεις τη χορήγηση «επάρκειας». Παράλληλα 
δεν υπάρχει ευχέρεια -εφόσον δεν υπάρχει έγκυρη νομοθετική εξουσιοδότηση- για να 
θεσπιστεί κανονιστικό καθεστώς για τη διαδικασία και προϋποθέσεις για χορήγηση 
«επάρκειας».
Επομένως -de lege ferenda- και με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση του υφιστάμενου 
καθεστώτος είναι προφανές πως απαιτείται η κατάργηση της παραγράφου 4 του 
άρθρου 70 του ΑΝ 2545/1940 και η νομοθετική ανάλογη προσαρμογή τόσο της 
παραγράφου 5 του ίδιου Α.Ν. όσο και του άρθρου 5 του Ν.4250/2014.

Θεσσαλονίκη, 29/06/2016
Δημήτριος Α. Παπαφιλίππου  

Δικηγόρος (ΑΜΔΣΘ 842)
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δικηγορική Εταιρία (ΑΜΔΣΘ 90062) 

ΑΦΜ 997288708 Α’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης
Ν. Κουντουριώτη 8–Θεσσαλονίκη-54625

Δημήτριος Παπαφιλίππου LLM, Δ.Ν.
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ist echt stark!
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Wir neu B1.1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende  

Das neue Wir ist stark!

• übersichtlicher, modularer Aufbau
• flache Progression
• leichtes Lehren und Lernen
• schnelle Lernerfolge
• viele spielerische Übungen
• frisches Layout mit neuen Fotos 

und Illustrationen

Interaktive Übungen fi nden Sie unter www.klett-sprachen.de/wir 

Wir neu B1.2
Lehr- und Arbeitsbuch 
mit Audio-CD
978-3-12-675892-5

Wir neu B1
Lehrerhandbuch
978-3-12-675893-2

Wir neu B1.1 digital 
DVD-ROM
978-3-12-675894-9

Wir neu B1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Das Lehrerhandbuch enthält: 

• hilfreiche Unterrichtstipps 
• didaktisch-methodische Hinweise  

zu jeder Lektion 
• einen Test zu jeder Lektion und  

zum Abschluss eines Moduls
• Zusatzübungen im Anhang
• die Transkriptionen der Hörtexte
• alle Lösungen

Wir neu B1.1 digital 
DVD-ROM  
978-3-12-675894-9 

Wir neu B1.2 digital 
DVD-ROM  
978-3-12-675895-6

Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROM

Die DVD-ROM enthält:
• Lehr- und Arbeitsbuch zur Präsentation per Whiteboard oder Beamer
• Lehrerhandbuch
• Kopiervorlagen 
• Integrierte Hördateien 
• Interaktive Querverweise

Praktisch: 
Details vergrößern, Wichtiges markieren, Texte eingeben

Zeitsparend:  
Hördateien direkt abspielen, mit einem Klick zwischen den  
Komponenten wechseln

Flexibel: 
Passende Kopiervorlagen auswählen, eigene Notizen festhalten

www.klett.de/lehrwerkdigital

Systemvoraussetzungen
Windows 2000 SP4/XP SP2/XP Tablet PC Edition/Vista/7/8 (64 Bit),  
Mac OS X 10.5.2 | PC: Prozessor Intel Pentium III 1 GHz, Internet- 
explorer 6, Firefox 3.0, Direct X Version 8 | Mac: Intel Core™ Duo-
Prozessor 1,83 GHz/G4 1 GHz, Internetbrowser Safari, Firefox 3.0,  
Flash Player, Quicktime Plugin | 512 MB RAM, 1024 x 768 Auflösung, 
8-fach CD-ROM Laufwerk, Soundkarte mit Lautsprecher/Headset, 
Beamer mit XGA Auflösung von 1024 x 768 Pixel

© und ® Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2014
Alle Rechte vorbehalten, www.klett.de

Software  
(für Whiteboard geeignet)

Fotos: U1 iStockphoto (GlobalStock), 
Calgary, Alberta;  
U4 Thomas Weccard/Ludwigsburg
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Wir neu B1.1 digital
Komplettes Unterrichts paket auf DVD-ROM

Wir neu B1.1 digital

www.klett.de/lehrwerkdigital

Systemvoraussetzungen
Windows 2000 SP4/XP SP2/XP Tablet PC Edition/Vista/7/8 (64 Bit),  
Mac OS X 10.5.2 | PC: Prozessor Intel Pentium III 1 GHz, Internet- 
explorer 6, Firefox 3.0, Direct X Version 8 | Mac: Intel Core™ Duo-
Prozessor 1,83 GHz/G4 1 GHz, Internetbrowser Safari, Firefox 3.0,  
Flash Player, Quicktime Plugin | 512 MB RAM, 1024 x 768 Auflösung, 
8-fach CD-ROM Laufwerk, Soundkarte mit Lautsprecher/Headset, 
Beamer mit XGA Auflösung von 1024 x 768 Pixel

© und ® Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2014
Alle Rechte vorbehalten, www.klett.de

Software  
(für Whiteboard geeignet)
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Wir neu B1.2 digital
Komplettes Unterrichts paket auf DVD-ROM

Fotos: U1 iStockphoto (GlobalStock), 
Calgary, Alberta;  
U4 Thomas Weccard/Ludwigsburg

Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROM

Die DVD-ROM enthält:
• Lehr- und Arbeitsbuch zur Präsentation per Whiteboard oder Beamer
• Lehrerhandbuch
• Kopiervorlagen 
• Integrierte Hördateien 
• Interaktive Querverweise

Praktisch: 
Details vergrößern, Wichtiges markieren, Texte eingeben

Zeitsparend:  
Hördateien direkt abspielen, mit einem Klick zwischen den  
Komponenten wechseln

Flexibel: 
Passende Kopiervorlagen auswählen, eigene Notizen festhalten

Wir neu B1.2 digital

Wir neu B1

Lehrerhandbuch

Grundkurs Deutsch für junge Lernende 

Interaktive Übungen finden Sie unter www.klett-sprachen.de/wir 

Wir plus neu B1
Trainingsheft 
mit Audio-CD 
978-3-12-675993-9

Interaktive Übungen finden Sie unter  
www.klett-sprachen.de/wir 

Wir plus neu B1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Das Trainingsheft mit Audio-CD  
zum Festigen und Vertiefen 

• bietet abwechslungsreiche und spielerische  
Übungen 

• übt die Aussprache und die mündliche  
Kommunikation 

• trainiert die Fertigkeiten Lesen und Schreiben
• festigt grammatische Strukturen und  

den Wortschatz
• mit kostenlosen Lösungen im Internet

Ideal für den Einsatz im Unterricht oder  
zu Hause 

Wir plus neu B1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Trainingsheft mit Audio-CD

Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROM

Die DVD-ROM enthält:
• Lehr- und Arbeitsbuch zur Präsentation per Whiteboard oder Beamer
• Lehrerhandbuch
• Kopiervorlagen 
• Integrierte Hördateien 
• Interaktive Querverweise

Praktisch: 
Details vergrößern, Wichtiges markieren, Texte eingeben

Zeitsparend:  
Hördateien direkt abspielen, mit einem Klick zwischen den  
Komponenten wechseln

Flexibel: 
Passende Kopiervorlagen auswählen, eigene Notizen festhalten

www.klett-sprachen.de/lehrwerkdigital

Systemvoraussetzungen
Windows 2000 SP4/XP SP2/XP Tablet PC Edition/Vista/7/8 (64 Bit),  
Mac OS X 10.5.2 | PC: Prozessor Intel Pentium III 1 GHz, Internet- 
explorer 6, Firefox 3.0, Direct X Version 8 | Mac: Intel Core™ Duo-
Prozessor 1,83 GHz/G4 1 GHz, Internetbrowser Safari, Firefox 3.0,  
Flash Player, Quicktime Plugin | 512 MB RAM, 1024 x 768 Auflösung, 
8-fach CD-ROM Laufwerk, Soundkarte mit Lautsprecher/Headset, 
Beamer mit XGA Auflösung von 1024 x 768 Pixel

© und ® Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2015
Alle Rechte vorbehalten, www.klett-sprachen.de

Software  
(für Whiteboard geeignet)

Fotos: U1 iStockphoto, MaszaS;  
U4 Thomas Weccard/Ludwigsburg

W
ir

 n
eu

 B
1 
di

gi
ta

l

Wir neu B1 digital
Komplettes Unterrichts paket auf DVD-ROM

Wir neu B1 digital

Wir neu B1 digital 
DVD-ROM  
978-3-12-675908-3 

Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROM

Die DVD-ROM enthält:
• Lehr- und Arbeitsbuch zur Präsentation per Whiteboard oder Beamer
• Lehrerhandbuch
• Kopiervorlagen 
• Integrierte Hördateien 
• Interaktive Querverweise

Praktisch: 
Details vergrößern, Wichtiges markieren, Texte eingeben

Zeitsparend:  
Hördateien direkt abspielen, mit einem Klick zwischen den  
Komponenten wechseln

Flexibel: 
Passende Kopiervorlagen auswählen, eigene Notizen festhalten

www.klett.de/lehrwerkdigital

Systemvoraussetzungen
Windows 2000 SP4/XP SP2/XP Tablet PC Edition/Vista/7/8 (64 Bit),  
Mac OS X 10.5.2 | PC: Prozessor Intel Pentium III 1 GHz, Internet- 
explorer 6, Firefox 3.0, Direct X Version 8 | Mac: Intel Core™ Duo-
Prozessor 1,83 GHz/G4 1 GHz, Internetbrowser Safari, Firefox 3.0,  
Flash Player, Quicktime Plugin | 512 MB RAM, 1024 x 768 Auflösung, 
8-fach CD-ROM Laufwerk, Soundkarte mit Lautsprecher/Headset, 
Beamer mit XGA Auflösung von 1024 x 768 Pixel

© und ® Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2014
Alle Rechte vorbehalten, www.klett.de

Software  
(für Whiteboard geeignet)

Fotos: U1 iStockphoto (GlobalStock), 
Calgary, Alberta;  
U4 Thomas Weccard/Ludwigsburg
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Wir neu B1.1 digital
Komplettes Unterrichts paket auf DVD-ROM

Wir neu B1.1 digital
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Wir neu B1.2
Grundkurs Deutsch für junge Lernende  

Das neue Wir ist stark!

• übersichtlicher, modularer Aufbau
• flache Progression
• leichtes Lehren und Lernen
• schnelle Lernerfolge
• viele spielerische Übungen
• frisches Layout mit neuen Fotos 

und Illustrationen

Interaktive Übungen fi nden Sie unter www.klett-sprachen.de/wir 

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD

Wir neu B1.2
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir neu B1.1
Lehr- und Arbeitsbuch 
mit Audio-CD
978-3-12-675891-8

Wir neu B1 
Lehrerhandbuch
978-3-12-675893-2

Wir neu B1.2 digital 
DVD-ROM
978-3-12-675895-6

Wir neu B1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Das Lehrerhandbuch enthält: 

• hilfreiche Unterrichtstipps 
• didaktisch-methodische Hinweise  

zu jeder Lektion 
• einen Test zu jeder Lektion und  

zum Abschluss eines Moduls
• Sprechkarten für die Prüfungsvorbereitung 

auf das Zertifikat Fit in Deutsch 2
• Zusatzübungen im Anhang
• die Transkriptionen der Hörtexte
• alle Lösungen

Wir neu A2.1 digital DVD-ROM  978-3-12-675878-9 

Wir neu A2.2 digital DVD-ROM  978-3-12-675879-6

Interaktive Übungen finden Sie unter www.klett.de/wir 

Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROMDie DVD-ROM enthält:• Lehr- und Arbeitsbuch zur Präsentation per Whiteboard oder Beamer• Lehrerhandbuch• Kopiervorlagen • Integrierte Hördateien • Interaktive QuerverweisePraktisch: Details vergrößern, Wichtiges markieren, Texte eingebenZeitsparend:  Hördateien direkt abspielen, mit einem Klick zwischen den Komponenten wechselnFlexibel: Passende Kopiervorlagen auswählen, eigene Notizen festhalten

www.klett.de/lehrwerkdigitalSystemvoraussetzungenWindows 2000 SP4/XP SP2/XP Tablet PC Edition/Vista/7/8 (64 Bit), Mac OS X 10.5.2 | PC: Prozessor Intel Pentium III 1 GHz, Internet-explorer 6, Firefox 3.0, Direct X Version 8 | Mac: Intel Core™ Duo-Prozessor 1,83 GHz/G4 1 GHz, Internetbrowser Safari, Firefox 3.0, Flash Player, Quicktime Plugin | 512 MB RAM, 1024 x 768 Aufl ösung, 8-fach CD-ROM Laufwerk, Soundkarte mit Lautsprecher/Headset, Beamer mit XGA Aufl ösung von 1024 x 768 Pixel© und ® Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2014Alle Rechte vorbehalten, www.klett.deSoftware (für Whiteboard geeignet)

Fotos: U1 iStockphoto, MaszaS; U4 Thomas Weccard/Ludwigsburg

Wir neu A1.1 d
igital Wir neu A2.1 digitalKomplettes Unterrichts paket auf DVD-ROM

Wir neu A2.1 digital

www.klett.de/lehrwerkdigitalSystemvoraussetzungenWindows 2000 SP4/XP SP2/XP Tablet PC Edition/Vista/7/8 (64 Bit), Mac OS X 10.5.2 | PC: Prozessor Intel Pentium III 1 GHz, Internet-explorer 6, Firefox 3.0, Direct X Version 8 | Mac: Intel Core™ Duo-Prozessor 1,83 GHz/G4 1 GHz, Internetbrowser Safari, Firefox 3.0, Flash Player, Quicktime Plugin | 512 MB RAM, 1024 x 768 Aufl ösung, 8-fach CD-ROM Laufwerk, Soundkarte mit Lautsprecher/Headset, Beamer mit XGA Aufl ösung von 1024 x 768 Pixel© und ® Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2014Alle Rechte vorbehalten, www.klett.deSoftware (für Whiteboard geeignet)

Wir neu A1.2 d
igital Wir neu A2.2 digitalKomplettes Unterrichts paket auf DVD-ROM

Fotos: U1 iStockphoto/MaszaS U4 Thomas Weccard/Ludwigsburg

Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROMDie DVD-ROM enthält:• Lehr- und Arbeitsbuch zur Präsentation per Whiteboard oder Beamer• Lehrerhandbuch• Kopiervorlagen • Integrierte Hördateien • Interaktive QuerverweisePraktisch: Details vergrößern, Wichtiges markieren, Texte eingebenZeitsparend:  Hördateien direkt abspielen, mit einem Klick zwischen den Komponenten wechselnFlexibel: Passende Kopiervorlagen auswählen, eigene Notizen festhalten

Wir neu A1.2 digital

Wir neu B1

Lehrerhandbuch

Grundkurs Deutsch für junge Lernende 

www.klett.de/lehrwerkdigital

Systemvoraussetzungen
Windows 2000 SP4/XP SP2/XP Tablet PC Edition/Vista/7/8 (64 Bit),  
Mac OS X 10.5.2 | PC: Prozessor Intel Pentium III 1 GHz, Internet- 
explorer 6, Firefox 3.0, Direct X Version 8 | Mac: Intel Core™ Duo-
Prozessor 1,83 GHz/G4 1 GHz, Internetbrowser Safari, Firefox 3.0,  
Flash Player, Quicktime Plugin | 512 MB RAM, 1024 x 768 Auflösung, 
8-fach CD-ROM Laufwerk, Soundkarte mit Lautsprecher/Headset, 
Beamer mit XGA Auflösung von 1024 x 768 Pixel

© und ® Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2014
Alle Rechte vorbehalten, www.klett.de

Software  
(für Whiteboard geeignet)
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Wir neu B1.2 digital
Komplettes Unterrichts paket auf DVD-ROM

Fotos: U1 iStockphoto (GlobalStock), 
Calgary, Alberta;  
U4 Thomas Weccard/Ludwigsburg

Komplettes Unterrichtspaket auf DVD-ROM

Die DVD-ROM enthält:
• Lehr- und Arbeitsbuch zur Präsentation per Whiteboard oder Beamer
• Lehrerhandbuch
• Kopiervorlagen 
• Integrierte Hördateien 
• Interaktive Querverweise

Praktisch: 
Details vergrößern, Wichtiges markieren, Texte eingeben

Zeitsparend:  
Hördateien direkt abspielen, mit einem Klick zwischen den  
Komponenten wechseln

Flexibel: 
Passende Kopiervorlagen auswählen, eigene Notizen festhalten

Wir neu B1.2 digital
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Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD

Wir neu B1.1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir plus neu B1
Trainingsheft 
mit Audio-CD
978-3-12-675993-9
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Wir plus neu B1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Trainingsheft mit Audio-CD

DO01_3-12-675892_WIR_B1_2_000_000_U4_U1.indd   1-3 15.06.2015   11:21:41

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD

Wir neu B1.1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir plus neu B1
Trainingsheft 
mit Audio-CD
978-3-12-675993-9

Interaktive Übungen finden Sie unter  
www.klett-sprachen.de/wir 

Wir plus neu B1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Das Trainingsheft mit Audio-CD  
zum Festigen und Vertiefen 

• bietet abwechslungsreiche und spielerische  
Übungen 

• übt die Aussprache und die mündliche  
Kommunikation 

• trainiert die Fertigkeiten Lesen und Schreiben
• festigt grammatische Strukturen und  

den Wortschatz
• mit kostenlosen Lösungen im Internet

Ideal für den Einsatz im Unterricht oder  
zu Hause 
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Η ιδανική διδακτική σειρά για μαθητές 
Δημοτικού που ξεκινούν με την εκμάθηση της 

γερμανικής γλώσσας ολοκληρώθηκε.

Προχωράμε βήμα – βήμα προς την επιτυχία 
με τα Wir            A1, Wir            A2 & Wir neu B1.

Όλα σε ένα βιβλίο
Με το βιβλίο του μαθητή, το έγχρωμο βιβλίο 
ασκήσεων και το ακουστικό CD, τα παιδιά μαθαίνουν 
να επικοινωνούν στα Γερμανικά από τα πρώτα 
μαθήματα, σε μερικές μόνο ώρες διδασκαλίας.

Klett Hellas
Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110  •  174 56 ‘Αλιμος
Tηλ.: 210-99 02 700  •  Fax: 210-99 02 703 
E-Mail: info@klett.gr  •  web: www.klett.gr
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Wir Kids A2.2
Lehr- und Arbeitsbuch 
mit Audio-CD
978-960-6891-95-3

Wir Kids A2
Lehrerhandbuch
978-960-6891-96-0

Lehrerhandbuch

Grundkurs Deutsch für junge Lernende 

Wir        A2Kids
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Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD

Wir Kids A2.1
Lehr- und Arbeitsbuch 
mit Audio-CD
978-960-6891-94-6

Wir Kids A2
Lehrerhandbuch
978-960-6891-96-0

Wir        A2.2Kids
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir        A2.2
Grundkurs Deutsch für junge Lernende  

Wir        A2.2 ist stark!

• übersichtlicher, modularer Aufbau
• flache Progression
• leichtes Lehren und Lernen
• schnelle Lernerfolge
• viele spielerische Übungen

Kids

Kids

9 7 8 9 6 0 6 8 9 1 9 5 3

ISBN 978-960-6891-95-3 10000

LehrerhandbuchGrundkurs Deutsch für junge Lernende Wir        A2Kids

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD

Wir        A2.1Kids
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir        A2.1
Grundkurs Deutsch für junge Lernende  

Wir        A2.1 ist stark!

• übersichtlicher, modularer Aufbau
• flache Progression
• leichtes Lehren und Lernen
• schnelle Lernerfolge
• viele spielerische Übungen

Kids

Kids

9 7 8 9 6 0 6 8 9 1 9 4 6

ISBN 978-960-6891-94-6
10000
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Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD

Wir Kids A2.1
Lehr- und Arbeitsbuch 
mit Audio-CD
978-960-6891-94-6

Wir Kids A2
Lehrerhandbuch
978-960-6891-96-0

Wir        A2.2Kids
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir        A2.2
Grundkurs Deutsch für junge Lernende  

Wir        A2.2 ist stark!

• übersichtlicher, modularer Aufbau
• flache Progression
• leichtes Lehren und Lernen
• schnelle Lernerfolge
• viele spielerische Übungen

Kids

Kids

9 7 8 9 6 0 6 8 9 1 9 5 3

ISBN 978-960-6891-95-3
10000

Lehrerhandbuch

Grundkurs Deutsch für junge Lernende 

Wir        A2Kids

Η ιδανική διδακτική σειρά για μαθητές Δημοτικού από 
9/10 ετών που ξεκινούν την εκμάθηση  
της γερμανικής γλώσσας ολοκληρώθηκε!   

Kids Kids
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Επανέρχεται η Ιταλική γλώσσα στα Γυμνάσια
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Διαμαρτυρίες Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Αποστολάκη 2 & Κράτητος – Ν. Σμύρνη 

Νέα Σμύρνη, 23 Ιουνίου 2016 

Προς: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Κύριο Νικόλαο Φίλη 

Κοιν/ση : Γεν. Γραμματέα Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Ι. Παντή 

Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας κ. Γ. Κέντρο

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Ν. Σμύρνης

Ένωση Γονέων & Συλλόγους Γονέων Δημοτικών Σχολείων Ν. Σμύρνης

Δ/ντες Δημοτικών Σχολείων Νέας Σμύρνης

ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και 
προβληματισμό του, πάνω στο θέμα που πρόσφατα έχει δημιουργηθεί, μετά την σχετική σας απόφαση 
για τροποποίηση του τρόπου διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στους μαθητές των Δημοτικών 
Σχολείων. Παρά τις οποιοσδήποτε πολιτικές ή οικονομικές αντιξοότητες που διέρχεται η χώρα μας, 
το αναφαίρετο δικαίωμα οποιουδήποτε Έλληνα μαθητή για δημόσια, ποιοτική και από κάθε άποψη 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση, δεν μπορεί να συνθλίβεται στη  δίνη των οριζόντιων οικονομικών ή άλλων 
περικοπών. 

Είναι γνωστό, ότι η δεύτερη ξένη γλώσσα, που από 10ετίας περίπου διδάσκεται στα Δημοτικά 
Σχολεία, προσδίδει στους μικρούς μαθητές αν όχι ένα πλήρες εφόδιο περαιτέρω γνώσης, σίγουρα όμως το 
ισχυρότατο ερέθισμα της εμπλοκής και περαιτέρω επιμόρφωσης σ’ ένα ακόμα πεδίο-χώρο, της Ευρώπης 
των λαών. Ιδιαίτερα, την τελευταία 3ετία, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής 
μας, είναι μόνιμοι Δημόσιοι Λειτουργοί και το προσφερόμενο έργο τους είναι καθολικά αναγνωρισμένο.

Με την πρόσφατη Υπουργική απόφαση, η ως άνω εικόνα, τροποποιείται πλήρως, υποχρεώνοντας 
τους μαθητές, έστω ένα μεγάλο μέρος αυτών, να ακολουθήσει την πλειοψηφική απόφαση, με αποτέλεσμα 
την πλήρη ανατροπή σχεδίων, πλάνων και προγραμματισμών, ενός, δύο ή και τριών χρόνων. Το οξύμωρο 
στο σημείο αυτό είναι, το γεγονός ότι εσείς ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, καλείται να απαντήσει 
κάθε φορά, στην προφανή ερώτηση-απορία, … « Η σφαιρική και ολοκληρωμένη Εκπαίδευση, στηρίζεται 
στην αρχή της πλειοψηφίας ή στο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής; ».

Eκ του γεγονότος αυτού και μόνο, εκτιμούμε ότι θα είναι απόλυτα κατανοητή η αδιαφορία και 
υποβάθμιση προς το μάθημα της 2ης γλώσσας από ένα σημαντικά μεγάλο αριθμό μαθητών, ενώ ταυτόχρονα 
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θα είναι προφανή και τα προβλήματα στη διδασκαλία, από τον αυξημένο, λόγω συνωστισμού, αριθμού των 
μαθητών. Τέλος απόρια όλων των ανωτέρω, θα είναι η μη-αποτελεσματική εκμάθηση της, όποιας, δεύτερης 
ξένης γλώσσας και η μη-απόκτηση ενός διπλώματος ή πιστοποίησης γνώσης της δεύτερης γλώσσας 
αρχικής επιλογής. 

Ως παράδειγμα, σας αναφέρουμε ότι στο Σχολείο μας, η αριθμητική κατανομή των δύο τμημάτων της 
Ε’ τάξης, για παρακολούθηση 2ης ξένης γλώσσας, για μεν τα Γαλλικά είναι 29 μαθητές, για δε τα Γερμανικά 22 
μαθητές και όπως αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που παρουσιάζεται, είναι ιδιαίτερα οξύ.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θα σας παρακαλούσαμε όπως επανεξετάσετε το 
συγκεκριμένο θέμα της δεύτερης ξένης γλώσσας υπό το πρίσμα όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω 
και εκδώσετε τη σχετική οδηγία, για τροποποίηση και πιθανή σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο σύστημα 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών με πρόβλεψη και σωστό προγραμματισμό. 

Σε κάθε περίπτωση εμείς ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Σμύρνης, 
συντασσόμενοι με τις απαιτήσεις και τα αιτήματα των γονέων, αλλά κύρια υποστηρίζοντας την ελεύθερη 
επιλογή των μαθητών μας για ποιοτική και ολοκληρωμένη Παιδεία, θα απευθυνθούμε στην Ένωση Γονέων 
και κάθε άλλο θεσμικό και νομικά δόκιμο φορέα, προς επίτευξη του αποκλειστικού σκοπού μας, που 
δεν είναι άλλος από την Δημοσία αναβαθμισμένη, σφαιρική και ολοκληρωμένη Εκπαίδευση, με άρωμα 
Παιδείας.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Αναστ. Δ. Τσάτσος                                                        Ευστ.Τυράκης

Σημ. Σ.Ε.: Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καθώς και σε εκατοντάδες άλλες σε όλη τη χώρα αν και ο 
αριθμός των μαθητών που μειοψήφησαν (22) θα αιτιολογούσε τη δημιουργία παράλληλου τμήματος αυτό 
καθίσταται αδύνατον βάσει των νέων ρυθμίσεων σύμφωνα με τις οποίες «Ο αριθμός των παράλληλων 
τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. 
από 2 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας». 

Ως εκ τούτου στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο οι μαθητές θα διδαχθούν στα δύο υφιστάμενα τμήματα 
γενικής παιδείας την Ξένη γλώσσα που επέλεξε η πλειοψηφία (29). Πρακτικά το 43% των μαθητών της 
Ε΄ τάξης  - ποσοστό εξωφρενικό για ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα - θα αναγκαστεί να 
διδαχθεί μία Ξένη γλώσσα που δεν επιθυμεί. Η λύση για το συγκεκριμένο σχολείο συνίσταται στη 
δημιουργία όχι δύο, αλλά τριών τμημάτων: ένα τμήμα Γερμανικών με 22 μαθητές και δύο τμήματα 
Γαλλικών, ένα με δυναμικότητα 15 και το άλλο με δυναμικότητα 14 μαθητών. 

Στην ιστοσελίδα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τα τμήματα Β΄ Ξένης γλώσσας που 
δημιουργούνται στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα – μεταβείτε εδώ

http://deutsch.gr/data_info.php?data_id=3913&cat=24577 
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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

http://www.shedia.gr
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Mehrheitsentscheidung“ versus Mehrsprachigkeit an öffentlichen Schulen

von Stephanie Bettina Alwine Thiele*

In Griechenland haben Fremdsprachen nach wie vor einen hohen Stellenwert im Bildungsbewusstsein 
der Bürger. Ebenso hat sich die Einsicht fest etabliert, die Erlernung fremder Sprachen müsse möglichst 
früh beginnen. Diese Überzeugung steht im Einklang mit den neuesten Erkenntnissen im Bereich der 
Fremdsprachendidaktik und der psychopädagogischen Wissenschaften sowie mit den europäischen 
Standards für den Fremdsprachenunterricht.

Danach fördert die frühzeitige Erlernung von Fremdsprachen nicht nur die Aneignung der jeweiligen 
Fremdsprache, sondern auch die umfassende und allseitige Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder. 
Denn über die Sprache kommen sie in Kontakt mit neuen Kulturen und Sichtweisen auf die Welt, erweitern 
ihren geistigen Horizont und entwickeln Kompetenzen, wie Empathie und Toleranz für das Anderssein, 
was als absolut notwendig für die harmonische Koexistenz in den heutigen multikulturellen Gesellschaften 
erachtet wird.

Zugleich stellen gute Fremdsprachenkenntnisse die Ausrüstung sine qua non und Mindestanforderung 
par excellence dar, für den Zugang sowohl zum griechischen als auch zum europäischen Arbeitsmarkt, da 
„[sie] als Grundkompetenz betrachtet werden, die jeder EU-Bürger erwerben sollte, um in der europäischen 
Bildungsgesellschaft  seine  Ausbildungs- und Beschäftigungschancen zu erhöhen, insbesondere durch 
die Inanspruchnahme der Personenfreizügigkeit.“

Der griechische Staat hat sich zur Umsetzung einer Politik zur Förderung der Mehrsprachigkeit verpflichtet, 
wie sie die Europäische Union verfolgt. Das primäre Ziel dieser Politik ist: „jeder europäische Bürger soll 
noch zwei weitere Sprachen neben seiner Muttersprache beherrschen“ (EU-Richtlinie 1 + 2), und um das 
zu erreichen, „sollen Kinder bereits im frühen Alter zwei Fremdsprachen in der Schule lernen.“

In diesem Zusammenhang wurde bereits während des Schuljahres 2005-2006 in einem Pilotprojekt 
die zweite Fremdsprache (Französisch / Deutsch) an 219 Grundschulen eingeführt: Für 15.000 Schüler 
der fünften und sechsten Klasse bedeutete das die Umsetzung des einschlägigen Programms des 
Pädagogischen Instituts für die Dauer von zwei Jahren. Die Akzeptanz des Projekts führte letztlich zur 
Einführung der zweiten Fremdsprache im Primarschulwesen, so dass nunmehr an 3.688 Grundschulen 
(mit 4 und mehr Lehrerstellen) ca. 170.000 SchülerInnen in ganz Griechenland entsprechend unterrichtet 
werden.

Doch trotz der offiziellen Übernahme der Europäischen Sprachenpolitik und aller positiven Schritte 
des griechischen Staates bezüglich des Fremdsprachenunterrichts, hat die Realität gezeigt, dass 
-im Gegensatz zu den vielversprechenden Ankündigungen der jeweiligen politischen Führung- der 
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Fremdsprachenunterricht bis zum heutigen Datum keine strategische und nationale Priorität erlangt hat. 
Er wird eher als „notwendiges Übel“ behandelt, mit dem Ergebnis, dass auch die Fremdsprachenpolitik in 
Griechenland ohne Vision und Planung, bruchstückhaft, oft widersprüchlich und wie eine Pflicht, der man 
sich entledigen muss, ausgeübt wird.

Bezeichnend, jedoch leider nicht das einzige Beispiel, für die o.a. Einstellung zum Fremdsprachenunterricht 
ist der jüngste Ministerbeschluss (Amtsblatt 1324 Band B / 11.05.16) und das zugehörige Präzisierende 
Rundschreiben (Nr. 87776/D1/30.05.2016) für die ganztätigen Einheitsgrundschulen: Darin wird die 
bisherige individuelle Wahl der 2. Fremdsprache den Fünftklässlern der Grundschule entzogen und 
durch die klassenweise Mehrheitsentscheidung ersetzt. Dies ist eine pädagogisch und didaktisch 
willkürliche und sozial ungerechte Entscheidung, die nun in brutaler Weise den -trotz aller vorwiegend 
organisatorischen Schwierigkeiten- erfolgreichen Verlauf des institutionalisierten Unterrichts der Zweiten 
Fremdsprache an Grundschulen einstellen wird. Denn aus den verfügbaren amtlichen Statistiken -nach 
Auswertung der Wahlentscheidungen der Viertklässler für die zweite Fremdsprache- geht hervor, dass 
demnächst mehr als ein Drittel der SchülerΙnnen nicht in der Sprache ihrer Wahl unterrichtet werden, 
auch wenn dafür ein Lehrer zur Verfügung stehen sollte.

http://www.colibri-kifissia.gr
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Zur gleichen Zeit wird der Unterricht künftig unter Bedingungen der Überfüllung abgehalten, da die Zahl 
der überbelegten Räume für den Unterricht der Zweiten Fremdsprache infolge des o.g. Ministerbeschlusses 
zunehmen wird. Unter diesen Verhältnissen kann sich keine sprachliche Kommunikation entwickeln. Dies 
ist leicht einzusehen, wenn man die einschlägigen Untersuchungen berücksichtigt, wonach auf jeden 
Lerner -Anfänger oder Fortgeschrittenen- bei großen Klassen (mehr als 20 Schüler) je Unterrichtsstunde 
nur 1 Minute an fremdsprachlicher Kommunikation entfällt.

Zu den oben genannten Folgen kommt noch die Zahl der extrem negativen Folgen für Eltern und 
Erziehungsberechtigte von Kindern, für die Lehrer und die Schulen selbst sowie die aufsichtführenden 
Primarschuldirektionen hinzu. Erstere werden zum zigsten Mal erleben müssen, wie ihre familiäre 
Bildungsplanung und ihr Budget zunichte gemacht werden, während die Lehrer sich mit der Schrumpfung 
ihres Arbeitsgegenstandes und der deutlichen Verschlechterung des institutionellen Rahmens, in dem 
sie ihre Arbeit verrichten, auseinandersetzen müssen. Die LeiterΙnnen der einzelnen Schulen werden 
mit ernsthaften Problemen bei der Koordination der gezwungenermaßen mobilen Lehrkräfte sowie der 
Erstellung von Stundenplänen für die Schulen ihrer Zuständigkeit konfrontiert sein. Auch die lokalen 
Primar- und Sekundarschuldirektionen werden aufgrund des Ministerbeschlusses nicht in der Lage sein, 
dienstliche Fragen des Unterrichts der 2. Fremdsprache rechtzeitig zu planen sowie das entsprechende 
Lehrkräftepotenzial der Sektoren Französisch (PE05) und Deutsch (PE07) effizient zu verwalten.

Obwohl Platzgründe es nicht erlauben, sich weiter in alle Aspekte des Themas zu vertiefen, ist es doch sehr 
beunruhigend und gleichzeitig sehr traurig festzustellen, dass solche Praktiken, welche das Treffen von 
Schlüsselentscheidungen -und dazu noch im neuralgischen Bereich Bildung- in Abwesenheit und gegen 
die wirklichen Bedürfnisse der Empfänger ermöglichen, ununterbrochen fortgesetzt werden. Dadurch 
entstehen nämlich zahlreiche Probleme und eine unnötige Unruhe unter der Lehrergemeinschaft. Vor 
allem, wenn diese Entscheidungen von bestimmten Zentren und aus Gründen getroffen werden, die 
wenig mit dem Thema Fremdsprachenunterricht zu tun haben, dessen Aufwertung Herr Nikos Filis, der 
amtierende Minister für Bildung, in allen Tönen angekündigt hat.

Angesichts der Krise und der gesellschaftlichen Nachfrage nach qualitativem und zertifizierbarem 
Fremdsprachenunterricht durch das Öffentliche Bildungssystem ist eine wirksame, nicht vordergründige, 
kohärente Sprachenpolitik mehr denn je dringend notwendig. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine 
sorgfältige und langfristige Planung auf allen Stufen des Bildungssystems erforderlich, die auch an 
dem einschlägigen Curriculum für Fremdsprachen ausgerichtet sein muss. Voraussetzung ist natürlich 
der Wille und die Vision zur praktischen Umsetzung. Die ständigen Widersprüche im Bereich des 
Fremdsprachenunterrichts an öffentlichen Schulen lassen jedoch wenig Raum für die Hoffnung auf eine 
„Erfolgsgeschichte“. Denn die häufigen „Schocks“, die diesem Bereich versetzt werden, erinnern eher an 
eine „antike Tragödie“, während die Leidtragenden –seit Jahren „Zuschauer der gleichen Vorstellung „- sich 
fragen, ob und wann die ersehnte „Katharsis“ wohl eintritt.

http://www.colibri-kifissia.gr
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* Frau Stephanie Bettina Alwine Thiele ist Deutschlehrerin im griechischen staatlichen Primarschulwesen, 
M.Ed., Diplom-Germanistin und Diplom-Übersetzerin, Präsidentin des Panhellenischen DeutschlehrerInnen-
verbandes (PDV - www.deutsch.gr)

Der Artikel wurde in der Zeitung „AVGI“ am 31.07.2016 veröffentlicht. Der griechische Originaltext ist unter 
http://avgi.gr/article/10839/7326689/-pleiopsephiko-kai-demosia-xenoglosse-ekpaideuse abrufbar. Für die 
Teilnahme an der Online-Petition des PDV zur Aufhebung des Ministerialbeschlusses, durch den die freie 
Wahl der zweiten Fremdsprache abgeschafft wird, klicken Sie bitte auf folgenden Link: 
https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_k_Nikolao_Fili_
Anakaleste_amesa_tin_Ypoyrgiki_Apofasi_F1265770691D12642016/edit/

http://avgi.gr/article/10839/7326689/-pleiopsephiko-kai-demosia-xenoglosse-ekpaideuse
https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_k_Nikolao_Fili_Anakaleste_amesa_tin_Ypoyrgiki_Apofasi_F1265770691D12642016/edit/
https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_k_Nikolao_Fili_Anakaleste_amesa_tin_Ypoyrgiki_Apofasi_F1265770691D12642016/edit/
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 «Η ΑΥΓΗ» - Κυριακή 31.07.2016
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«GRIECHENLAND ZEITUNG» – Τετάρτη 10.08.2016
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«ΕΘΝΟΣ» – Παρασκευή 12.08.2016
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