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

ΠΟΛΗ : ...........................................................................

ΟΝΟΜΑ/ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ................................................................

ΣΤΑΘΕΡΟ : ....................................................................

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ : ...........................................................................
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ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ..............................................................................

E-MAIL : .........................................................................

Ι Δ Ι Ο Τ Η ΤΑ
Διδάσκων/-ουσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ε.Κ.Π.Α.

Αρ. Λογαριασμού Alpha Bank
Α.Π.Θ.

Ε.Α.Π.

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

197-00-2002002695

Άλλο ίδρυμα
Ωρομίσθιος/-α

Alpha Bank IBAN:

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

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε ιδιωτικό σχολείο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Αυτοαπασχολούμενος/-η
Φοιτητής/-τρια Γερμανικής Φιλολογίας

Οικοδιδασκαλείο
Ε.Κ.Π.Α.

Παράδοση ιδιαιτέρων
Α.Π.Θ.

Άλλο ίδρυμα

Άλλο: _______________________________________________________________________________
Κάτοχος επάρκειας: Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής στο περιοδικό aktuell

(Στερεά Ελλάδα-ΑττικήΠελοπόννησος-Νησιά Ιονίου-ΚρήτηΝησιά Νοτίου Αιγαίου)
Τ.Θ.51717, Τ.Κ.14503 Αθήνα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Μακεδονία-Θράκη-ΘεσσαλίαΉπειρος-Νησιά Βορείου Αιγαίου)
Τ.Θ.50021, Τ.Κ.54013 Θεσ/νίκη

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .......... ............ 201...... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ........................................................................................
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Η συνδρομή διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση ανανέωσης της συνδρομής μέσω
του τραπεζικού λογαριασμού της Πανελλήνιας Ένωσης μην ξεχάσετε να δηλώσετε στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμό σας, ώστε να σας σταλεί ταχυδρομικά η απόδειξη.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΙΚ. ΓΟΥΛΑ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως
Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα «Δια
Βίου Μάθηση» διοργάνωσε τελετή απονομής βραβείων στο Συνεδριακό Κέντρο
Θήβας, την 21η Φεβρουαρίου 2013, στο
πλαίσιο της δράσης «Ευρωπαϊκό Σήμα
Γλωσσών». Με τη συμμετοχή των συντονιστών

Διεθνών Υποτροφιών του ΙΚΥ κ. Φώτιος Αθανασόπουλος. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Δημάρχου
Θηβαίων κ. Σπυρίδωνα Νικολάου και του εκπροσώπου του Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας, Πατέρα
Γεώργιου Παπαγεωργίου, στους οποίους δόθηκαν
συμβολικά δώρα. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την
ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. του ΙΚΥ Καθηγητή Νίκου Δεμερτζή, ο οποίος εξήρε το ρόλο του ΙΚΥ στη
χορήγηση υποτροφιών και στη διαχείριση των ευρωτων βραβευθέντων προγραμμάτων, μαθητών, γονέ- παϊκών προγραμμάτων. Ακολούθησε η παρουσίαση
ων, τοπικών αρχών, εκπαιδευτικών φορέων και πλή- των βραβευθέντων προγραμμάτων από τους συντοθους ενδιαφερομένων, η τελετή βράβευσης ανέδειξε νιστές. Τα βραβεία απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο
τα προγράμματα που ανέπτυξαν καινοτόμες μεθό- του Δ.Σ. του ΙΚΥ Καθηγητή Νίκο Δεμερτζή, τον Δήδους διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών με απώ- μαρχο Θηβαίων, κ. Σπυρίδωνα Νικολάου και τον Αντιτερο στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτι- δήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, κ. Παναγιώτη Ζερικιώτη. Κατόπιν, οι μαθητές παρουσίασαν
κής διαδικασίας στον τομέα των γλωσσών.
Την τελετή άνοιξε με σύντομη εισαγωγική ομιλία ο ένα σποτ για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων και παρέλαβαν τα δώρα τους.
Βραβευθέντα Προγράμματα
1. «Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς (ΕΛΜΕΓΟ)», με συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Ανδρουλάκη. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας, Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας.
2. “Play and Learn English-P.A.L.E.”, με συντονίστρια την κ.
Άννα Καρύδη-Πυρουνάκη. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε
στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου.
3. «Η εφαρμογή της εικονικής πλατφόρμας μάθησης
Moodle στην εκμάθηση της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
στο Γυμνάσιο στο πλαίσιο ενός σεναρίου υβριδικής μάθησης», με συντονίστρια την εκπαιδευτικό Γερμανικής Γλώσσας κ. Αικατερίνη Γούλα. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο
1o Γυμνάσιο Σάμου.
Μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαίκό Σήμα Γλωσσών
στο http://www.iky.gr/europaika-programmata/item/397eurwpaiko-sima-glwsswn-european-language-label
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Η συνάδελφος Κατερίνα Γούλα από
τη Σάμο είχε μιλήσει στην ημερίδα επιμόρφωσης της Πανελλήνιας
Ένωσης (16-09-2012) στην Αθήνα
με θέμα: «Kreatives Schreiben in der
Grundschule am Beispiel des Märchens
«Rotkäppchen», παρουσιάζοντας τη
δουλειά της στα δημοτικά σχολεία του
νησιού. Το έργο αυτό έλαβε το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2012.
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ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
της Δέσποινας Πασσά *
Τα Συνεργατικά Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα-ΣΠΕΠ (collaborative virtual environments)
αποτελούν την κορωνίδα των δυνατοτήτων του διαδικτύου στις μέρες μας. Πρόκειται στην ουσία για
πλοηγήσιμους και εποικημένους τρισδιάστατους
τόπους που υποστηρίζουν τη συλλογική εργασία
και το κοινωνικό παιχνίδι και κερδίζουν ολοένα και
μεγαλύτερη αποδοχή (Πέλλας, 2010, Επιτρόπου, Θεοδοσίου, Χατζοπούλου, Κακανά, Βασιλειάδης, 2010).
Στους εικονικούς κόσμους μπορούν να συμμετέχουν
χρήστες ανεξαρτήτου ηλικίας, χρησιμοποιώντας γραφικές αναπαραστάσεις του εαυτού τους, τις λεγόμενες «κυβερνοντότητες» (avatars) (Πέλλας, 2010). Οι
συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο
των ΣΠΕΠ μέσω των avatars, μεταβιβάζοντας πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, την παρουσία, τη
θέση και τις δραστηριότητές τους μέσα στο περιβάλλον και επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας
πολυμεσικά εργαλεία ήχου, εικόνας, χειρονομιών και
κειμένου (Churchill και συν., 2001 όπως αναφέρεται
σε Πέλλας, 2010).

σομοιώσεων και 8. αποτελούν χρήσιμο και σύγχρονο
εργαλείο εξ αποστάσεως μάθησης με περαιτέρω
δυνατότητες αξιοποίησης, οι οποίες μένουν να ερευνηθούν (Deutschmann & Panichi, 2009. Dickey, 2005.
Hansson, 2005. Hundsburger, 2009. Καστούδη, 2011.
Sarsar, 2008. Thorne & Black, 2007.Waters, 2007).
Οι έρευνες που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν τόσο τα εικονικά περιβάλλοντα πολλαπλών
χρηστών Second Life και Active Worlds Educational
Universe όσο και το μαζικό πολυχρηστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι ρόλων World of Warcraft.

Τα πλεονεκτήματα των εικονικών κόσμων στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο ξενόγλωσσο μάθημα που
μας ενδιαφέρει συνοψίζονται ως εξής: 1. αποτελούν
πηγή για αυθεντική αλληλεπίδραση με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου, 2. ενδείκνυνται για μαθήματα σε τάξεις, προσφέροντας τη δυνατότητα σχεδιασμού και φιλοξενίας δραστηριοτήτων οι οποίες δεν
θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε κανονικές
τάξεις ή πλατφόρμες εξ αποστάσεως μάθησης, 3. βοηθούν τόσο στην κοινωνική δικτύωση των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, 4. προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας video (machinima) μέσα στον
εικονικό κόσμο, 5. παρέχουν διεξόδους συνεργασίας
με απομακρυσμένους συνεργάτες μέσω projects, 6. οι
συμμετέχοντες μπορούν να διοργανώσουν πολιτισμικά δρώμενα στη γλώσσα στόχο σε συνεργασία ακόμα
και με φυσικούς ομιλητές (πολυπολιτισμική συνείδηση), 7. ενδείκνυνται για τη διεξαγωγή παιχνιδιών αναζήτησης (quest), παιχνιδιών ρόλων καθώς και προ* Η Δέσποινα Πασσά εργάζεται ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός
Γερμανικής Γλώσσας στο 12ο Δημοτικό Σχολείο της πόλεως της Ρόδου.

despoina.passa@gmail.com
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1. World of Warcraft
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δημοφιλές παιχνίδι, το οποίο και
λειτουργεί ως τόπος κοινωνικής
δικτύωσης για άτομα απ’ όλο τον
κόσμο, ενώ προσφέρει παράλληλα
τη δυνατότητα εμβάθυνσης στην
αγγλική γλώσσα, μέσω χώρων
γραπτής και προφορικής συνομιλίας (Thorne & Black, 2007. Waters,
2007). Η Sarsar (2008) εστιάζοντας
στη χρήση του World of Warcraft,
σε τοπικό επίπεδο, σε ένα λύκειο
στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα,
προσπαθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων να συγκρίνει τις πολυδιάστατες δραστηριότητες που εκδηλώνονται εν μέσω παιχνιδιού σε
έναν τόπο εξωσχολικού ενδιαφέροντος με τις βασικές δραστηριότητες γραμματισμού της αγγλικής
γλώσσας στα καθημερινά πλαίσια
της σχολικής τάξης.
Υποστηρίζει λοιπόν ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι κατά τέτοιο
τρόπο σχεδιασμένο, ώστε να διευκολύνει την ευρεία κοινωνικοποίηση των παικτών του, οι οποίοι επικοινωνούν προκειμένου να
συμμετέχουν ενεργά στις λεγόμενες αναζητήσεις (Sarsar, 2008). Στις
θετικές εντυπώσεις των μαθητών
για το παιχνίδι συγκαταλέγονται
η βελτίωση των δεξιοτήτων της
αγγλικής γλώσσας, η δημιουργία
ισχυρών δεσμών με παίκτες από
όλο τον κόσμο και η βελτίωση
των γνώσεων υπολογιστή, άποψη
που ενισχύεται αντίστοιχα από τον
Waters (2007).
Από την άλλη οι μαθητές εκφράστηκαν αρνητικά σχετικά με τη
δημιουργία εθιστικών συμπεριφορών (π.χ συχνή και άσκοπη χρήση
του παιχνιδιού, ταύτιση με τους
χαρακτήρες), οι οποίες με τη σειρά
τους οδηγούν σε φτωχή ακαδημαϊκή γνώση, βλάπτουν την όραση
και υποβαθμίζουν την ποιότητα
των κοινωνικών σχέσεων στα πλαίσια του κανονικού κόσμου (Sarsar,
2008).
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2. Second Life
Οι Deutschmann και Panichi
(2009) συγκρίνουν με τη σειρά
τους τα αποτελέσματα των πρώτων και τελευταίων μαθημάτων
μιας τάξης ενηλίκων, επιπέδου
proficiency, που διεξάγονται μέσω
του εικονικού κόσμου Second Life.
Το συγκεκριμένο εικονικό περιβάλλον αποτελεί μια καινοτομία
της Linden Lab, όπου τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια επικοινωνούν
μέσω κοινών και ιδιωτικών χώρων
άμεσης γραπτής συνομιλίας, αλλά
και μέσω ασύγχρονων χώρων
γραπτής (blogs) και προφορικής
επικοινωνίας (Hundsburger, 2009.
Καστούδη, 2011). Το παιχνίδι υποστηρίζει εξίσου το «ανέβασμα»
Video και εικόνας καθώς και την
καταγραφή ήχου (Deutschmann &
Panichi, 2009. Καστούδη, 2011).
Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι
συνεργαζόμενοι με τους μαθητές
τους κατάφεραν να εμπλακούν
ενεργά σε προφορικές και γραπτές συνομιλίες ενώ ταυτόχρονα
υποστηρίζουν ότι η ανωνυμία που
προσφέρει το παιχνίδι συμβάλει
στη μείωση του άγχους των μαθητών (Deutschmann & Panichi,
2009). Αντίστοιχα η Καστούδη
ισχυρίζεται πως με την καταγραφή των συνομιλιών προσφέρονται
στους μαθητές πολύτιμα δεδομένα για τη διαχείριση του διαλόγου
αλλά και για δραστηριότητες αναστοχασμού (Καστούδη, 2011).
Δεν λείπουν όμως και τα αρνητικά, στα οποία συγκαταλέγονται
οι ιδιαίτερα απαιτητικές τεχνικές
προδιαγραφές αλλά και οι συχνές
περιπτώσεις «πτώσης» του συστήματος (Deutschmann & Panichi,
2009. Hundsburger, 2009. Καστούδη, 2011). Η Καστούδη (2011)
υποστηρίζει μάλιστα ότι λόγω της
αδυναμίας ένταξης των εικονικών κόσμων στα ισχύοντα ΑΠΣ, η
χρήση τους οφείλει να γίνεται συμπληρωματικά και να περιβάλλει
την επίσημη διδασκαλία, γεγονός
που αποβαίνει χρονοβόρο για

τους συμμετέχοντες. Ένα άλλο σημείο, στο οποίο οι Deutschmann
και Panichi (2009) δίνουν μεγάλη
έμφαση, είναι το πώς οι μαθητές
καταφέρνουν να επικοινωνούν
επαρκώς σε εικονικά περιβάλλοντα, όπου η χρήση της βοηθητικής γλώσσα του σώματος είναι
ανύπαρκτη. Το ερώτημα αυτό
χρίζει περαιτέρω έρευνας, καθώς
η προσαρμογή της συμπεριφοράς που κρίνεται αναγκαία πρέπει
να υποστηρίζεται και από τις κατάλληλες τεχνικές διευκολύνσεις
(Deutschmann & Panichi, 2009).
Τέλος, καθώς το Second Life τυγχάνει ευρύτερης εκπαιδευτικής
απήχησης ανάμεσα στα εικονικά
περιβάλλοντα, υλοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα στο αντικείμενο της ξένης γλώσσας, τα
αποτελέσματα των οποίων υποστηρίζουν την θετική επίδρασή
του στο ξενόγλωσσο μάθημα (Καστούδη, 2011). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα NIFLAR project, AVALON
project, Talk with Me Project και
Kamimo Project (Hundsburger,
2009. Καστούδη, 2011).
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3. Active Worlds Educational
Universe
Η εικονική πλατφόρμα του AWEU
προσιδιάζει σε πολλά σημεία με
αυτήν του Second Life. Προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα
άμεσης γραπτής συνομιλίας, προφορικού λόγου, όπως επίσης και
ενσωματωμένη διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης για την παροχή βοήθειας σε σχέση με τη λειτουργία
της (Dickey, 2005). Ακόμα επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου
μέσα στον εικονικό κόσμο, όπως
εικόνας, κίνησης, ήχου και κειμένων (Dickey, 2005). Σε αντίθεση
όμως με το Second Life οι χρήστες
έχουν περιορισμένο έλεγχο στην
επιλογή και στις κινήσεις των κυβερνοντοτήτων (avatars) (Dickey,
2005).
Η έρευνα του Hansson (2005)
λαμβάνει χώρα σε ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης της Δανίας, όπου
συμμετείχαν μαθητές ηλικίας 13

ετών. Βασισμένη πρωτίστως στη
θεωρία της κοινωνικής μάθησης,
προσαρμόζεται εν μέρει σε εικονικό και εν μέρει σε κανονικό πλαίσιο τάξης, εστιάζεται στην τεχνική
της γλωσσικής εμβάθυνσης και
υποστηρίζει ότι η συνεργασία και
η γλωσσική διάδραση είναι προαπαιτούμενες τόσο για την παροχή
κινήτρων όσο και για την εκμάθηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων
της αγγλικής (Hansson, 2005).
Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε
στον εικονικό κόσμο D-tale, κομμάτι του δικτύου AWEU και συμπεριλάμβανε μαθησιακές ενότητες
όπως σύνθεση φανταστικών ιστοριών στα αγγλικά, προσαρμογή των
ιστοριών στον κόσμο του D-tale
και στο λειτουργικό του Active
Worlds, συνομιλία με συμμαθητές
και κυβερνοντότητες ελεγχόμενες
από τους καθηγητές, καταγραφή
των εμπειριών των μαθητών σε
χώρους ασύγχρονης συζήτησης

όπως και ερωτήσεις κατανόησης
πάνω στις ιστορίες των άλλων μαθητών (Hansson, 2005). Σύμφωνα
λοιπόν με τον ίδιο οι μαθητές του
μέσω της συνεχόμενης έκθεσης
στο γραπτό λόγο παρουσίαζαν με
τη λήξη της έρευνας βελτιωμένες
επιδόσεις τόσο στην επίσημη όσο
και στην ανεπίσημη χρήση της
γλώσσας (Hansson, 2005).
Οι έρευνες σχετικά με τα τεχνικά
θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου εικονικού περιβάλλοντος
παραμένουν περιορισμένες με την
Dickey να συμπεραίνει αξιολογώντας την τεχνολογία του Active
Worlds, ότι ενδείκνυται για περιβάλλοντα μεγαλύτερης κλίμακας
(τάξεις), όπου πρωταρχικό ρόλο
διαδραματίζουν η κοινωνική δικτύωση και η παροχή βοήθειας
(Dickey, 2005).
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Συμπεράσματα
Το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο μαθησιακό εργαλείο, με τη σωστή χρήση του οποίου
παρέχονται ευκαιρίες για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στην επικοινωνία μεταξύ ατόμων και ομάδων σε παγκόσμιο
γεωγραφικό πλαίσιο (White, 1995). Όσον αφορά την
εκμάθηση ξένων γλωσσών διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο προσφέροντας στους μαθητές πλήθος δυνατοτήτων πρόσβασης σε αυθεντικό υλικό, πολιτισμικής
αφύπνισης και κυρίως αλληλεπίδρασης με ξένους
ομιλητές σε πραγματικές καταστάσεις άμεσης ή έμμεσης επικοινωνίας (Teng, 2011). Οι εικονικοί κόσμοι ως
ό,τι πιο σύγχρονο στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εξασκήσουν
την ξένη γλώσσα προφορικά και γραπτά, προσεγγίζοντας κατά πολύ τις καταστάσεις του πραγματικού

κόσμου (Καστούδη, 2011).
Παρά τα αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη, οι έρευνες
πάνω στη χρήση του διαδικτύου στην ξενόγλωσση
εκπαίδευση είναι περιορισμένες (Teng, 2011). Η ισχύουσα βιβλιογραφία αναφέρει σοβαρά μειονεκτήματα, τα οποία ωθούν τους εμπλεκόμενους να εξακολουθούν να προτιμούν παραδοσιακού τύπου τάξεις
(Apostolou, Hassell, Rebele & Watson, 2010). Σε αυτά
συγκαταλέγονται οι τεχνικές απαιτήσεις, ο ελλιπής
χρόνος και η δυσκολία ένταξης διαδικτυακών projects
στα ισχύοντα ΑΠΣ, το στρες που πολλοί βιώνουν επικοινωνώντας στην ξένη γλώσσα, εθιστικές συμπεριφορές, η περιορισμένη ανατροφοδότηση από τους
διδάσκοντες καθώς και η αδυναμία των τελευταίων
να ανταπεξέλθουν στις τεχνικές γνώσεις που απαιτούν ανάλογα εγχειρήματα (Καστούδη, 2011).
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ERASMUS-KOOPERATION MIT DER TÜRKEI
1

von Dr. Paris Berberoglu
pberber@del.auth.gr

Seit 2008 besteht eine Kooperation zwischen der
Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der
Philosophischen Fakultät der Aristoteles Universität
Thessaloniki und der Abteilung für Deutsche
Sprache der Fakultät für Bildungswissenschaften
der Onsekiz Mart Universität Çanakkale/Türkei im
Rahmen der Erasmus/Sokrates-Dozentenmobilität
für den Zeitraum 2009-2013. Die Idee zu dieser
Zusammenarbeit hatten Dr. Paris Berberoglu,
Dozent für Theorie und Praxis an der Abteilung
für Deutsche Sprache2 und Philologie der
Philosophischen Fakultät der Aristoteles Universität
Thessaloniki und Ali Osman Öztürk, Professor an
der Onsekiz Mart Universität Çanakkale (sowie
Volkskundler und Liedforscher), während des
Symposiums Perspektiven zur Neustrukturierung
der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache
in Südosteuropa vom 3. bis zum 4. April 2008
in Istanbul. Auf Einladung der türkischen
Partneruniversität hat Dr. Paris Berberoglu die
türkische Abteilung besucht und vom 31. März bis
zum 6. April 2012 dort gelehrt - ein erster Schritt zur
Intensivierung der bilateralen Zusammenarbeit.
Die europäischen Austauschprogramme
ermöglichen den Studierenden an der Abteilung
für Deutsche Sprache und Philologie der
Philosophischen Fakultät der Aristoteles Universität
Thessaloniki den Studienaufenthalt für ein oder auch
zwei Semester in folgenden Ländern: Deutschland,
Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Spanien,

Türkei und Ungarn. Es können Studierende ab dem
dritten Studiensemester daran teilnehmen. An
einigen Partneruniversitäten sind auch Plätze für
Studierende des Masterstudiengangs vorgesehen.3
Die Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)4
wurde 1992 gegründet. Sie entstand aus der
früheren externen Fakultät für Pädagogik der Trakya
Üniversitesi 5 auf dem Anafartalar Campus. Der
Name Onsekiz Mart, deutsch „18. März“, leitet sich
vom Datum des Sieges in der Schlacht von
Gallipoli 6 ab.
Die Universität verfügt über neun Fakultäten und 15
angeschlossene Fachschulen und Akademien:
• Fakultät für Ökonomie und
Verwaltungswissenschaft
• Fakultät für Kunsterziehung
• Fakultät für Fischerei
• Fakultät für Wissenschaft und Kunst
• Fakultät für Theologie
• Fakultät für Ingenieurwissenschaften und
Architektur
• Fakultät für Agrarwissenschaften
• Fakultät für Medizin
• Fakultät für Pädagogik
An der Universität hat der Weltkongress der
Universitäten 2010 stattgefunden, sie ist Mitglied im
Netzwerk der Balkan-Universitäten und hat darüber
hinaus bilaterale Abkommen mit Universitäten in
Europa bzw. der Aristoteles Universität Thessaloniki.

1 Dr. Paris Berberoglu ist Dozent für Theorie und Praxis an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Philosophischen

Fakultät der Aristoteles Universität Thessaloniki.

2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, German Language Teaching (2013): URL:

http://ebs.comu.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=1041&bot=1557 [Stand: 11.04.2013].
3 Europäische Austauschprogramme LLP/Erasmus (2013): URL:
http://www.del.auth.gr/index.php/de/llp-erasmus [Stand: 11.04.2013].
4 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (2013): URL: http://www.comu.edu.tr/ [Stand: 11.04.2013].
5 Trakya Üniversitesi (2013): URL: http://www.trakya.edu.tr/anasayfa/ [Stand: 11.04.2013].
6 Die Schlacht von Gallipoli wurde während des Ersten Weltkriegs auf der türkischen Halbinsel Gallipoli ausgetragen. Die
Entente-Mächte wollten in einer gemeinsamen Operation die Halbinsel besetzen und sie als Ausgangsbasis für die Eroberung
der osmanischen Hauptstadt Istanbul nutzen. Der Versuch scheiterte jedoch. Beide Seiten verloren insgesamt schätzungsweise
350.000 Mann (100.000 Tote und 250.000 Verwundete), was fast der Hälfte der zum Einsatz gekommenen Soldaten entspricht.
In der Türkei nennt man die Operation nach der Provinz Çanakkale Çanakkale Savaşı („Krieg von Tschanakkale“). Im englischen
Sprachraum ist sie als Dardanelles Campaign oder Gallipoli Campaign („Dardanellen-“ bzw. „Gallipolifeldzug“) bekannt. Die über
100.000 Gefallenen liegen auf mehreren Soldatenfriedhöfen.
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Inhalte der durchgeführten Lehrveranstaltungen:
Lesestrategien im DaF-Unterricht
Während seines Aufenthaltes in Çanakkale hat Dr.
Paris Berberoglu in einem Kurs des 2. Semesters (45
Studierende) gelehrt. Unter anderem ging es dabei
nach Häussermann, Ulrich / Piepho, Hans-Eberhard
(1996) um Aufgaben und Übungen zur freieren
Entfaltung der Lese-Intelligenz. 7
Oft kann sich ein Lehrer/eine Lehrerin das
Unterrichtsthema nicht auswählen. Es wird durch
das Curriculum vorgegeben. Kann er es sich aber
auswählen, sind drei Auswahlprinzipien hilfreich:
• Gibt es viele Einstiege in das Thema, viele
Bezüge zu den Lernenden?
• Ist das Thema zu stark vom Verstand bestimmt
oder ist es in der Lage, Lernende zu motivieren?
• Können sich die Lernenden persönlich mit
Fragen oder Anliegen, die mit dem Thema
zusammenhängen, identifizieren?
• Liegen im Thema Anlässe zum Nachdenken,
zum Erstaunen vor, kann es Kontroversen
auslösen?
Was legt der Lehrer/die Lehrerin den Lernenden
im Rahmen eines Sprachkurses vor? Er/sie wählt
die Texte zum Thema und nach den erwähnten
Prinzipien aus. Andere Aspekte - Lernziele, Zeit
etc. - werden bewusst vernachlässigt. Der einzige
Aspekt, der eine weitere bedeutende Rolle spielt,
ist der Schwierigkeitsgrad. Beinhaltet der Text z.B.
Emotionen, zum Thema angemessene Texte zu
vergleichbarem Schwierigkeitsgrad? Er kann kurz
oder lang sein, anspruchsvoll oder nicht, aktuell oder
nicht, mit Titel, Bild, Graphik versehen oder nicht.
Das Angebot sollte möglichst abwechslungsreich
sein:
• Die Texte sollten zum Nachdenken anregen, Fragen
stellen, zu Handlungen bewegen.
• Texte sollten auch geistige Nahrung bieten.
• Die Lernenden sollten anhand von Anhaltspunkten
in den Texten je eine Geschichte nachvollziehen und
zusammenstellen können.

Texte, die angemessen ausgewählt wurden, machen
Muster für das kreative Handeln der Lernenden
aus und vermitteln Strategien für die Gestaltung
eigener Texte. Auch Wortschatzstrukturen können
dabei entwickelt werden. Selten aber kann man
einen Zusammenhang von einem guten Text zu
grammatischem Regelfinden herstellen.
Seit ungefähr zwanzig Jahren haben sich die
folgenden Lesestile entwickelt:
• Das Überfliegen (globales bzw. orientierendes
Lesen). Dabei entscheidet sich der Leser/
die Leserin, ob ihn/sie der Text überhaupt
interessiert.
• Das Mustern (kursorisches Lesen). Beim Mustern
werden der Aufbau, der Zusammenhang und die
Hauptaussagen eines Textes erfasst.
• Das Herauspicken (selegierendes/selektives
Lesen). Hierbei werden einem Text nur die
Informationen entnommen, die für einen
bestimmten Zweck gesucht werden.
• Das Verweilen (totales Lesen). Beim Verweilen
werden der Text und seine Informationen so
sorgfältig wie möglich aufgenommen.
Leseaufgaben und -übungen müssen so
überzeugend funktionieren, dass die Lernenden
eine Leseintelligenz entwickeln. Die in Çanakkale
präsentierten Lesestile sind kein Patentrezept.
Lesen ist nicht eine Fertigkeit, sondern es umfasst
mehrere Strategien. Es sollte kein fertiges
Leseverhalten trainiert werden. Die Texte und
Aufgaben sollten möglichst abwechslungsreich
sein, mit Visualisierungen und Titeln, mit Übungen
und Aufgaben zur Text- und Spracharbeit oder
nicht. So kann vermieden werden, das sich ein
allzu linearer Leseablauf einspielt. In den Kursen
der Abteilung für Deutsche Sprache der Fakultät
für Bildungswissenschaften der Onsekiz Mart
Universität Çanakkale wurden Lesestile, Textsorten,
Denk- und Übungsschritte, das Aktivieren des
Vorwissens, Vorhersagen, der Textaufbau, Fragen
an Texte, Zuordnen, der Textzusammenhang, die
Textkonzentration, das Mitbauen am Text und das

7 Häussermann, Ulrich / Piepho, Hans-Eberhard (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgabenund Übungstypologie. München: Iudicium.
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Reagieren auf Texte thematisiert und nach Drochner / Föhr (2002)8
fünf ’’Spiegel’’-Texte bearbeitet.9
Für die einzigartige türkische Gastfreundschaft, den herzlichen
Empfang und die spannenden Diskussionen sei Prof. Ali Osman
Öztürk, Assoc. Prof. Dr. Nevide Akpinar Dellal, Assist. Prof. Dr. Nihan
Demiryay, Azsin Gültas, Metin Gülel, dem Forschungsassistenten
Dr. Umut Balci, dem Postgraduierten-Studenten Can Simsek sowie
allen Studierenden der Abteilung für Deutsche Sprache der Fakultät
für Bildungswissenschaften der Onsekiz Mart Universität Çanakkale
herzlichst gedankt.

8 Drochner, Karl-Heinz / Föhr, Dieter (2002): Land in Sicht! Textarbeit Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag.
9 Maas, Marie-Charlotte / Lüpke-Narberhaus, Frauke (2012): Sprachen in Europa: Deutsch steigt ab. URL:

http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,805646,00.html [Stand: 10.02.2012]; Sick, Bastian (2012): Zwiebelfisch: In
München sagt man ’’Ciao!’’ URL:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,814024,00.html [Stand: 08.02.2012]; Twiehaus, Jens (2012): Jugendsprache: Lass
ma’ lesen, yallah! URL: http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,811877,00.html [Stand: 28.01.2012]; Der Spiegel (2012):
Sprachkritik: ’’Döner-Morde ist Unwort des Jahres’’ URL:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,809512,00.html [Stand: 17.01.2012]; Hinrichs, Uwe (2012): Wie die Migration die
deutsche Sprache verändert hat. URL: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-83977255.html [Stand: 13.02.2012].
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ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΠγ
http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/
Σε αυτήν τη διεύθυνση «στεγάζεται» το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠγ,
που παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε όσους ετοιμάζονται ή ετοιμάζουν
άτομα για τις εξετάσεις στις ξένες γλώσσες του ΚΠγ. Παρακάτω φιλοξενούμε τμήματα του νέου αυτού δικτυακού τόπου.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠγ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Για όσους ακόμη διστάζουν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία σαν το
Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Δραστηριοτήτων, ή και για εκείνους που
θέλουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν για να ετοιμάσουν τους μαθητές τους να είναι και σε έντυπη μορφή –ώστε να
έχουν κάτι πιο «χειροπιαστό»– ετοιμάσαμε εγχειρίδια προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ: Το βιβλίο του υποψήφιου και Το βιβλίο
του εκπαιδευτικού. Τα εγχειρίδια αυτά είναι σε μορφή pdf και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τα εκτυπώσει αφού τα «κατεβάσει»,
κάνοντας κλικ επάνω στο βιβλίο. Μπορεί επίσης με ένα κλικ επάνω
στο εικονίδιο με την ένδειξη «MP3» να κατεβάσει το ηχητικό υλικό
που αντιστοιχεί στα Practice Tests του βιβλίου του υποψηφίου.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Α

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ- ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 2008

Μ

ε το παρόν κείμενο εκπροσωπούμε την πρωτοβουλία
«Διοριστέοι- Αδιόριστοι Εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ (60-40) 2008», μια
ομάδα 784 εκπαιδευτικών διαφόρων
ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παραμένουμε αδιόριστοι 4 χρόνια μετά
την επιτυχία μας στον ΑΣΕΠ.
Με το νόμο 3848/10 και δεδομένων των δεινών
δημοσιονομικών, κρίθηκε σκόπιμη η θέσπιση μεταβατικής περιόδου με καταληκτική ημερομηνία
το σχολικό έτος 2011-2012. Ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι διορισμοί εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν κατά τα επόμενα
σχολικά έτη ουδέποτε υπήρξαν σύμφωνοι με την
σαφώς οριζόμενη από το νόμο πρόβλεψη.
Ειδικότερα κατά το σχολικό έτος 2012-2013, προς
μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι από τους
185 μόνιμους διορισμούς στην Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση οι 136 (!!!) καλύφθηκαν -σε πλήρη
αναντιστοιχία με την νομοθεσία περί ποσόστωσης 60-40- από τους πίνακες ειδικών περιπτώσεων. Η συγκεκριμένη απόφαση πέραν του ότι κινείται στα όρια της νομιμότητας, ακυρώνει στην
πράξη τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του
ίδιου του πρωθυπουργού για διαφάνεια και αξιοκρατία στις προσλήψεις.
Ως πρωτοβουλία ζητάμε την πλήρη και άμεση
απορρόφηση όλων των 784 εναπομεινάντων διοριστέων εκπαιδευτικών, ώστε να αποκατασταθεί
η αδικία σε βάρος μας και να συμβάλλουμε και
εμείς στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων για
την επόμενη σχολική χρονιά.
Με τιμή
Οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας
«Διοριστέοι- Αδιοριστοι Εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ(6040) 2008»
Βαλαβάνη Χριστίνα
Μάτση Ευαγγελία
Περιστερίδου Σοφία
Τσιούμας Γεώργιος
Φράγκος Ιωάννης
aktuell 32/ 2013
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Συγκεκριμένα και δυνάμει των προκηρύξεων
2Π, 3Π, 4Π και 5Π του 2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ προκειμένου να καλυφθούν με
απόλυτα αξιοκρατική μέθοδο οι εκπαιδευτικές
ανάγκες. Όπως προέβλεπαν οι σχετικές προκηρύξεις και σύμφωνα με το νόμο 3255/2004 οι μισοί επιτυχόντες του διαγωνισμού διορίστηκαν
με σειρά επιτυχίας κατά το σχολικό έτος 20092010 με την οριζόμενη αναλογία κατά 60% από
τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και κατά
40% από τον ενιαίο πίνακα διορισμών, ενώ οι
υπόλοιποι αναμέναμε την εύλογη απορρόφησή
μας κατά το επόμενο σχολικό έτος 2010-2011.
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«Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη
16/11/2005 στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Προσωπικού θα είναι διαθέσιμο το σύστημα της on line πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδων
ΠΕ05-Γαλλικής και ΠΕ07- Γερμανικής. Οι
ώρες θα διατεθούν αποκλειστικά για
τις ανάγκες εφαρμογής του πιλοτικού
προγράμματος διδασκαλίας Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας στα δημοτικά
σχολεία» …. Έτσι ξεκίνησε το 2005 η
διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και
φτάσαμε, περνώντας από «σαράντα κύματα», τα πρώτα χρόνια σε συνεργασία
με τις επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05), την τελευταία
διετία σε αγαστή συνεργασία και με τις
επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Πληροφορικής (ΠΕ19-20) και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32) στο σημερινό αποτέλεσμα:
Ξεκινά η κάλυψη μικρού μέρους των
αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό
με μόνιμους εκπαιδευτικούς και στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ήδη 296 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας (και μερικές δεκάδες ακόμα, των
οποίων οι αιτήσεις μετάταξης δεν καταχωρήθηκαν λόγω μη εκπλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων και θα
κριθεί η βασιμότητά τους από τη διαδικασία των ενστάσεων) αιτούνται τη μετάταξή τους από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, για την κάλυψη των 100 θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.
aktuell 32/ 2013
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Σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής
Ερευνών πάνω από 80 θα είναι οι θέσεις που θα καλυφθούν με αυτόν τον
τρόπο. Στις προτιμήσεις αναδεικνύονται με σημαντική διαφορά πρώτες
η Β΄ Αθήνας (Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Κηφισιάς, Πεντέλης, Νέας Ιωνίας, Φιλοθέης-Ψυχικού,
Χαλανδρίου,

Παπάγου-Χολαργού,
Λυκόβρυσης-Πεύκης,

Μεταμορφώσεως, Ηρακλείου) και Α΄
Θεσσαλονίκης (Δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης). Από την Α΄ Θεσσαλονίκης (βλ. πίνακα) κανείς συνάδελφος δε ζητά να μετατεθεί, ενώ εννέα συνάδελφοι που υπηρετούν στην
περιοχή αυτή ζητούν μετάταξη στην Πρωτοβάθμια, όπως αντίστοιχα στη Β΄ Αθήνας υπάρχει μόνο μία αίτηση
μετάθεσης σε άλλη περιοχή και δεκαπέντε αιτήσεις μετάταξης.
Οι συνάδελφοι που θα μεταταγούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να καλύψουν γύρω στο 17%

των αναγκών, δηλαδή από τους 72.352 μαθητές και μαθήτριες που επέλεξαν να διδαχθούν γερμανικά (βλ.
πίνακα ΙΙ) θα καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο περίπου οι 13.000.
Για να αποτραπεί η φετινή απαράδεκτη κατάσταση (από τους 72.352 μαθητές και μαθήτριες που επέλεξαν να
διδαχθούν για το σχολικό έτος 2012-13 τη Γερμανική Γλώσσα , τελικά τη διδάχτηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Επιτροπής Ερευνών, κάτω από 55.000) η Ένωσή μας, οι επιστημονικές ενώσεις των συναδέλφων της Γαλλικής, οι Σχολικοί Σύμβουλοι των δύο κλάδων από κοινού με τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ, προτείναμε στην πολιτική ηγεσία να επανενταχθούν στο ΕΣΠΑ οι προσλήψεις αναπληρωτών (εκτιμώμενο κόστος 17,5 εκατομμύρια ευρώ) για τη Β΄ Ξένη Γλώσσα στα δημοτικά σχολεία.
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
«Οι προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και
Γερμανικής γλώσσας για το Δημοτικό,
το Γυμνάσιο, το Λύκειο και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
επειδή ως πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. επεξεργάζεσθε αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και γνωρίζοντας την προσωπική σας βούληση για περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, οι Επιστημονικοί φορείς
των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής
(ΠΕ07) γλώσσας απευθύνονται σε εσάς με σκοπό να
σας καταθέσουν τις επιστημονικά επεξεργασμένες
και τεκμηριωμένες προτάσεις τους πριν τη λήψη και
την επιβολή των τελικών αποφάσεων. Η αναβάθμιση
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο
αποτελεί κοινό στόχο της ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, των εκπαιδευτικών Γερμανικής και Γαλλικής
γλώσσας, των γονέων και κηδεμόνων, των μαθητών
και των μαθητριών.
Σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομική κρίση
πλήττει όλο και περισσότερες οικογένειες, η Πολιτεία
οφείλει να σταθεί αρωγός εξασφαλίζοντας στους
μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού σχολείου όλα
εκείνα τα εκπαιδευτικά εφόδια στα οποία πλέον δεν
έχουν πρόσβαση λόγω της οικονομικής δυσπραγίας
των οικογενειών τους. Ένα από αυτά είναι η σωστή,
επαρκής και πιστοποιημένη εκμάθηση ξένων γλωσσών κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς έχουμε στη διάθεσή μας, η πιστοποιημένη
γνώση Ξένων γλωσσών αποτελεί για την ελληνική
κοινωνία σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο στην
αγορά εργασίας. Για αυτό και οι οικογένειες επένδυαν μέχρι πρότινος τεράστια ποσά καταφεύγοντας
στην ιδιωτική πρωτοβουλία για την εξασφάλιση της
πιστοποιημένης γνώσης Ξένων γλωσσών. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι οικογένειες πλέον δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα
να ανταπεξέλθουν στην επιβάρυνση για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
aktuell 32/ 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
www.aplf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr

Αθήνα, 28-02-2013
ΠΡΟΣ:
• Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
• Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
ΚΟΙΝ.:
• Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Αθανάσιο Κυριαζή
• Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής κ. Σωτήριο Γκλαβά
• Προϊστάμενο Δ/νσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Στυλιανό
Μερκούρη
• Προϊστάμενο Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Κώστα
Παπαχρήστο
• ΟΛΜΕ
• ΔΟΕ
• Μ.Μ.Ε. (έντυπα & ηλεκτρονικά)
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κ

αλείται λοιπόν η Πολιτεία και κυρίως το υπεύθυνο Υπουργείο να καλύψει αυτό το κενό, ώστε οι
μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού σχολείου
να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία μπορούν να τους εξασφαλίσουν καλύτερο μέλλον και
να καταστούν ανταγωνιστικοί στην ευρωπαϊκή αλλά
και παγκόσμια αγορά εργασίας. Το κριτήριο «Ξένες
γλώσσες» προσμετράται και μοριοδοτείται ως ουσιαστικό και τυπικό προσόν για την κατάληψη θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παντού
στην υφήλιο.
Με την προσφορά σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες επαρκούς και αναβαθμισμένης ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης θα συμβάλλετε στην άμβλυνση των
εκπαιδευτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, για να συνεισφέρετε θετικά στην επίτευξη του
κοινού στόχου όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία φορέων, που είναι η σωστή και
πλήρης προετοιμασία στο σχολείο του Ευρωπαίου
πολίτη, που θα έχει όλα εκείνα τα εφόδια που θα του
επιτρέψουν να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της νέας εποχής.
Μέχρι σήμερα αστοχίες και παλινωδίες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό όσον αφορά τη διδασκαλία των
Ξένων γλωσσών καθώς και η αποσπασματικότητα
των αποφάσεων, είχαν ως αποτέλεσμα τη μη επαρκή
εκμάθηση των Ξένων γλωσσών μέσα από το Δημόσιο
σχολείο παρά τις εξαιρετικά φιλότιμες προσπάθειες
των εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών. Η πολιτική
της πολυγλωσσίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα
και η προσαρμογή της εκπαιδευτικής μας πολιτικής
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες, συμφωνίες
και συμβάσεις, τις οποίες έχει συναποφασίσει και
συνυπογράψει η χώρα μας, περιορίζεται μόνο στη
δυνατότητα επιλογής της 2ης Ξένης Γλώσσας και δε
στοχεύει ουσιαστικά στην αποτελεσματική εκμάθησή της. Με αυτόν τον τρόπο δε διασφαλίζεται, ούτε
η ίση πολιτική αντιμετώπιση των γλωσσών έναντι
των εταίρων μας στην Ευρώπη, ούτε το δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη για ελεύθερη επιλογή των
γλωσσών και του πολιτισμού που θέλει να μάθει και
να γνωρίσει σε βάθος, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

που προβλέπονται από το κρατικό σύστημα πιστοποίησης (ΚΠγ), είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να
εξασφαλίζεται στους μελλοντικούς πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης, όλων των κοινωνικών στρωμάτων.
Είναι, επομένως, αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης με στόχο την ουσιαστική
αναβάθμιση της διδασκαλίας των Ξένων γλωσσών
στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ένας σχεδιασμός μακροπρόθεσμος, που να διασφαλίζει την
πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα, και που
οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και τις επιχειρηματικoοικονομικές δραστηριότητες των αυριανών
πολιτών της Ελλάδας – σημερινών μαθητών και μαθητριών μας – μιας χώρας ενταγμένης σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική Ενωμένη Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
προτείνουμε:
• Την υποχρεωτική παράλληλη διδασκαλία δύο Ξένων γλωσσών, τις οποίες
θα επιλέγουν οι μαθητές και μαθήτριες,
από την Πρωτοβάθμια έως και το τέλος
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι
ώστε στο τέλος της 12χρονης εκπαίδευσης, οι μαθητές να έχουν αποκτήσει
γνώσεις σε δύο Ξένες γλώσσες επιπέδου τουλάχιστον «Β2 -Καλή γνώση».
• Την αναβάθμιση της διδασκαλίας των
Ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η άριστη εκμάθηση δύο Ξένων γλωσσών, μέσα στο
Σχολείο, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση του βαθμού κατοχής της γλώσσας μέσα από τις διαδικασίες
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Συγκεκριμένα, ως άμεσα μέτρα,
προτείνουμε:

5. Την έγκαιρη στελέχωση των
σχολείων με εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07),
ώστε η διδασκαλία να αρχίζει με
την έναρξη του σχολικού έτους.

3. Τη συγγραφή ή τη χορήγηση δυνατότητας προμήθειας νέων διδακτικών μεθόδων σύμφωνα με το
νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών
Ξένων Γλωσσών.

1. Την έναρξη της παράλληλης
διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην Δ΄ τάξη του
Δημοτικού σχολείου, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τα πορίσματα της
«Εξωτερικής Αξιολόγησης» των
Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»,
που παρουσιάστηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2013 στο κεντρικό Συνέδριο για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή
και λειτουργία του Προγράμματος
Β’ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

6. Την θέσπιση ανώτερου αριθμού
ανά τμήμα ξένης γλώσσας τους 12
μαθητές.

4. Τη θέσπιση ανώτερου αριθμού
ανά τμήμα Ξένης γλώσσας τους 15
μαθητές

7. Επιβάλλεται για λόγους διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού, η αλλαγή της
διαδικασίας προμήθειας των βιβλίων στα Δημοτικά σχολεία από
το ελεύθερο εμπόριο. Προτείνουμε να οριστεί ανώτατη τιμή για τη
προμήθεια των βιβλίων Γαλλικής
και Γερμανικής γλώσσας (βλ. σχετικό έγγραφο που εστάλη στις
4.11.2012).

Β. Γενικό Λύκειο – Τεχνική
εκπαίδευση

2. Την άμεση σύσταση οργανικών
θέσεων καθηγητών Γαλλικής και
Γερμανικής γλώσσας στην Π/θμια
Εκπ/ση, ώστε να εξασφαλιστεί η
έγκαιρη και εύρυθμη λειτουργία
των σχολείων.*

Α. Γυμνάσιο:

Για την Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση:

3. Τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού με καινοτόμα διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία.
4. Την επέκταση της παράλληλης
διδασκαλίας της β’ Ξένης γλώσσας
σε όλα τα Δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από την οργανικότητά
τους (όχι μόνο στα 6θέσια και άνω
Δημοτικά)

Για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση:

1. Την επαναφορά της 3ωρης παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, ώστε
να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές μας της εμβάθυνσης στην εκμάθηση της γλώσσας και στους εκπαιδευτικούς της
απασχόλησής τους στο κατ’ εξοχήν γνωστικό τους αντικείμενο.
2. Τη σύνδεση της διδασκαλίας
με πιστοποίηση επιπέδου Α2 / Β1
σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
του Συμβουλίου της Ευρώπης.

1. Την υποχρεωτική διδασκαλία
δύο Ξένων γλωσσών και στην
μετα - υποχρεωτική εκπαίδευση
σε όλες τις τάξεις.
2. Τη σύνδεση της διδασκαλίας με
διαβαθμισμένη πιστοποίηση επιπέδου Β1/ Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
για τις Γλώσσες του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
3. Τη δυνατότητα επιλογής από
τους μαθητές της Ξένης Γλώσσας
που θα διδαχτούν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) σε όλους τους
τομείς και τις κατευθύνσεις της
Γενικής και της ΕπαγγελματικήςΤεχνικής Εκπαίδευσης.
4. Τη διδασκαλία της Γαλλικής και
της Γερμανικής γλώσσας, ως μαθημάτων ορολογίας στην Τεχνική
εκπαίδευση.

* Στις 20-03-2013 το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κάλεσε όσους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20,
ΠΕ32 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις μετάταξης στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Για τον κλάδο Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) δόθηκαν 100 θέσεις για μετάταξη, αναλογικά μοιρασμένες σε ολόκληρη τη χώρα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 02-04-2013. Μέχρι
το κλείσιμο της ύλης του περιοδικού δεν είχαν γίνει γνωστά τα ονόματα των πρώτων μόνιμων εκπαιδευτικών
Γερμανικής Φιλολογίας με οργανική θέση στα Δημοτικά Σχολεία.
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Για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση
1. Τη διατήρηση της αυτοτελούς
λειτουργίας των τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών. Η
προτεινόμενη συγχώνευση των
τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών σε ένα ενιαίο υβριδικό
τμήμα δεν οδηγεί σε ουσιαστικές
θεσμικές αλλαγές, δεν επιφέρει
ορατά οφέλη οικονομικής ή άλλης φύσεως, δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθώς αποκόπτει
τη χώρα από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και μειώνει τις
επαγγελματικές προοπτικές των
αποφοίτων, οι οποίοι δε θα κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες σε
ένα ευρύτερο διακριτό κλάδο της
επιστήμης, αλλά μόνο ανεπαρκή
γλωσσική κατάρτιση. Θεωρούμε
απόλυτα δικαιολογημένο και στηρίζουμε τον αγώνα της πανεπιστημιακής κοινότητας ενάντια στην
προτεινόμενη συγχώνευση.**
2. Τη διδασκαλία της Γαλλικής και
της Γερμανικής γλώσσας σε όλα
τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μάθημα επιλογής,
ενταγμένο στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Για όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης:
1. Τη δημιουργία ξεχωριστής αίθουσας διδασκαλίας-εργαστηρίου

Ξένων γλωσσών, εξοπλισμένης με
σύγχρονα εποπτικά μέσα σε όλες
τις σχολικές μονάδες.
2. Τον προγραμματισμό για άμεση
έναρξη επιμόρφωσης των καθηγητών Ξένων γλωσσών στη χρήση
των Νέων Τεχνολογιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της ειδικότητάς τους.
3. Τη θεσμοθέτηση επιπλέον οργανικών θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γαλλικής και Γερμανικής
γλώσσας. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις πέντε Σχολικοί Σύμβουλοι Γερμανικής γλώσσας (μόνο οι
μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ07 ανέρχονται στους 1800) και 17 Σχολικοί Σύμβουλοι Γαλλικής γλώσσας
(μόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί
ΠΕ05 ανέρχονται στους 3000).
Για τη στελέχωση
των σχολικών μονάδων:
Ακόμη και σήμερα, τρεις μήνες
πριν τη λήξη του διδακτικού έτους
2012-13, υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής
Γλώσσας, ακόμα και στις μεγάλες
πόλεις.

εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας, οι οποίοι παραμένουν αδιόριστοι, ως «εκκρεμότητα» από το
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008.
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης
για να είναι επιτυχημένη απαιτεί
και την αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα αιτήματά μας,
η ικανοποίηση των οποίων αποσκοπεί στην προσπάθειά μας για
υψηλής ποιότητας Δημόσια δωρεάν Παιδεία, παραμένουμε στη
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση
ή/και συμπληρωματική πληροφορία.
Με εκτίμηση
Τα Δ.Σ των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής
και Γερμανικής Γλώσσας

Ως άμεσο πρώτο μέτρο για τη θεραπεία αυτής της απαράδεκτης
κατάστασης, προτείνουμε να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί
για το σχολικό έτος 2013-14 οι 104
εκπαιδευτικοί Γαλλικής και οι 102

** Έπειτα από τις αντιδράσεις από ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης –
που έλαβε και παγκόσμιες διαστάσεις μέσω της ηλεκτρονικής συλλογής υπογραφών (Petition) – ο αγώνας
είχε επιτυχή έκβαση και τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ διατηρούν την
αυτοτέλειά τους. Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης των προθέσεων του ΥΠΑΙΘΠΑ (31-01-2013) και σε
όλη τη διάρκεια της σαρανταήμερης κινητοποίησης (μέχρι τις 13-03-2013, που «αποσύρθηκε» η πρόταση
συγχώνευσης) η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. στάθηκε μαχητικά στο πλευρό των
Πανεπιστημίων μας.
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ο

ι προετοιμασίες για τον εορτασμό του Πάσχα
ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου για τα Δημοτικά Σχολεία Μεγαλοχωρίου και Ταξιαρχών Τρικάλων, αλλά και για το 4ο, το 13ο, το 15ο και το 23ο
Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.
Με την υποστήριξη των διευθυντριών των Δημοτικών σχολείων κας Βασιλικής Παπακώστα, κας Ελένης
Τζαβέλα, των διευθυντών των Δημοτικών σχολείων
της Θεσσαλονίκης και με την καθοδήγηση των καθηγητριών της Γερμανικής γλώσσας Ρίτας Ρουσιαμάνη
και Μαρίνας Πολυχρονίδου οι μαθητές και μαθήτριες
των Δημοτικών Σχολείων έστειλαν, αλλά και έλαβαν
πασχαλινές κάρτες που κατασκεύασαν οι ίδιοι. Στόχος ήταν να εφαρμόσουν στην πράξη το έθιμο της
αποστολής ευχών στα γερμανικά και μάλιστα χειρόγραφα και όχι διαδικτυακά, αφού σύμφωνα με πρόσφατες νορβηγικές μελέτες οι μαθητές που γράφουν
με το χέρι τους μαθαίνουν καλύτερα συγκριτικά με
όσους χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή, αλλά και να γευτούν την χαρά του να λάβουν
πασχαλινές κάρτες, δημιουργήματα φιλίας και αγάπης
από συνομήλικούς τους από μια
άλλη πόλη.
Επίσης την τελευταία εβδομάδα
του σχολείου, πριν τις διακοπές
του Πάσχα, οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ταξιαρχών
και Μεγαλοχωρίου, διδάχθηκαν και εφάρμοσαν στην πράξη
Γερμανικά έθιμα που αφορούν
τον εορτασμό του Πάσχα στα
πλαίσια μιας διαθεματικής δραστηριότητας με έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα που διευκολύνει την αλληλοκατανόηση
λαών με κοινές χριστιανικές παραδόσεις.
Συγκρίνανε τα έθιμα των δύο
χωρών, συνειδητοποίησαν την
σημασία αυτής της μεγάλης
γιορτής της συγχώρεσης, έμα-

θαν πώς υπολογίζεται κάθε χρόνο η ημερομηνία του
Πάσχα, εξήγησαν τι συμβολίζει το κάθε έθιμο ξεχωριστά, το βάψιμο και το κρύψιμο των αυγών, η λαμπάδα
και ο πασχαλινός λαγός.
Γνώρισαν και κατασκεύασαν τον Λαγό του Πάσχα που
τους χάρισε ένα σοκολατένιο αβγουλάκι, έπειτα από
αρκετό ψάξιμο και κυνήγι, όπως ορίζει αυτό το Γερμανικό έθιμο του Πάσχα. Έμαθαν πασχαλινά τραγούδια
και έπαιξαν το παιχνίδι, «Το κυνήγι του Πασχαλινού
Λαγού».
Μέσα από αυτή την δημιουργική διαδικασία οι μαθητές έμαθαν να αποδέχονται την κουλτούρα ενός
άλλου λαού, όχι μόνο με βάση τις γνώσεις, αλλά τις
κουλτούρες γενικότερα, σε πολλά επίπεδα.
Έμαθαν να αποδέχονται και να σέβονται το διαφορετικό, αλλά επίσης να αναγνωρίζουν την πολιτισμική
ταυτότητα. Μέσα από την διαπολιτισμικότητα και το
σεβασμό της ξένης κουλτούρας, συμπεριφοράς και
σκέψης, γλώσσας, θρησκείας, ηθών και εθίμων, έμαθαν να εκτιμούν και να σέβονται ακόμη περισσότερο
τη δική τους παράδοση και εθνική, θρησκευτική ταυτότητα.

Φωτογραφίες και βίντεο στο: www.trikalaola.gr
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WAS DEUTSCHLAND MEINEM LAND HEUTE NOCH SCHULDET
von Manolis Glezos*

In diesem September werde ich 91 Jahre alt. Ich
beginne, diesen Text zu schreiben, auf den Tag
genau 72 Jahre, nachdem ich die Deutschen in
Athen einmarschieren sah, voll bewaffnet, mit
Motorrädern und Autos. Es war der 27. April
1941. Die meisten Leser der «Welt» waren damals
noch nicht geboren. Aber ich war schon 19 Jahre
alt. Ich habe daher keine Zeit für Lügen oder
Halbwahrheiten. Ich wünschte, Sie könnten hier bei
mir sein, damit ich jedem von Ihnen von Auge zu

verteidigten. Ihnen gegenüber stand die beste
Armee der Welt, die Wehrmacht. Und vom Himmel
regnete es Fallschirmjäger...

Die Sieger marschierten ein und töteten
Am Ende hatte die Armee gewonnen. Aber die
Frauen der Geschlagenen, die ihre Kinder, Brüder,
Väter oder Ehemänner verloren hatten, gingen

Manolis Glezos (l.) ist der Wortführer in Griechenland beim
Thema Kriegsschulden. Hier sitzt er mit dem Komponisten Mikis
Theodorakis im Parlament in Athen

Auge erzähle, was ich durchlebt habe, was ich sah,
und was ich hörte. Hier aber kann ich nur einige
dieser Dinge mit Ihnen teilen. Vielleicht können wir
einander danach mit anderen Augen sehen...
Die Schlacht um Kreta. Viel ist darüber geschrieben
worden. Es ist leicht, in Geschichtsbüchern
herauszufinden, was geschah. Sie werden von
Frauen und Kindern lesen, die, bewaffnet mit Harken
und Stöcken, ihr Land und das Land ihrer Ahnen

hinunter zur Küste oder kletterten in die Berge,
und wo immer sie die Leichen des Feindes fanden,
da war es nicht mehr der Feind: Sie ehrten die
Verstorbenen, sie wuschen sie und beerdigten sie,
wie es der Brauch war. So waren sie die Enkelinnen
Antigones, die den Toten gegenüber ihre Pflicht
verrichteten. Gleichzeitig drangen die Sieger in
Kandanos ein. In der Gegend um das Dorf hatten sie
27 Mann verloren. Und so, als «Vergeltung»,

* Ein griechischer Kriegsheld stößt sich am Unwissen vieler Deutscher. Sie seien sich nicht klar über die
moralische Verpflichtung des Landes zu Reparationen. Ein persönlicher Brief an die «Welt»-Leser am 3. Mai
2013, Quelle: www.welt.de
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trafen sie eine selbst für Kriegszeiten beispiellose
Entscheidung: Sie töteten, wen sie fanden, und
vernichteten das Dorf. Stolz auf ihre Taten zogen sie
weiter und hinterließen Gedenktafeln. Suchen Sie
danach im Internet. Am 10. Mai 1944 exekutierten
die Nazis meinen 19-jährigen Bruder, in Kessariani.
Hätte er weitergelebt, so wäre er Lehrer geworden.
Mit ihm zusammen töteten sie weitere 81 Männer
und 10 Frauen. Am selben Ort hatten sie neun Tage
davor, am 1. Mai, bereits 200 griechische Patrioten
hingerichtet.

Die deutsche Schuld gegenüber
Griechenland
Unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung
begann ich dafür zu ringen, dass Deutschland
seine Schuld gegenüber Griechenland begleicht.
Sie alle wissen, worum es dabei geht. Es geht um
den erzwungenen Kredit und Entschädigungen für
Zerstörungen der Infrastruktur sowie entwendete
archäologische Schätze. 1995 hatte ich Gelegenheit,
den Deutschen die ganze Sache darzulegen, in
einem Artikel für die Wochenzeitung «Die Zeit»
und einer denkwürdigen Veranstaltung in
Hannover. Wenn der Lauf der Zeit universelle
Werte und Prinzipien hinfällig machen
würde, dann würden die Tragödien von

Sophokles, Aischylos und Euripides
niemandem mehr etwas bedeuten. Aber
es gibt Dinge, die nicht schal werden,
die nicht altern. Das Recht gehört dazu.
Wenn ich heute, unter dem Gewicht
meiner 90 Jahre, diesen Kampf fortführe,
so ist es deswegen, weil ich es fair finde
für Deutschland und Griechenland, wenn
Ersteres das zurückgibt, was es Letzterem
schuldet.
Wir streben nicht nach Vergeltung

Bitte beachten Sie, dass Sie mich niemals
von Rache reden hören werden. Wir, die wir
geliebte Menschen verloren haben, empfinden
keinen Hass für das deutsche Volk, und wir
streben nicht nach Vergeltung. Das können
wir nicht tun. Jene von uns, die den Krieg
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überlebten, hatten die Pflicht, für unsere Toten
weiterzuleben. Für sie zu lieben, zu tanzen,
zu schwimmen. So lernten wir, das Leben zu
schätzen und zu lieben. Hass hindert einen
daran, das Leben zu lieben. In den Jahren nach
dem Krieg traf ich viele Deutsche. Es war mir
immer eine tiefe Freude, wenn ich Gelegenheit
fand, mich mit ihnen auszutauschen, und die
Diskussionen gaben mir immer etwas zum
Nachdenken. Alle, nachdem sie mir zugehört
hatten, pflichteten der Rechtmäßigkeit der
griechischen Forderungen zu. So standen mir
oft Deutsche zur Seite und halfen mir, mit dem
deutschen Volk zu kommunizieren. Mehr als
Dankbarkeit empfinde ich Freundschaft für
sie. Und das ist viel wertvoller, dauerhafter,
menschlicher. Und es ist gegenseitig.
Jeder Zentimeter europäischen Bodens ist
blutdurchtränkt. Wir haben teuer bezahlt für
Theorien von der Überlegenheit bestimmter
Stämme oder Nationalstaaten. Wir brauchen ein
Europa aus einem Guss, Solidarität, Gleichheit

Mitglieder des „ Nationalrates für die Entschädigungsforderungen
Griechenlands an Deutschland “ am 16.03.2013 beim
Gedenkmarsch für die ermordeten Juden Thessalonikis

und Verständnis füreinander. Die Anerkennung
dessen, was Deutschland Griechenland
schuldet, dient absolut dieser Art von Europa.
Es ist auch ein Europa, welches Schiller, Goethe
und Brecht gemocht hätten.

26

τεύχος 32

ΜΗΝ ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
της Λίνας Γιάνναρου*

«Είστε Χριστιανοί, δεν είστε; Βάλτε μας στα σπίτια σας!»
Η ταραχή της ηλικιωμένης κυρίας ήταν μεγάλη. Είχε
αφήσει τα πάντα στην Ελλάδα, είχε πάρει την κόρη της
και είχαν βγάλει εισιτήριο χωρίς επιστροφή για τη Γερμανία. Ρωτώντας από εδώ κι από εκεί, είχαν βρει τη διεύθυνση της ελληνικής κοινότητας του Ντίσελντορφ.
«Δεν έχετε κάποιον ξενώνα; Βοηθήστε μας», έλεγαν
απελπισμένες. Για τα εισιτήρια είχαν ξοδέψει όλες τις
οικονομίες τους.
«Και τι κάνατε τελικά;», ρωτάμε την
κ. Ιωάννα Ζαχαράκη, σύμβουλο
για θέματα Κοινωνικής Ένταξης και
Διαπολιτισμικότητας στη Διακονία
Ρηνανίας - Βεστφαλίας - Λίπε, η
οποία έχει αφιερωθεί τα τελευταία
χρόνια στον αγώνα ένταξης των
νέων μεταναστών στη Γερμανία.
«Τι να κάνουμε; Πληρώσαμε το
ξενοδοχείο τους και τους βγάλαμε εισιτήριο για την Ελλάδα», λέει
εκείνη. Και συνεχίζει: «Βλέπουμε
πολλά. Πρέπει ο κόσμος στην πατρίδα να καταλάβει, πρέπει να τους
εξηγήσετε κι εσείς τα Μέσα ότι η
Γερμανία δεν είναι η Γη της Επαγγελίας. Υπάρχουν δυσκολίες που
δεν φαίνονται από μακριά. Ας μην
ξεσηκώνονται άνθρωποι, τουλάχιστον χωρίς προετοιμασία ή στοιχειώδη εφόδια».
Όπως λέει, συχνά τα μέλη των ελληνικών κοινοτήτων καλούνται να
περιθάλψουν Έλληνες μετανάστες
που έχουν βρεθεί να κοιμούνται

στα παγκάκια του Ντίσελντορφ και
άλλων πόλεων, χτυπώντας τις πόρτες των ορθόδοξων ενοριών για
ένα πιάτο φαΐ. «Δεν γνωρίζουν τι
συμβαίνει εδώ, δεν ρωτούν, παίρνουν τις οικογένειές τους κι έρχονται ξοδεύοντας όλα τους τα χρήματα, όπως-όπως, απελπισμένοι.
Δυστυχώς, όμως, για πολλούς από
αυτούς τα πράγματα παίρνουν
γρήγορα άσχημη τροπή», εξηγεί
στην «Κ» η κ. Ζαχαράκη, που εκλέγεται εδώ και 15 χρόνια δημοτική
σύμβουλος στην πόλη Ζόλινγκεν.
Πολλοί τους καταγγέλλουν και τη
δράση κυκλωμάτων, που μάλιστα
απαρτίζονται από Έλληνες. «Βρίσκουν αγγελίες στην Ελλάδα που
τους υπόσχονται διαμονή και εργασία στη Γερμανία έναντι αμοιβής.
Φτάνουν να πληρώνουν μεγάλα
ποσά για να βρεθούν τελικά επί ξύλου κρεμάμενοι». Πρόσφατα, ένα
ζευγάρι καθηγητών της Θεολογικής έχασε 300 ευρώ με αυτόν τον

τρόπο. «Τους λέγαμε “μην έρθετε,
δεν είναι αξιόπιστη η αγγελία”. Τελικά ήρθαν. Το ρίσκαραν».
Το πρόβλημα είναι τόσο έντονο,
που το Δίκτυο Ελληνικών Φορέων
στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία
εξέδωσε πρόσφατα ειδικό οδηγό
για διαμονή και εργασία στη Γερμανία με όλες τις σχετικές πληροφορίες.
«Πολλοί δεν γνωρίζουν για παράδειγμα ότι για να ορθοποδήσεις
στη Γερμανία είναι απαραίτητη η
γνώση της γλώσσας», λέει η κ. Ζαχαράκη, που κλείνει αισίως 31 χρόνια στη χώρα (έφυγε στα 18 της
από τη Χρυσομηλιά Καλαμπάκας,
απ’ όπου κατάγεται, για σπουδές).
«Χωρίς γερμανικά, δεν θα καταφέρουν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Εάν δεν γνωρίζουν,
θα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε
εντατικά μαθήματα.

* Δημοσιεύτηκε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 16/03/2013. Το γράφημα αναδημοσιεύεται από το περιοδικό “Der
Spiegel” (τεύχος 9/2013)
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Είναι πολλοί που δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Που
πιστεύουν ότι θα βρουν δουλειά σε ελληνικό εστιατόριο και θα συνεχίσουν τη ζωή τους πάνω-κάτω όπως πριν. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν
τόσα ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία».
Πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας έχουν αυτοί που έχουν πτυχία, εξειδίκευση. «Μας έρχονται πολλοί ακαδημαϊκοί, άνθρωποι με
πολλά προσόντα, όλη η ελίτ της Ελλάδας, γεγονός φυσικά που μας
προβληματίζει. Ακόμα κι εκείνοι, όμως, δεν τακτοποιούνται όλοι. Δουλειά βρίσκουν πιο εύκολα οι γιατροί και οι μηχανικοί, οι παιδαγωγοί,
οι νοσηλευτές, ειδικότητες στις οποίες υπάρχει έλλειψη στη Γερμανία.
Δυστυχώς, οι ανειδίκευτοι μετανάστες δυσκολεύονται πάρα πολύ».
Περισσότερο τυχεροί είναι επίσης όσοι έχουν συγγενείς στη χώρα, κάπου να μείνουν τον πρώτο καιρό. «Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε
να φτάσει πρώτα ο ένας, να τακτοποιηθεί και μετά να ακολουθήσει η
οικογένεια».
Μόνο το 2012 έφτασαν στο κρατίδιο της Ρηνανίας 10.000 Έλληνες και
πάνω από 20.000 σε όλη τη Γερμανία. «Οι δυνατότητες περιορίζονται.
Ονομάζουμε τη Γερμανία “γίγαντα”, αλλά το ξέρετε ότι τουλάχιστον
στην περιοχή μας οι περισσότεροι δήμοι είναι υπό πτώχευση;», καταλήγει η κ. Ζαχαράκη.
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Τ. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

Η

Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης της
Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. διοργάνωσε στις 20 Απριλίου
2013 πασχαλινή εκδήλωση για παιδιά σε κεντρική πλατεία της πόλης και συγκεκριμένα στην
πλατεία του Αγίου Τίτου με τίτλο «Το κυνήγι των πασχαλινών αυγών».
Στα πλαίσια της εκδήλωσης είχαμε προετοιμάσει χειροτεχνίες για παιδιά, όπως ζωγραφική με πασχαλινά
μοτίβα, κατασκευή σελιδοδείκτη, πασχαλινού λαγού
με χρωματιστό χαρτόνι, τρισδιάστατου πασχαλινού
αυγού, πασχαλινής κάρτας, διακοσμητικά γλάστρας
με πασχαλινά και ανοιξιάτικα μοτίβα και κατασκευή
λαγού με την τεχνική origami. Οι χειροτεχνίες ήταν
έτσι σχεδιασμένες, ώστε να μπορούν τα παιδιά να διαλέξουν ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, αλλά και το
χρόνο τον οποίο είχαν στη διάθεσή τους. Παράλληλα
τα παιδιά μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή στο
χώρο της εκδήλωσης για το κυνήγι των πασχαλινών
αυγών, το οποίο διεξήχθη στις 12 το μεσημέρι.

Η εκδήλωση προσανατολιζόταν
κυρίως σε μικρούς μαθητές δημοτικού, ώστε να γνωρίσουν αυτό το
ευχάριστο έθιμο των γερμανόφωνων χωρών, ενώ δεν ήταν προϋπόθεση η γνώση της Γερμανικής
για τη συμμετοχή κάποιου ή ενός
μαθητή σε όλα τα δρώμενα. Στις

Σχετικά με το παιχνίδι, αρχικά είχε προγραμματιστεί να
δηλώσουν συμμετοχή τα παιδιά σε ομάδες των τριών
ατόμων και συνολικά να είναι 5 ομάδες. Οι ομάδες με
την έναρξη του παιχνιδιού έπαιρναν ένα καλάθι και
η ομάδα που θα κατόρθωνε να μαζέψει τα πιο πολλά
αυγά ήταν η νικήτρια. Επειδή ο χώρος της πλατείας,
ενώ είχε παρτέρια που θα μπορούσαμε να κρύψουμε
τα αυγά, δεν ήταν απόλυτα καθαρός επιλέξαμε τελικά να κολλήσουμε με διπλή ταινία πλαστικοποιημένα
πολύχρωμα αυγά (περίπου 200) σε δέντρα, τοίχους,
παγκάκια κτλ., ενώ υπήρχαν επίσης κρεμαστές φωλίτσες στα δέντρα, πλαστικά πολύχρωμα αυγά και σοκολατένια μικρά αυγουλάκια σκορπισμένα στο χώρο.
Ο χρόνος που δόθηκε στις ομάδες ήταν 3 λεπτά, και
τελικά αποδείχθηκε επαρκής για μαζέψουν οι ομάδες
όλα τα αυγά. Λόγω μεγάλης συμμετοχής των παιδιών
στο παιχνίδι, ωστόσο, διεξήχθησαν συνολικά 5 παιχνίδια και πήραν μέρος περίπου 150 μαθητές, ηλικίας
6-12 ετών!
Μαζί μας στην εκδήλωση ήταν ένας ραδιοφωνικός
σταθμός της πόλης που εξειδικεύεται στην παιδική
μουσική και έδωσε μια ιδιαίτερη εορταστική νότα
στην εκδήλωση, καθώς ο ραδιοφωνικός παραγωγός
έδινε πληροφορίες για το παιχνίδι από το μικρόφωνο και συντόνιζε την όλη διαδικασία του παιχνιδιού.
Η προώθηση της εκδήλωσης τις προηγούμενες μέρες
έγινε τόσο από το ραδιοφωνικό σταθμό μέσω διαφημιστικού σποτ, όσο και μέσω δελτίων τύπου στα
μέσα, καθώς την εκδήλωση κάλυψε με δική του πρωτοβουλία τοπικό κανάλι, ενώ, όπως ενημερωθήκαμε
ανακοινώθηκε η εκδήλωση σε όλα τα τοπικά μέσα.
Φυσικά αναρτήθηκαν αφίσες στα δημοτικά σχολεία
και πραγματοποιήθηκε κάλεσμα στα παιδιά από τους
συναδέλφους. Ως έπαθλα για τους νικητές του παιχνιδιού βιβλιοπωλεία και καταστήματα παιχνιδιών της
πόλης μας προσέφεραν δώρα και δωροεπιταγές, ενώ
το λούνα παρκ της πόλης και ένας παιδότοπος προσέφεραν πιο μικρά δώρα για τους συμμετέχοντες και
έτσι όλοι πήραν κάτι αναμνηστικό από μας.

χειροτεχνίες κυριαρχούσε το μοτίβο του πασχαλινού αυγού και του
λαγού και υπήρχε σχεδόν παντού
η ευχή «Frohe Ostern», την οποία
κατόρθωσαν να μάθουν τα παιδιά
μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
προετοιμασία δεν ήταν ιδιαίτε-

ρα κοπιαστική και χρονοβόρα,
ωστόσο την ημέρα της εκδήλωσης
αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα καθώς η συμμετοχή ήταν
ανέλπιστα μεγάλη. Γι’ αυτό το λόγο
χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός, συντονισμός και καταμερισμός των εργασιών κατά τη
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Τ. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

διάρκεια της εκδήλωσης, επειδή λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα οι χειροτεχνίες και το κυνήγι. Σίγουρα όμως αυτό
που διαπιστώσαμε είναι ότι τα παιχνίδια δράσης προσελκύουν πολύ τα
παιδιά και τα σχόλια που εισπράξαμε
γενικά ήταν πολύ θετικά. Σκεφτόμαστε
να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση και του χρόνου με μια πιο λεπτομερή διοργάνωση του παιχνιδιού, όσον
αφορά στις δηλώσεις συμμετοχής και
στη διεξαγωγή, και προτείνουμε να
επεκτείνουμε το έθιμο και σε άλλες πόλεις με διοργανώσεις συναδέλφων, με
τη βεβαιότητα ότι θα περάσουμε όλοι
πολύ καλά και οι μικροί μας φίλοι θα το
απολαύσουν, όπως ακριβώς έγινε και
στο Ηράκλειο της Κρήτης!

aktuell 32/ 2013

30

τεύχος 32

Τ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ: «ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ;»

Η

Τοπική Επιτροπή Δράμας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
στην πρώτη της συνάντηση στο έτος 2013,
αποφάσισε με τα μέλη της να δημιουργήσει
ομάδες εργασίας για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία της (οργανόγραμμα λειτουργίας). Σε όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 4 δημοτικά σχολεία
στο νομό Δράμας λειτούργησαν χωρίς καθηγητή
γερμανικών. Το γεγονός αυτό οδήγησε την ΤΕ Δράμας να δημιουργήσει δράσεις και έτσι προέκυψε η
ομάδα για τα σχολεία χωρίς γερμανικά, με μέλη τις
συναδέλφους Κοσμίδου Εριφύλλη, Κυπραίου Ειρήνη,
Μανάβη Σέβη, Ξανθοπούλου Ναυσικά, Περσίδου Ειρήνη, Σαραφοπούλου Ολυμπία και Σοφιαδή Μαρία.
Η ομάδα αυτή πραγματοποίησε δύο συναντήσεις,
κατά τη διάρκεια των όποιων οργανώθηκε μια εκδήλωση, αρχικά για ένα από τα δημοτικά σχολεία και
συγκεκριμένα το δημοτικό σχολείο Χωριστής, όπου
δεν διδάσκεται η γερμανική γλώσσα.
Στις 20 και 21 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη
Χωριστή, ένα χωριό λίγο έξω από την πόλη της Δράμας, μία εκδήλωση για τη γερμανική γλώσσα και τον
πολιτισμό. Ο Μουσικοδραματικός σύλλογος του χω-

ριού παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώσεων και τα
μέλη της ομάδας φρόντισαν για την εύρεση των απαραίτητων εργαλείων (προβολέα, οθόνη, Η/Υ, ηχείων)
για την τεχνική στήριξη της εκδήλωσης. Την αφίσα
της εκδήλωσης διαμόρφωσε η συνάδελφος Μαλαμάτου Μαρία και με την στήριξη τοπικών χορηγών
βοήθησε σημαντικά στη διαφήμιση του γεγονότος.
Το Σάββατο 20 Απριλίου συμμετείχαν περίπου 30
παιδιά, τα οποία παρακολούθησαν το βίντεο «Ομιλείτε Γερμανικά;» - ανακάλυψαν μέσα από ένα χάρτη
με σημαντικά πρόσωπα, κτίρια, εταιρίες και γεγονότα
της Γερμανίας, ότι γνωρίζουν ήδη πολλά για τη Γερμανία, άκουσαν και ταυτόχρονα είδαν μέσα από εικόνες και ανακάλυψαν μέσα από κινήσεις ένα παραμύθι για ζώα, κατασκεύασαν έναν πασχαλινό λαγό από
πολύχρωμα χαρτόνια και στο τέλος τραγούδησαν και
χόρεψαν με το τραγούδι του Uwe Kind „Wackel mit
dem Po“.
Την Κυριακή 21 Απριλίου τα παιδιά παρακολούθησαν μια υποτιτλισμένη στα ελληνικά γερμανόφωνη
ταινία. Πριν την προβολή της ταινίας όμως, μας επισκέφτηκε ένας καλεσμένος έκπληξη. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της ομάδας του χωριού,
ο 16 χρόνος μαθητής Κυριάκος
Αμαραντίδης
παραβρέθηκε
στην αρχή της εκδήλωσης, για
να μιλήσει για την επαφή του με
την γερμανική γλώσσα και τις
εντυπώσεις του, μετά το ταξίδι
του στο Salzburg. Εκπρόσωποι
αυστριακών
ποδοσφαιρικών
συλλόγων
εντυπωσιάστηκαν
από τις επιδόσεις του στο συγκεκριμένο άθλημα και τον κάλεσαν στο Salzburg για να παίξει
δοκιμαστικά εκεί.
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Ο Κυριάκος μαθαίνει εδώ και 2 χρόνια εντατικά γερμανικά, προσόν που τον βοήθησε να πραγματοποιήσει
αυτό το ταξίδι και να ενσωματωθεί στην ομάδα σε ένα απλά δοκιμαστικό αγώνα χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο
ίδιος ήταν ενθουσιασμένος από αυτήν του την εμπειρία, τόσο από τις ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις και υποδομές που αντίκρισε, όσο και από τη συμπεριφορά απέναντί του. Τόνισε ιδιαίτερα το πνεύμα συνεργασίας και
πειθαρχίας όλων των εμπλεκομένων. Είναι προγραμματισμένο, να επισκεφτεί τον Ιούνιο ξανά τις ίδιες ποδοσφαιρικές ομάδες, για να αποφασιστεί, αν θα συνεχίσει εκεί και αν θα παρακολουθήσει ένα διεθνές σχολείο. Ο
Κυριάκος είναι ενθουσιασμένος με την ιδέα αυτή και συνεχίζει τα μαθήματα γερμανικών του.

Τα παιδιά που παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση, έδειξαν μεγάλο
ενδιαφέρον στα λόγια του Κυριάκου και του έκαναν πολλές ερωτήσεις για την εμπειρία του αυτή.
Στο τέλος έφυγαν ενθουσιασμένα
με μία βάφλα στο χέρι, που ετοίμασαν οι συνάδελφοι μέλη της ομάδας που οργάνωσε την εκδήλωση.

Στόχος και τελικά αποτελέσματα
αυτής της εκδήλωσης: Η χρήσηχρησιμότητα μίας ξένης γλώσσας είναι μέρος της καθημερινότητας μας και δεν διδάσκεται ούτε
και μαθαίνεται πια μόνο στα όρια
μιας αίθουσας διδασκαλίας.

Κείμενο: Κοσμίδου Εριφύλλη
Επιμέλεια: Αντώνης Δραγάνης - Κοσμίδου Εριφύλλη
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Πολλές ευχαριστίες στο Μουσικοδραματικό σύλλογο Χωριστής,
τον πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή Κυριάκο Αμαραντίδη και
στους συναδέλφους, που βοήθησαν να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα παρά τις όποιες δυσκολίες.
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