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EDITORIAL
Από άποψη πυκνότητας εξελίξεων ούτε οι παλαιότεροι συνάδελφοι δε θυμούνται καλοκαίρι που να απείχε τόσο πολύ από το κλισέ περί θερινής ραστώνης – και αυτό όχι μόνο για τους συναδέλφους της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά όπως θα διαβάσετε στη
σχετική στήλη και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.
Οι εξελίξεις τρέχουν ακόμα σε όλα τα μέτωπα. Δύο σημαντικές
παρατηρήσεις:
• Η Γερμανική Γλώσσα συνεχίζει να προσφέρεται – σύμφωνα με τα
νέα ωρολόγια προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες
• Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές και τις μαθήτριές
μας, στους γονείς, αλλά και στην Πολιτεία, της οποίας η επένδυση στην εκπαίδευση οφείλει να αποβεί αποτελεσματική, καλούμαστε
- να αγωνιστούμε με όλους τους συναδέλφους μας, μέσα από τα
συνδικάτα (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ-ΟΙΕΛΕ), για αξιοπρεπή επαγγελματική
απασχόληση
- να προβάλλουμε και να διεκδικήσουμε με επιμονή τα βασικά
μας αιτήματα: έναρξη της διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας
από τη Δ΄ Δημοτικού, τρίωρη διδασκαλία στο Γυμνάσιο, υποχρεωτική συνέχισή της τόσο στο Γενικό όσο και στο Επαγγελματικό
Λύκειο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
President Hotel Athen (Λεωφόρος Κηφισίας 43)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (09.30 – 17.00)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.30 – 10.00: Προσέλευση, εγγραφές, χαιρετισμοί
10.00 – 10.25: Παπανικολάου Δάφνη – Καθ. Γερμανικών στο Δημοτικό Σχολείο της «Ιονίου Σχολής»,
1ο Βραβείο στο διαγωνισμό «Καθηγητής Γερμανικών
2013»:
«Anna in Geldeuropa»: Ein Comicprojekt im
Deutschunterricht.
Wie kann man das Genre Comic kreativ im
Deutschunterricht einsetzen? Wie kann man
ein Comicheft in der Klasse gestalten? Bei der
Präsentation handelt es sich um ein Comicprojekt
zum Thema «Europa und wir», das in der sechsten
Klasse Grundschule eingeführt worden ist. Die
Schüler haben selber Comic-Kunst gemacht und die
Unterrichtsstunden sind attraktiver und kreativer
geworden.
10.30 – 10.55: Εκδοτικός οίκος: Hueber Hellas:
Paul, Lisa & Co για το Δημοτικό
Ein neues, frisches Lehrwerk für Kinder in der
Grundschule, das mit Comics, Liedern, einer Clique
aus fünf unternehmungslustigen Freunden, Spielen
und vielem mehr nicht nur Spaß in den Unterricht
bringt, sondern gleichzeitig auch für ein effektives
und systematisches Lernen der deutschen Sprache
sorgt.
Referentin: Manuela Georgiakaki, Jo Glotz-Kastanis
11.00 – 11.25: Χατζοπούλου Έλλη – Καθ. Γερμανικών: Παλεύοντας με …. την ιστορία!
Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας παρουσιάζουν συχνά
δυσκολίες κατανόησης όχι μόνο λόγω χρήσης ασυνήθιστων όρων ή αφηρημένων εννοιών αλλά και
λόγω της χρονικής οργάνωσης των πληροφοριών.
Με στόχο τόσο την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών όσο και την ενεργό μάθηση και τη διαμόρφωση
ιστορικής παιδείας, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να
οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ ιστορίας και μαθητή με
αρωγό μια ευρεία γκάμα διδακτικών τεχνικών, όπως
τη δραματοποίηση, τη «σωστή» έρευνα και τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων και ιστοσελίδων. Βαδίζοντας
aktuell 33/ 2013

από τη θεωρία στην πράξη παρουσιάζονται σενάρια
ιστορίας προς συζήτηση.
11.30 – 12.15: Lücke Ilse - Prüfungsbeauftragte am
Goethe-Institut Athen:
“Vorstellung der neuen B1-Prüfung“
12.15 – 13.00: Μητραλέξη Κατερίνα - Καθηγήτρια
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Επιστημονική Υπεύθυνη για τη Γερμανική Γλώσσα
στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)
«Η εξέταση του διαβαθμισμένου επιπέδου Γ (Γ1+Γ2)
στο ΚΠγ». Με την εξέταση του διαβαθμισμένου
επιπέδου Γ (Γ1+Γ2), που θα διενεργηθεί για πρώτη
φορά κατά την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2013,
ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του ΚΠγ ως συστήματος πιστοποίησης γλωσσομάθειας εναρμονισμένου
με τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
(ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με την εξέλιξη
αυτή το ΚΠΓ καθίσταται πλήρως ανταγωνιστικό και
αναγνωρίσιμο διεθνώς, εφόσον δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα της εξάβαθμης
κλίμακας γλωσσομάθειας του ΚΕΠΑ.
13.00 - 13.25: Εκδοτικός οίκος:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερμανικές εκδόσεις:
Zertifikat B1 neu: neues Trainingsmaterial nach
bewährtem Rezept
15 Modelltests zur Vorbereitung auf alle vier Module
der neuen Prüfung Zertifikat B1, ein Lehrerbuch
mit allen wichtigen Informationen für Sie, das
Schülerheft zur Vorbereitung der Module Sprechen
und Schreiben: Wir zeigen Ihnen das Material und
geben Ihnen wertvolle Tipps für die Vorbereitung auf
die neue Prüfung.
Referentin: Manuela Georgiakaki, Jo Glotz-Kastanis
13.30 – 13.55: Καλλιγιάνη Μαρίνα – Καθ. Γερμανικών, πρεσβευτής eTwinning στην Α’ και Β’ Αθηνών:
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning και η αξιοποίηση
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του στο μάθημα των γερμανικών.
14.00 - 14.25: Υπ.Δρ. Νεράντζης Δαμιανός – Καθ. Γερμανικών: «Επάρκεια διδασκαλίας» ξένων γλωσσών
στην Ελλάδα: προβληματική σταθερά ή «προστατευόμενη αντιποίηση επαγγέλματος»;
14.30 – 15.00: Δρ. Δημήτριος Ζέππος – Καθ. Γερμανικών, Μέλος Συγγραφικής και Επιστημονικής Ομάδας
του Νέου ΕΠΣ-ΞΓ, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καλυβίων Θορικού:
Νομικό Πλαίσιο και Αρχές της Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) σε συσχετισμό με το Νέο Ενιαίο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)
Η εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στην εποχή των Μνημονίων και την υποχρεωτική εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου,
απαιτεί την απόκτηση σφαιρικής αλλά και συγκεκριμένης γνώσης για το σχετικό φάσμα των νομολογικών
αλλά και επιστημονικών προδιαγραφών. Η εισήγηση ασχολείται με το νομικό πλαίσιο της «Αυτοαξιολόγησης
του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ)» και το συνδυάζει με τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που προβλέπει το
«Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)», ώστε οι τεχνικές και διαδικασίες που περιγράφονται στα δυο κείμενα αυτά να αποτελέσουν έναν βασικό οδηγό εφαρμογής αξιολογικών δράσεων. Σκοπός του συγκερασμού είναι να δημιουργηθεί ένα «προδραστικό τείχος προστασίας» για τον εκπαιδευτικό,
ώστε να έχει προετοιμάσει κατάλληλα το έδαφος και να παρουσιάζει μία επιστημονικά και νομικά τεκμηριωμένη διαδικασία (αυτό)αξιολόγησης του δικού του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο των συγκεκριμένων
ιδιαιτεροτήτων του εργασιακού του χώρου.
15.00 - 17.00: ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης
Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Καλεσμένος ο Γρηγόρης Καλομοίρης, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΚΥΣΔΕ).

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Capsis Hotel Thessaloniki (Μοναστηρίου 18)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (09.30 – 16.00)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.30 – 10.00: Προσέλευση, εγγραφές, χαιρετισμοί
10.00 – 10.25: Εκδοτικός οίκος Klett Hellas:
Erfolgreiche Prüfungsvorbereitung Goethe-/ÖSDZertifikat B1
Für eine gelungene Prüfungsvorbereitung
sind sowohl die genaue Kenntnis der Prüfung
als auch geeignete Prüfungsmaterialien
erforderlich: Wir geben Ihnen Tipps für die richtige
Prüfungsvorbereitung und stellen das neue
Testbuch „So geht’s noch besser zum Goethe-/ÖSDZertifikat B1“ vor.
Referent: David Kapetanidis
10.30 – 10.55: Χαρδαλούπα Γιοχάννα – Καθ. Γερaktuell 33/ 2013

μανικών, Επιμορφώτρια.
QR-Codes im DaF-Unterricht.
Anhand von 2 didaktischen Szenarien aus den
Lehrbüchern „Deutsch - Ein Hit 1 und 2“ wird
gezeigt, wie man mit und ohne Internetverbindung
QR-Codes im Unterricht anwenden und die
Unterrichtsstunde spielerisch gestalten kann.
11.00 – 11.25: Εκδοτικός οίκος Hueber Hellas:
Paul, Lisa & Co για το Δημοτικό.
Ein neues, frisches Lehrwerk für Kinder in der
Grundschule, das mit Comics, Liedern, einer Clique
aus fünf unternehmungslustigen Freunden, Spielen
und vielem mehr nicht nur Spaß in den Unterricht
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bringt, sondern gleichzeitig auch für ein effektives
und systematisches Lernen der deutschen Sprache
sorgt.
Referentin: Manuela Georgiakaki, Jo Glotz-Kastanis
11.30 – 11.55: Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα:
Καθ. Γερμανικών
Η δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων με τη βοήθεια
της δωρεάν εφαρμογής learning apps.
Τα learning apps είναι μία δωρεάν διαδικτυακή
εφαρμογή που δίνει στον διδάσκοντα τη δυνατότητα να δημιουργήσει διάφορων τύπων ασκήσεις για
τον διαδραστικό πίνακα ή απλά για τον υπολογιστή.
Μπορούν να δημιουργηθούν ασκήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, ερωτηματολόγια, εκατομμυριούχος, κρεμάλα και πολλές άλλες.
12.00 – 12.25 Εκδοτικός οίκος Praxis:
Werkstatt B1 und EndStation C2: Lehrwerke mit Profil
und Charakter.
Εισηγητής: Σπ. Κουκίδης
12.30 – 12.55 Εκδοτικός οίκος Deutsch durch die
Lupe Nicolas Vlachos:
Νέο Β1 - Νέες Απορίες και αξιόπιστες απαντήσεις
Αλλάζουν οι απαιτήσεις; Είναι πιο δύσκολο το νέο
Β1; Σε αυτές και άλλες πολλές απορίες σχετικά με το
νέο Goethe-Zertifikat B1 θέλουμε να απαντήσουμε
σε αυτή την ομιλία. Πρώτα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το πιο βασικό ζήτημα: Ποια είναι η ύλη του Β1
και ποιες οι ικανότητες (Kann-Beschreibungen) που
απαιτούνται βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς. Επιπλέον θα σας παρουσιάσουμε ένα
ολοκληρωμένο τεστ από το βιβλίο μας „Module B1
Vorbereitung auf das Goethe-Zertifikat B1“.
Εισηγητής: Νικόλαος Βλάχος
13.00 – 13.25: Εκδοτικός οίκος:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερμανικές εκδόσεις:
Zertifikat B1 neu: neues Trainingsmaterial nach
bewährtem Rezept
15 Modelltests zur Vorbereitung auf alle vier Module
der neuen Prüfung Zertifikat B1, ein Lehrerbuch
mit allen wichtigen Informationen für Sie, das
Schülerheft zur Vorbereitung der Module Sprechen
und Schreiben: Wir zeigen Ihnen das Material und
geben Ihnen wertvolle Tipps für die Vorbereitung
auf die neue Prüfung.
Referentin: Manuela Georgiakaki, Jo Glotz-Kastanis
13.30 – 13.55: Χατζοπούλου Έλλη – Καθ. Γερμανικών: Παλεύοντας με …. την ιστορία!
aktuell 33/ 2013
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Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας παρουσιάζουν συχνά
δυσκολίες κατανόησης όχι μόνο λόγω χρήσης ασυνήθιστων όρων ή αφηρημένων εννοιών αλλά και
λόγω της χρονικής οργάνωσης των πληροφοριών.
Με στόχο τόσο την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών όσο και την ενεργό μάθηση και τη διαμόρφωση
ιστορικής παιδείας, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να
οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ ιστορίας και μαθητή με
αρωγό μια ευρεία γκάμα διδακτικών τεχνικών, όπως
τη δραματοποίηση, τη «σωστή» έρευνα και τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων και ιστοσελίδων. Βαδίζοντας
από τη θεωρία στην πράξη παρουσιάζονται σενάρια
ιστορίας προς συζήτηση.
14.00 – 14.25: Εκδοτικός οίκος Klett Hellas:
Spielend Deutsch lernen in der Primarstufe
Wie können Sie den Deutschunterricht mit Kindern
von 6 bis 10 Jahren spielerisch und motivierend
gestalten? Kinder können schon sehr früh erfahren,
dass Deutschlernen Spaß machen kann. Anhand
praktischer Beispiele aus den Lehrwerken Hallo Anna
und Der grüne Max neu zeigen wir Ihnen, wie man
die mündliche Kommunikation anregen und viele
spielerische Ansätze im DaF-Unterricht mit jungen
Lernern umsetzen kann.
Referent: Andy Bayer
14.30 – 16.00: ΔΣ Παραρτήματος Βόρειας
Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης
Σύναξη του κλάδου – Υποβολή προτάσεων στη Γενική
Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.E. (Αθήνα - 15.09, Hotel President)

Θα χορηγηθούν
βεβαιώσεις
συμμετοχής
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ΒΡΑΒΕΙΟ «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2013»
Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013
απονεμήθηκε στην κατοικία του πρεσβευτή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Wolfgang
Dold στην Αθήνα το βραβείο «Καθηγητής Γερμανικών 2013». Με το βραβείο αυτό οι καθηγητές και οι καθηγήτριες που διδάσκουν Γερμανικά
ως Ξένη Γλώσσα σε ελληνικά σχολεία, βραβεύονται για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και τη σημαντική
τους συμβολή στην προώθηση της
Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα.
Το θέμα του διαγωνισμού για το φετινό βραβείο ήταν «H ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ
ΕΜΕΙΣ», καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση
ανακήρυξε το έτος 2013 σε Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών.
Στην κριτική επιτροπή την Π.Ε.ΚΑ.
ΓΕ.Π.Ε. εκπροσώπησε η κ. Γιοχάννα Χαρδαλούπα, αναπληρωματικό
Στην πρώτη σειρά από δεξιά ο πρέσβης της ΟΔΓ κ. Wolfgang Dold, Θωμάς Μπούνας (2ο Βραβείο - 8ο Δημοτικό
μέλος του Δ.Σ. Στην τελετή απονοΣχολείο Άρτας), Δάφνη Παπανικολάου (1ο Βραβείο - 2ο Δημοτικό Σχολείο «Ιόνιος Σχολή» Μαρούσι) και Gerard
μής παραβρέθηκε η Πρόεδρος της
van Ηattem (3ο Βραβείο - 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου). Στη δεύτερη σειρά οι τρεις καθηγήτριες, στις οποίες απονεμήθηκε έπαινος. Από δεξιά: Maria Anna Widmer (1ο Γυμνάσιο Κιάτου), Παναγιώτα Παραλίδου (8ο Δημοτικό
Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., κ. Κατερίνα ΓκριτζαΣχολείο Δράμας), Χαρίκλεια Θεοδώρου (7ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς)
λιώτη. Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ένα σεμινάριο διάρκειας δύο
εβδομάδων του Ινστιτούτου Goethe στη Γερμανία, το δεύτερο από ένα φορητό υπολογιστή (laptop) και το
τρίτο από ένα tablet-pc. Χορηγοί του βραβείου είναι οι εκδοτικοί οίκοι Χρήστος Καραμπάτος - Γερμανικές
Εκδόσεις, Hueber Verlag, Klett Verlag, Praxis Verlag.

Δύο από τους χορηγούς του βραβείου: Ο κ. Χρήστος Καραμπάτος (των ομώνυμων εκδόσεων)
και η κ. Ευδοκία Καλλία (των εκδόσεων Klett)

aktuell 33/ 2013

Στο μικρόφωνο ο πρέσβης της ΟΔΓ κ. Wolfgang Dold.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
του Νίκου Μητρούση*
nik.mitrousis@gmail.com

Έ

ννοιες όπως Μαθησιακές Δυσκολίες (διαταραχές: ανάγνωσης, γραπτής έκφρασης, μαθηματικών), Δυσλεξία και Διάσπαση Προσοχής έχουν
μπει στο λεξιλόγιό μας μόλις τα τελευταία χρόνια. Οι
έννοιες αυτές είναι η επιστημονική εξήγηση (και η
εκδίκηση συνάμα) των ατόμων, που κάποτε αδίκως
στιγματίστηκαν και που όλοι θυμόμαστε μέσα στην
τάξη ή στην παρέα ως «ο αργόστροφος…», «αυτός
που δεν του κόβει…», «δεν κάθεται στον κώλο του…»
και τόσα άλλα.
Οι Ειδικές Δυσκολίες Μάθησης (Ε.Δ.Μ.) δε συνεπάγονται χαμηλή νοημοσύνη και σίγουρα δεν καταδικάζουν ένα άτομο στο να μην πετύχει στη ζωή του. Κάθε
άλλο μάλιστα. Έρευνες έχουν δείξει, πως τέτοια άτομα
έχουν έφεση στις τέχνες, στις επιστήμες, στη μουσική
και στα αθλήματα (υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι
δεν πάσχουν από νοητική υστέρηση, αισθητηριακά
ή κινητικά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας
και χρόνια νοσήματα ή ψυχικές διαταραχές).

φαινόμενα όπως τα παραπάνω επιμένουν, καλό είναι
να ζητάμε έγκαιρα τη γνώμη και την άποψη ενός ειδικού.

Ιδιαίτερα στο Δημοτικό Σχολείο, ο δάσκαλος μπορεί
να παρατηρήσει κάποια συμπτώματα από τον 3ο - 4ο
κιόλας μήνα της πρώτης χρονιάς. Έντονες μουντζούρες μέσα στις λέξεις, αντικατοπτρισμός γραμμάτων
ή λέξεων και η μη κατανόηση της λειτουργίας του
συλλαβισμού ή των απλών μαθηματικών πράξεων είναι κάποια μόνο από τα συμπτώματα. Για τους γονείς
τα πράγματα θα γίνουν ξεκάθαρα στην έναρξη της
δεύτερης χρονιάς, όπου και θα αντιληφθούν, πως το
παιδί τους δυσκολεύεται στην ανάγνωση, στη γραφή,
στα μαθηματικά, στο να διατηρεί σταθερές φιλίες ή
εμφανίζει αρκετό στρες σε σύγκριση με τους συνομήλικούς του. Το σημαντικό είναι να υπάρξει άμεση
αντίδραση, συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ δασκάλων και γονέων, ώστε το παιδί να επισκεφθεί έναν
ειδικό (ειδικό παιδαγωγό, παιδοψυχίατρο, λογοθερα“Ακόμα θυμάμαι το Βασίλη, το συμμαθητή μου πευτή, παιδίατρο κτλ). Αυτός με τη σειρά του να αποστο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, που αν και δυ- κλείσει κάποια άλλη ασθένεια και να αποφανθεί εν
σκολευόταν να διαβάσει και να γράψει, αυτόν τέλει αν όντως το παιδί χρήζει ειδικής παιδαγωγικής
επέλεγε πρώτα κάθε ομάδα όταν παίζαμε ποδό- βοήθειας κι αν ναι, πάνω σε ποιον ακριβώς τομέα. Στη
σφαιρο, αφού ήταν καλύτερος όλων μας, ήταν συνέχεια θα πρέπει να ενημερωθεί η διεύθυνση του
αυτός στον οποίο απευθυνόμασταν αργότερα σχολείου, η οποία θα ορίσει ή θα προτείνει τα επόμεγια να επισκευάσει τα μοτοποδήλατά μας, είναι να βήματα.
αυτός τον οποίο καλώ και σήμερα όταν «κολΣτο πλαίσιο της τάξης φροντίζουμε να αποσπάται
λάει» ο υπολογιστής μου… Κι όμως ήταν αυτός,
τον οποίο ο απαίδευτος δάσκαλος στο Δημοτικό όσο το δυνατόν λιγότερο η προσοχή του μαθητή με
Σχολείο (εν έτει 1993) παρότρυνε δημόσια να γί- Ε.Δ.Μ., καθίζοντας τον σε μπροστινό θρανίο και μανει «τσομπάνης» γιατί «δεν του κόβει…». ”
κριά από παράθυρα. Εξηγούμε ξεκάθαρα και απλά
τις ασκήσεις, δίνοντας tips, γραπτές και προφορικές
Από την προσχολική κιόλας ηλικία εμφανίζονται κά- οδηγίες. Για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαποια σημάδια, όπως η έντονη κινητικότητα (σε χέρια, θητών στο μάθημα, χρησιμοποιούμε ήχους, χρώματα
πόδια, χείλη κ.α.), η παρορμητικότητα, η ελλειμματι- και εικόνες. Οπωσδήποτε πολλές επαναλήψεις, άλλωκή προσοχή και η επιθετικότητα. Θα πρέπει όμως να στε «επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως».
έχουμε κατά νου, πως κάθε παιδί χρειάζεται το χρόΗ οργάνωση κανόνων γραμματικής και συμπεριφονο του, μαθαίνει και αντιδρά με το περιβάλλον του ράς σε λίστες και πίνακες βοηθάει, όπως και οι ομαδιμε δικό του τρόπο, οπότε δεν πρέπει να συγκρίνεται κές εργασίες με καλούς μαθητές μπορούν επίσης να
βιαστικά με άλλα παιδιά της ηλικίας του. Απλώς, όταν βοηθήσουν τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο
* Ο Νίκος Μητρούσης είναι καθηγητής Γερμανικών για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πτυχιούχος του τμήματος Γερμανικής
Γλώσσας & Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακός φοιτητής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με Ειδίκευση στη Διδακτική της Γερμανικής Γλώσσας (M.Ed). Επιμορφωμένος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους τομείς: i) Εκπαιδευτική Ψυχολογία, ii) Ειδική Αγωγή, iii) Μαθησιακές Δυσκολίες & Δυσλεξία. Εξειδικεύτηκε στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Διαχείριση Προβλημάτων Μάθησης και Συμπεριφοράς στα πλαίσια της σχολικής τάξης.
aktuell 33/ 2013

τεύχος 33
και στην ένταξή των μαθητών στο στην πιο δύσκολη κατηγορία για
ευρύτερο κοινωνικό και σχολικό την εκμάθησή τους από δυσλεπεριβάλλον.
κτικά άτομα. Αυτό οφείλεται στο
ότι η Αγγλική Γλώσσα είναι μια μη
Στην αξιολόγηση των μαθητών φωνητική γλώσσα (άλλα γράφουμε Ε.Δ.Μ. ή Δυσλεξία πρέπει να με και άλλα διαβάζουμε). Γλώσσες
δίνεται έμφαση στην πρόοδο και όπως η Γερμανική, αν και έχουν
στην εξέλιξη τους και όχι τόσο στα αρκετές εξαιρέσεις στους κανόνες
ορθογραφικά τους λάθη, δείχνο- τους, θεωρούνται σίγουρα πιο εύντας ταυτόχρονα μεγάλη επιείκεια, κολες για άτομα με Δυσλεξία. Ένας
ώστε να μην «κοκκινίζουν» τα γρα- κατάλληλα καταρτισμένος εκπαιπτά τους, αν και θεωρείται αυτονό- δευτικός γνωρίζει ποιες μεθόδους
ητο πλέον, πως δε χρησιμοποιούμε να χρησιμοποιήσει και πώς να εξακόκκινο στυλό σε καμία περίπτω- τομικεύσει τη διδασκαλία και να
ση. Εξετάζουμε προφορικά, όπου την προσαρμόσει στις ξεχωριστές
είναι δυνατόν και πάνω απ’ όλα το- ανάγκες κάθε μαθητή.
νώνουμε την αυτοπεποίθηση και
την αυτοεκτίμησή τους. Ο έπαινος
Η ψηφιακή τεχνολογία και επικαι η επιβράβευση σίγουρα θα κοινωνία (σύγχρονη και ασύγχροτους βοηθήσουν.
νη) μπορεί να γίνει το δεκανίκι
μας τόσο κατά την παράδοση του
Η διδασκαλία μίας ή και δύο μαθήματος στο σχολείο, όσο και
Ξένων Γλωσσών σε μαθητές με κατά την επανάληψή του στο σπίE.Δ.Μ. ή Δυσλεξία είναι εφικτή, αρ- τι. Χρησιμοποιώντας το διαδρακεί να πραγματοποιείται από εξει- στικό πίνακα, τον Η/Υ και το διαδικευμένα στις ειδικές μαθησιακές δίκτυο (πλατφόρμες διδασκαλίας,
ανάγκες άτομα. Σίγουρα τα προ- εργαλεία και εφαρμογές Web 2.0
βλήματα που εμφανίζονται στη (π.χ. πλατφόρμα moodle, wikis,
μητρική γλώσσα, δυσκολεύουν blogs, forums κ.α.). Με αυτόν τον
την εκμάθηση των ξένων γλωσ- τρόπο οι μαθητές δεν κατέχουν
σών, αν και δε μεταφέρονται πάντα πλέον απλώς παθητικό ρόλο στη
αυτούσια από τη μια γλώσσα στην διαδικασία της μάθησης. Αναάλλη. Σημαντικό ρόλο παίζει και η πτύσσονται οι δημιουργικές δεξιεπιλογή της Ξένης Γλώσσας. Όπως ότητές τους, συνδέεται η παλαιά
είναι γνωστό, τα Αγγλικά ανήκουν με τη νέα γνώση και δίνουμε την

Βιβλιογραφία:

10
αίσθηση του παιχνιδιού – βασικό
κίνητρο για ένα μαθητή – απελευθερώνοντάς τους. Συνδυάζοντας
την κατά πρόσωπο διδασκαλία με
την ηλεκτρονική και την εξ’ αποστάσεως μάθηση (blended learning), προσφέρουμε στο μαθητή
τη δυνατότητα της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, του αυτοελέγχου,
της αυτοδιόρθωσης των λαθών
του και της αυτοαξιολόγησης, δίνοντάς του την αίσθηση της αυτόνομης διδασκαλίας.
Τα συμπτώματα των E.Δ.Μ. σε
ένα άτομο παρουσιάζονται πότε
πιο έντονα και πότε ατονούν ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ίδιας
σχολικής χρονιάς. Δεν εξαφανίζονται, μπορούμε όμως να μάθουμε
να ζούμε με αυτά, να τα αντιμετωπίζουμε και έτσι να τα εξομαλύνουμε. Η σκληρή δουλειά είναι απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί, πρέπει να
ενεργούμε έξυπνα, στοχευμένα,
εντατικά και κυρίως υπομονετικά.
Απώτερος στόχος δεν είναι μόνο
η εκπαιδευτική βοήθεια, αλλά και
η ψυχολογική στήριξη του μαθητή με κάποιας μορφής Δυσκολία
Μάθησης. Πολύ σημαντικό ρόλο
παίζει η συνεργασία μεταξύ των
γονέων, των δασκάλων και των ειδικών παιδαγωγών. μη διστάζουμε
λοιπόν και ας μην την αμελούμε.

- Μητρούσης, Νίκος (2012): „Web 2.0 und Lerntheorien, Angebot und Einsatzmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht“. Α.Π.Θ.
Φιλοσοφική Σχολή, τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Θεσσαλονίκη.
- Ντέιβις, Ρ. Ντ. (2001). Το χάρισμα της δυσλεξίας. Αθήνα: Καστανιώτης.
- Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές δυσκολίες & εκπαιδευτική πράξη: Τι και γιατί; Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
- Πολεμικού, Α. (2010). «Αναπτυξιακή δυσλεξία» ή «αναπτυξιακές δυσλεξίες»: Εγχείρημα ερμηνείας της πολλαπλής φύσης της
διαταραχής. Στους Σ. Κανελλάκη, Κ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη & Β. Παπαβασιλείου (Επιμ.). Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και το
περιβάλλον. Αθήνα: Πεδίο Α.Ε.
- Πόρποδας, Κ. Δ. (1988). Δυσλεξία: Η ειδική διαταραχή στη μάθηση του γραπτού λόγου. Ψυχολογική θεώρηση. Αθήνα.
- Πόρποδας, Κ. Δ. (2005). Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες”. Πάτρα.
- Στασινός, Δ.Π. (2001). Δυσλεξία και σχολείο: η εμπειρία ενός αιώνα. Αθήνα: Gutenberg.
- Hettinger, Jochen (2008): E-Learning in der Schule. Grundlagen, Modelle, Perspektiven. München: koeped.
- Janikova, Vera (2009). Was kann den Kindern mit Lernschwierigkeiten ihr Deutschlernen leichter machen. Germanistische
Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik II. Presov: Masaryk University.
- http://www.dyslexia.gr
- http://www.specialeducation.gr
- http://dyslexia-germanika.blogspot.gr
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Eπιτυχημένη προετοιμασία για τη νέα εξέταση

Νέο!

So geht’s noch besser
zum Goethe-/ÖSD-Zertiﬁkat B1
Προετοιμασία βήμα προς βήμα

Όλο το υλικό μέσα σ’ ένα βιβλίο
B1

A2+B1

er

fe Deutsch
ieren

atischen Kontexten
d

ektives und detailliertes Lesebungen zum mündlichen Ausdruck
mündliche Paarprüfung

So geht´s noch besser zum ZD Testbuch

So geht’s noch besser

So geht´s noch besser Übungsbuch

sch

NEU

zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
Prüfungsvorbereitung Goethe-Zertifikat B1

So geht´s noch besser zum ZD - die ideale Prüfungsvorbereitung für
Lerner, die sich gezielt auf das Zertifikat Deutsch B1 vorbereiten wollen.

So geht’s noch besser

So geht’s noch besser A2 - B1 neu

So geht´s noch besser zum ZD bietet:
10 komplette Modelltests entsprechend den Anforderungen des
Zertifikats Deutsch B1 zum Üben und Testen mit allen Aufgabentypen:

• globales,
selektives, detailliertes Lese- und Hörverstehen
Fertikeitstraining Grundstufe
Deutsch
• Sprachbausteine

zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1

• Schriftlicher Ausdruck (Briefe und E-Mails)
• Mündlicher Ausdruck (mündliche Paarprüfung)

Prüfungsvorbereitung Goethe-Zertifikat B1

So geht’s noch besser zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
Übungsbuch mit 3 Audio-CDs und e-book CD-ROM

Testbuch
mit 10 kompletten Modelltests
inklusive 2 Audio-CDs und
griechischem Glossar im Anhang

978-960-6891-00-7

Lehrerheft

978-960-6891-03-8

Testbuch

mit 3 Audio-CDs

ISBN 978-960-6891-04-5

ISBN 978-960-6891-04-5

So geht’s noch besser Α2-Β1 neu






15 θεματικές ενότητες οι οποίες παρουσιάζονται
σε 3 επίπεδα με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας:
από Α2 έως Β1 επίπεδο
ενσωματωμένες ασκήσεις λεξιλογίου σε κάθε
ενότητα
ελληνικό γλωσσάριο, ακουστικά CDs όπως επίσης
και το e-book CD-ROM με διαδραστικές ασκήσεις
στο πίσω μέρος του βιβλίου
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ από το Νοέμβριο 2013!

Klett Hellas Ltd.
Pindarou & Leof. Ionias 110 • 174 56 Alimos, Greece
Tel: +30 210-99 02 700 • Fax: +30 210-99 02 703
E-mail: info@klett.gr • web: www.klett.gr
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So geht’s noch besser
zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1




10 ολοκληρωμένα τεστ για την προετοιμασία
της εξέτασης Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
ελληνικό γλωσσάριο και τα ακουστικά CDs στο
πίσω μέρος του βιβλίου

So geht´s noch besser zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
978-960-6891-72-4
978-960-6891-73-1

So geht’s noch besser zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1,
Τestbuch + 2 CDs + Glossar
So geht’s noch besser zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1,
Lehrerheft
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ELTERNVEREINE ALS SCHULTRÄGER
von Gaby Frank-Voutsas*

Eine besondere Stellung unter den Anbietern von
frühem Deutschunterricht nehmen die deutschgriechischen Elternvereine ein. Sie widmen sich
vorrangig dem Ziel, ihren Kindern außerhalb des
regulären Schulunterrichts muttersprachlichen
Deutschunterricht zu ermöglichen und die Kinder
mit deutschem Brauchtum und deutscher Lebensart
vertraut zu machen. Sie verstehen sich auch als
Alternative zu den teuren privaten Anbietern, oft
haben die Lehrerinnen und Lehrer selbst Kinder in
der Gruppe und sind ehrenamtlich oder gegen eine
Aufwandsentschädigung tätig.
Der älteste dieser Vereine soll im Folgenden näher
vorgestellt werden, da er in mancher Hinsicht
landestypisch ist, daneben aber Merkmale aufweist,
die ihm auch im internationalen Vergleich eine
Sonderstellung einräumen. Er ist nicht nur seit 1978

Träger eines Kindergartens und einer Grundschule
und unterscheidet sich darin von anderen
Elternvereinen; interessant ist auch, dass sich
seine Geschichte als ein Spiegel gesellschaftlicher
Entwicklungen im Griechenland der letzten 30 Jahre
lesen lässt.
Das Gründungsjahr der Schule, 1978, fällt in die
frühe Zeit nach der Militärdiktatur, als viele Griechen,
z. T. mit ihren deutschsprachigen Ehefrauen, nach
Griechenland zurückkehrten. Ihre Kinder haben
in Deutschland, Österreich oder der Schweiz den
Kindergarten oder die Grundschule besucht,
doch ihre guten Deutschkenntnisse drohen zu
verkümmern, denn Deutsch gehört nicht zum
Fächerkanon öffentlicher Schulen. Daher greift eine
Gruppe gesellschaftlich engagierter Elternpaare zur
Selbsthilfe: Sie gründen den „Verein für griechischdeutsche Erziehung“ und machen ihn zum Träger
eines Kindergartens und einer Grundschule mit dem
Ziel, die Kinder sowohl in der griechischen als auch
in der deutschen Sprache und Kultur zu unterrichten
und zu sozialisieren.
So entsteht eine bilinguale Schule, deren
Kindergarten von einer deutschen und einer
griechischen Erzieherin betreut wird und
deren Grundschule die Klassen im täglichen
Deutschunterricht nach Vorkenntnissen aufteilt in
eine Gruppe muttersprachlicher (DaM) und

* Gaby Frank-Voutsas ist Beauftragte für Bildungskooperation Deutsch am Goethe-Institut Athen. Der Text ist Teil des Artikels
„Frühes Fremdsprachenlernen in Griechenland“ (Quelle „Frühes Deutsch“, Heft 27/2012).
aktuell 33/ 2013
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eine Gruppe fremdsprachlicher Lerner (DaF). Die
Lehrerinnen sind qualifizierte Pädagoginnen, teilweise
mit Lehrerfahrung an Schulen in Deutschland. Die
kleineren Lerngruppen erlauben eine am Bedarf
des Einzelnen orientierte Binnendifferenzierung
im Deutschunterricht. Deutsch ist auch
Unterrichtssprache im Kunst- und Musikunterricht
sowie später im Schwimmunterricht.
Ziel der Schule ist es, einen kindgerechten Unterricht
anzubieten, der alle Sinne einbezieht, der emotionale
und soziale Lernziele ebenso anstrebt wie kognitive
und der Bilingualität in verschiedenen Ausprägungen
ermöglicht. Erfolgreich vermittelt der Elternverein
seinen „abweichenden“ schulischen Ansatz gegenüber
staatlichen Behörden und Eltern, die zurückhaltend
auf dieses Konzept reagieren, da es mit dem
üblichen Unterricht an Grundschulen kontrastiert:
Anfang der 80er-Jahre ist der Primarunterricht in
Griechenland noch stark kognitiv und von strenger
Disziplin geprägt, spielerische Aktivitäten haben
darin wenig Raum, musische Fächer werden nur in
Ansätzen unterrichtet, Fremdsprachenunterricht setzt
erst im Gymnasium ein. Der Elternverein muss viel
Überzeugungsarbeit leisten, je mehr die Schule an
aktuell 33/ 2013
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Bekanntheit gewinnt und Eltern anzieht, die Erstaunliches von
dieser Schule gehört haben, aber nicht vertraut sind mit den
dort verwirklichten Prinzipien.
Mit der Zeit ändert sich die Zusammensetzung des
Elternvereins: Die Rückkehrerwelle griechischer Familien aus
deutschsprachigen Ländern ist verebbt und der Anteil der
Schüler mit muttersprachlichen Deutschkenntnissen auf 30-40
% gesunken. Viele rein griechischsprachige Familien melden
ihre Kinder an, da sie das pädagogische Konzept der Schule
überzeugt. Ihre Erwartungen kontrastieren aber teilweise
mit denen der bilingualen Familien: Die Eltern der nicht
muttersprachlichen Kinder tragen mehrheitlich die Erwartung
an die Schule heran, ihre Kinder für die Aufnahmeprüfung
des griechischen Zweigs der Deutschen Schule fit zu machen.
So steht plötzlich das Erlernen der deutschen Schreibschrift
im Kreuzfeuer der Kritik, denn viele Eltern sehen darin nur
Zeitverlust und drängen auf eine straffere Progression. In
Elternversammlungen wird heftig debattiert, ob man eine
„Paukschule» wolle mit dem erfolgreichen Wechsel an die
Deutsche Schule als oberstem Ziel oder eine „Spielschule“
(Begriffe der jeweiligen Gegner), die den Übergang von der
Vor- in die Grundschule behutsam
aktuell 33/ 2013
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begleitet und die Schreibschrift als Mittel zur Herausbildung der
manuellen Feinmotorik einsetzt. Neu verhandelt werden muss
auch die Aufteilung der Schüler in DaF- und DaM- Gruppen. Die
muttersprachlichen Deutschlernenden gelten als privilegierte
Gruppe, die ihre ohnehin entwickelten Sprachkenntnisse
in den kleineren DaM-Gruppen noch verfeinern können.
Manche Eltern verlangen daher die Aufnahme ihres Kindes
mit griechischer Muttersprache in die DaM-Gruppe, im
Glauben, dass ihr Kind dadurch schneller Deutsch lerne.
Der Richtungsstreit führt zu einer Neubestimmung der
schulischen Zielsetzung im Hinblick auf den Übergang
in eine weiterführende Schule und es gelingt der
Elternschule, als offizielle Zubringerschule der
Deutschen Schule Athen anerkannt zu werden.
Die Geschichte der Schule des Elternvereins
ist eine Erfolgsgeschichte**: Sie hat heute mehr
Aufnahmeanträge als Plätze in ihren Räumen. Ihr pädagogisches
Konzept, ihre besondere Atmosphäre und auch die erfolgreiche
Vorbereitung vieler ihrer Schüler auf den Übergang in die Deutsche Schule
haben sie weit über ihren Standort hinaus bekannt gemacht.
** Alle Fotos stammen aus der Athener Schule
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TΟ 5ο Γ/ΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ

Π

ραγματοποιήθηκε στο 5ο Γυμνάσιο
Σταυρούπολης της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς 2012-2013 πολιτιστικό πρόγραμμα
με τίτλο «Πολιτιστική διαδρομή στη Γερμανία». Υπεύθυνες του προγράμματος ήταν οι
καθηγήτριες γερμανικών Ελένη Ηλιάδου και
Δήμητρα Κωστοπούλου.
Στην αρχή του προγράμματος οι μαθητές/
ήτριες ενημερώθηκαν για την έννοια «Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας» και
για τα ομοσπονδιακά κρατίδια. Στη συνέχεια
χωρίστηκαν σε ομάδες και η κάθε ομάδα ανέλαβε τη διερεύνηση ενός ή περισσοτέρων
κρατιδίων από διάφορες απόψεις (Γεωγραφία, Ιστορία, Πολιτισμός, Τέχνη). Συγχρόνως
οι ομάδες αναζητούσαν στο διαδίκτυο βίντεο
περιήγησης για διάφορες σημαντικές πόλεις
της Γερμανίας.
Οι μαθητές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της τέχνης και έτσι αποφάσισαν να ασχοληθούν και με θεατρική παράσταση. Το θέμα ήταν οι περιπέτειες του Till
Eulenspiegel (πρόσωπο της μεσαιωνικής γερμανικής μυθολογίας). Ακολούθησε η εκμάθηση των θεατρικών ρόλων και οι πρόβες. Μέσα
στους στόχους του προγράμματος ήταν και η
κατασκευή πολιτιστικού χάρτη της Γερμανίας. Χρησιμοποιήθηκε εύκαμπτο υλικό για την
κατασκευή αυτή.
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο σχολείο επίσκεψη του GlossoΜobil
του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε. Το πρόγραμμα του GlossoΜobil – Γερμανικά σε κίνηση – παρουσιάστηκε για δύο διδακτικές
ώρες.
Με την ευκαιρία της διοργάνωσης στην πόλη
μας της «γιορτής της Πολυγλωσσίας», με
πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και
άλλων φορέων, οι μαθήτριες παρουσίασαν το
θεατρικό κομμάτι δίγλωσσο. Στο πλαίσιο της
ίδιας γιορτής πραγματοποιήθηκε πολυγλωσσικό εργαστήρι.
Η συμμετοχή στη γιορτή έγινε στις 8 Ιουνίου.
aktuell 33/ 2013

της Ελένης Ηλιάδου

eleniiliadou1@yahoo.gr
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ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
Αρ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδ. Αθηνών 20376/58
Χαλκοκονδύλη 13, 104-32, Αθήνα
Τηλ: 5238148, 5230819
Fax: 5230819
e-mail: oiele@otenet.gr
site: www.oiele.gr

Αρ.Πρωτ.:35718
Αθήνα, 1/8/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΙΟΣ, ΤΕΛΙΚΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ;
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ (;) κ. ΛΑΣΚΑΡΗ ΓΙΑ ΔΟΛΟ ΠΡΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΟΙΕΛΕ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του
Υπουργού Παιδείας, του Διευθυντή του Πολιτικού του
Γραφείου κ. Βασιλόπουλου και του συνεργάτη του (;)
κ. Λάσκαρη για σειρά βαρύτατων αδικημάτων που
σχετίζονται με την έκδοση της παράνομης και αντισυνταγματικής εγκυκλίου, με την οποία αποσύρεται
η κρατική εποπτεία από τα ιδιωτικά σχολεία, μετατρέπονται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλοιώνεται επικίνδυνα το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης, που κατά
το Σύνταγμα παρέχουν και τα ιδιωτικά σχολεία και
κερδίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ οι σχολάρχες
μέσω της δραματικής μείωσης των αποζημιώσεων
και της μαζικής αντικατάστασης παλαιών εκπαιδευτικών από νέους των 600 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα η ΟΙΕΛΕ μηνύει:
• Τον Υπουργό Παιδείας, Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο, για ηθική αυτουργία σε αντιποίηση αρχής,
διότι με δική του εντολή ο μη κατέχων ουδεμία θεσμική ιδιότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Λάσκαρης συντάσσει επίσημα έγγραφα
και διατάσσει γραπτώς από διοικητικά στελέχη του
Υπουργείου τη διεκπεραίωσή τους και σε παράβαση
καθήκοντος με δόλο για εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτων, διότι εν γνώσει του ο Διευθυντής του
Γραφείου του υπέγραψε προς διεκπεραίωση εγκύκλιο
οδηγία (Φ.18/93893/Δ5/12-7-2013) με περιεχόμενο
παράνομο και αντισυνταγματικό από την εφαρμογή
της οποίας ιδιώτες (ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων)
ωφελούνται με κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
• Τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του
Υπουργού, Βασιλόπουλο Βασίλειο, για άμεση συνέργεια σε αντιποίηση αρχής, διότι απεδέχθη την
aktuell 33/ 2013

παραθεσμική εμπλοκή του κ. Α. Λάσκαρη στη σύνταξη της εγκυκλίου οδηγίας Φ.18/ 93893/Δ5/12-7-2013
και συνυπέγραψε το κείμενο, ώστε να διεκπεραιωθεί
από τη Δ/ντρια Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και για παράβαση καθήκοντος με δόλο
προς εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτων, διότι η
εν λόγω εγκύκλιος οδηγία είναι παράνομη και αντισυνταγματική και η εφαρμογή της θα αποφέρει κέρδη
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες (ιδιοκτήτες
των ιδιωτικών σχολείων).
• Τον άτυπο συνεργάτη του Υπουργού Παιδείας,
Λάσκαρη Άγγελο, για αντιποίηση αρχής, λόγω του
ότι, αν και απολύτως αναρμόδιος ως μη κατέχων ουδεμία επίσημη θεσμική ιδιότητα στο Υπουργείο Παιδείας, ενεχείρισε στο γραφείο του κείμενο εγκυκλίου
οδηγίας (Φ.18/ 93893/Δ5/12-7-2013) στη Δ/ντρια
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
απαίτησε με γραπτή εντολή του την άμεση υπογραφή
της οδηγίας αυτής, το περιεχόμενο της οποίας είναι
παράνομο και αντισυνταγματικό και θα προκαλέσει
άμεση και δυσεπανόρθωτη βλάβη σε μέλη μας και με
πρόθεση προς εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτων,
διότι η εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου οδηγίας, θα
αποφέρει κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες (ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων).
Σημειώνουμε, ότι μεταξύ των μαρτύρων που
η ΟΙΕΛΕ καλεί να καταθέσουν για την υπόθεση,
συμπεριλαμβάνεται και ο Υφυπουργός Παιδείας,
αρμόδιος για θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης, Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος μέσα στη Βουλή παραδέχτηκε ότι είχε άγνοια για την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου, αν και αυτή εξεδόθη μία
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ολόκληρη εβδομάδα μετά από την ανάληψη των
καθηκόντων του.
Υπενθυμίζουμε ότι με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο
οδηγία (Φ.18/93893/Δ5/12-7-2013) καταλύονται οι
κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα (άρθρο16, παρ. 8)
και ειδικό νόμο, που προκύπτει ως συνταγματική επιταγή (ν. 682/77), εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών και εφαρμόζονται οι διατάξεις της
ΠΥΣ 6/28-2-2012. Επίσης, αλλοιώνεται το δημόσιο
και κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης, που με συνταγματική πρόβλεψη παρέχουν κατ’ εξαίρεση
οι ιδιώτες, καθώς αποσύρεται ουσιαστικά η κρατική εποπτεία από την ιδιωτική εκπαίδευση, με
αποτέλεσμα την όξυνση της ανομίας στα ιδιωτικά σχολεία και την καταστρατήγηση κάθε είδους
ισονομίας ανάμεσα στους μαθητές των δημόσιων
και των ιδιωτικών σχολείων. Οι αναλώσιμοι, πλέον,
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί γίνονται ιδιαίτερα ευάλωτοι
στο να υπογράφουν εκβιαζόμενοι πλαστούς τίτλους
σπουδών, να παραχαράσσουν βαθμολογίες και ωρολόγια προγράμματα και να καταδολιεύουν ενδοσχολικές και όχι μόνο εξετάσεις. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η μείωση των αποζημιώσεων και η δυνατότητα

μαζικών απολύσεων και αντικατάστασης παλαιών
εκπαιδευτικών από νέους των 600 ευρώ, που παρέχει
η εγκύκλιος στους σχολάρχες, τους χαρίζει δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προσθέτει με αυτήν την εγκύκλιο ένα ακόμη δώρο εκατομμυρίων στους σχολάρχες, μετά από τα 30 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως, που προκύπτουν από την ένταξη των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Μισθολόγιο και
από τα 14 εκατομμύρια ευρώ που θα κερδίσουν από
την εφαρμογή της αύξησης του ωραρίου. Κι όλα αυτά
μέσω αδιαφανών διαδικασιών, με εντολές άνωθεν
από ισχυρούς παράγοντες της πολιτικής και οικονομικής ζωής, που έχουν ως στόχο την παράδοση του
δημόσιου και κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης
βορά στις ορέξεις ακραίων επιχειρηματικών συμφερόντων και τη μετατροπή του ιδιωτικού σχολείου από
πάροχο κοινωνικού αγαθού σε οίκο εμπορίου. Εάν η
κατάσταση αυτή συνεχιστεί, με τη διαρκή συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και την παράδοση της
ιδιωτικής στο πλέγμα των ασύδοτων νόμων της αγοράς, το εκπαιδευτικό αγαθό θα μετατραπεί σε προνόμιο ολίγων, όπως και στη δεκαετία του ’50.

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος, μία μέρα μετά την έκδοση της εγκυκλίου Φ.18/ 93893/Δ5/12-7-2013,
δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 9,89 FM, ότι δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με την εν λόγω εγκύκλιο. Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Κεδίκογλου παραδέχτηκε στη Βουλή την περασμένη Τρίτη, ότι ούτε αυτός γνώριζε ο,τιδήποτε
σχετικά με την έκδοση της εγκυκλίου, παρά το γεγονός, ότι αυτή εξεδόθη μία εβδομάδα μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του. Ποιος, τελικά, νομοθετεί στο Υπουργείο Παιδείας (μιας και η πολιτική ηγεσία αποτελεί –
καθώς φαίνεται – διακοσμητικό στοιχείο); Ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετούνται;

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ				
				

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αναφορικά με την κατατεθείσα μηνυτήρια αναφορά της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεργατών του, ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:
«Κάθε εγκύκλιος, οδηγία ή σύσταση που εκδίδεται από τη Δημόσια Διοίκηση, εκδίδεται κατ’ επιταγή και προς ερμηνεία των διατάξεων τυπικού νόμου. Η αναφερόμενη στην ανωτέρω κατατεθείσα μηνυτήρια αναφορά υπ’ αριθμ.
πρωτ. Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αναφέρεται ρητά
και στο σώμα αυτής, εκδόθηκε κατ’ επιταγή του ν. 4046/2012 (Α’28 ), της κατ’ εξουσιοδότησής του, εκδοθείσας, υπ’
αριθμ. 6/28-02-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 38), καθώς και του ν. 4093/2012 (Α’222).
Έχει δε, ως αποκλειστικό σκοπό, τη διευκόλυνση της Διοίκησης στην εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων και ουχί τη δημιουργία και παραγωγή νέων κανόνων δικαίου, όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων διαθέτει την εκ του νόμου αρμοδιότητα να
απευθύνει εντολές, συστάσεις και κατευθύνσεις στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για την έκδοση
εγκυκλίων και διοικητικών πράξεων, σε εφαρμογή των Νόμων.
Για την έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου ακολουθήθηκε πιστά και κατά γράμμα η νόμιμη και ενδεδειγμένη διοικητική
πρακτική».
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ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1&Γ2) ΤΟΥ ΚΠγ

Μ

ε τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ, η οποία θα προσφερθεί για πρώτη φορά στους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) το Νοέμβριο του 2013, ολοκληρώνεται, σύμφωνα με το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), το σύστημα των
εξετάσεων του ΚΠγ. Υπενθυμίζουμε πως το ΚΠγ προσφέρει πλέον τρεις
διαβαθμισμένες εξετάσεις στα επίπεδα Α (Α1&Α2), Β (Β1&Β2) και Γ (Γ1&Γ2)
σε δύο εξεταστικές περιόδους το Νοέμβριο και το Μάιο κάθε έτους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΤΕΣΤ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1&Γ2)
Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση
Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση
• Δείγμα της εξέτασης επιπέδου Γ (Γ1&Γ2) φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της
Πανελλήνιας Ένωσης – www.deutsch.gr/kpg
• Στην ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης στην Αθήνα (Hotel President, 15.09)
θα έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να ενημερωθούμε σε βάθος για τις εξελίξεις
στο ΚΠγ από την Επιστημονική Υπεύθυνη για τη Γερμανική Γλώσσα στο ΚΠγ,
Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ,
κ. Κατερίνα Μητραλέξη.
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DIE XV. INTERNATIONALE DEUTSCHLEHRERTAGUNG - RÜCKBLICK
von Johanna Chardaloupa
johanna.gr@gmail.com

Diesen Sommer fuhren alle Wege nach … BOZEN!
Die XV. IDT mit
dem Schwerpunkt
«Deutsch von
innen - Deutsch von
außen» an der Freien
Universität Bozen
war der Ort, an dem
sich vom 29.7. bis
3.8.2013 Lehrende,
Forschende und
Studierende aus der
ganzen Welt über
den aktuellen Stand
des Faches DEUTSCH
informieren und austauschen konnten. Die IDT
findet alle vier Jahre statt und ist das weltweit größte
Forum für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und
die größte internationale Veranstaltung mit Deutsch
als Arbeitssprache.
Eine ganze Woche lang haben die fast 2.700
(2.684 um ganz korrekt zu sein) teilnehmenden
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aus 110
Ländern und 5 Kontinenten geschwitzt (man

genoss fast „tropische“ Temperaturen) und
sich weitergebildet, damit sie deren Schülern /
Studierenden / Lernern in Zukunft noch besser
Deutsch beibringen können.
Die 50 Sektionen – das Kernstück der aktiven Arbeit
– mit den 1.300 eingereichten Beiträgen, die 39
Hauptvorträge, die 9 Podien, die verschiedenen
didaktischen Werkstätten, das kulturelle
Rahmenprogramm, die Verlagspräsentationen etc.,
gehörten zum einzigartigen IDT-Alltag!
Es gab in den regionalen Zeitungen Einiges über die
IDT zu lesen: sowohl über die Eröffnung (1,2,3,4,5),
als auch einen Bericht gegen Ende der Tagung.
Auf der IDT-Seite im facebook kann man Fotos
und - zwischen anderen Infos - die Bilanz des
IDT-Tagungsmanagers Hannes Hell wie auch
„die positiven Signale von der Internationalen
Deutschlehrertagung“ finden/lesen.
Freundlich und immer hilfsbereit waren die „gelben“
IDT-Helfer am Infostand der Uni Bozen! Sie waren
große Hilfe für alle IDT-Teilnehmer!

Für die „Glücklichen“, die an der
IDT teilnehmen konnten, waren
„die ersten 10 Schritte auf der
IDT“ tatsächlich lesenswerte
Informationen!
Sie bereiteten uns auch auf die
Abendgala vor! Das war echt
ein Erfolgsereignis! Vielleicht
hat auch das Treffen mit alten
Freunden und Bekannten seine
Rolle gespielt!
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(v.l.: E. Chatzopoulou, Chr. Karabatos, G. Perperidis, G. Karanasos, M. Vourtsis)

Der „griechische“ Tisch!

(v.l.: E. Chatzopoulou, E. Karagianidou, G. Perperidis)
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(v.l.: S.Nika, E. Butulusi, G. Kerkinopoulou)

Natürlich konnte man auch in „verschiedenen“ Orten Bekannte treffen: z.B.

außerhalb der Uni,

an der Cafeteria neben dem Uni-Eingang,
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in seiner Sektion, usw.
[Nadja Blust (http://livedeutsch.blogspot.de/ Deutsch
online / DaF Lehrer Online: fb-Gruppe)
aus Frankreich]

(Arna, alias „redmamy“ http://www.redmamy.de/daf-blog/ aus
Bosnien-Herzegowina und Sektionsleiterin der Sektion F1!)

(Hier beide Sektionsleiter von der Sektion
F1, wo ich einen Beitrag gehalten habe:
Arna Sabic aus Bosnien-Herzegowina und
Stefan Ulrich aus Deutschland)

UND ich nahm am Treffen vom Netzwerk DaF Lehrer Online teil!
Wir trafen uns – live – am Restaurant „Vögele“ in Bozen. Und wieder
waren die Griechen in Mehrheit! Ich und Ulli Blogas waren von
Anfang an da und etwas später kamen Karin Varvatsanidis und
Errikos Karanikolas (wir aßen aber gerade und darum gibt es auch
kein Foto!)

Der Informationsaustausch und die
neuen Impulse & Anregungen fanden
hauptsächlich in den Sektionen statt.
Als Vertreterin des Panhellenischen
Deutschlehrerverbandes in der
IDT wollte ich in verschiedenen
Sektionen reinschauen und auch
die Vorträge der Kollegen und
Kolleginnen aus Griechenland, die
dieses Jahr in großer Anzahl in der
IDT anwesend waren, anhören. Da
sich aber die Sektionsorte nicht in
den Räumen der Uni beschränkten,
sondern in ganz Bozen verteilt waren,
gelang es mir nicht meinen Wunsch
zu erfüllen! Und die Vorträge der
Kollegen und Kolleginnen waren
an denselben Tag und fast dieselbe
Uhrzeit, wie meiner!
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Foto von der Präsentation meines Vortrages.
Die PP-Präsentation
Wenn man in Bozen ist, muss man drei Orte UNBEDINGT besichtigen:
1) Den berühmten „Ötzi“
2) Die Dolomiten
3) Die Erdpyramiden am Ritten
Weitere Berichte über die IDT können Sie hier finden:
1, 2, 3, 4 (auf Französisch), 5 (Lichtenstein – Volksblatt), 6 (Schweiz
AkDaF und Ledafids Verbände), 7, 8, 9 (Gesammelte Infos von Patrizia
Tirel aus Italien)
Die XVI. IDT (BRÜCKEN GESTALTEN – MIT DEUTSCH VERBINDEN.
Menschen – Lebenswelten – Kulturen) wird 2017 in Fribourg / Freiburg
in der Schweiz stattfinden.
Langsam, langsam sollten wir uns … vorbereiten! Hoffentlich sehen /
treffen wir uns in Fribourg!

Σ

ΓΡΑΦΗ

ΕΓ
ΑΙΤΗΣΗ

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

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

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

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

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ : ...........................................................................

ΚΙΝΗΤΟ : .......................................................................

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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Προσχολική ηλικία
και Δημοτικό
Διασκεδαστική και ευχάριστη
μάθηση της γερμανικής γλώσσας
Oι νέες μας διδακτικές σειρές Ηallo Anna για παιδιά από 5 έως 8 ετών και
Der grüne Max NEU για παιδιά από 8 έως 10 ετών,
τις οποίες θα αγαπήσουν οι μαθητές σας!

Hallo Anna 1 & 2
Το Hallo Anna 1 επικεντρώνεται στην εκμάθηση του
προφορικού λόγου και της ακουστικής κατανόησης.
Στο επίκεντρο του δεύτερου βιβλίου Hallo Anna 2
είναι η εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης.
Hallo Anna 1 & 2

• βιβλίο του μαθητή με ακουστικό CD
• βιβλίο των ασκήσεων με χειροτεχνίες και αυτοκόλλητα
• βιβλίο του καθηγητή με 64 εικονογραφημένες κάρτες και CD-ROM
• DVD-ROM για τον διαδραστικό πίνακα ή τον Η/Υ

Der grüne Max NEU
Νέα και ανανεωμένη!

Η αγαπημένη μας μέθοδος για παιδιά
Δημοτικού, με πολλά παιχνίδια, τραγούδια,
ποιηματάκια και ευχάριστα κείμενα με εικόνες.
Ο γλυκούλης Μax βοηθάει τους μικρούς μαθητές
να μάθουν το βασικό λεξιλόγιο, να εξασκούνται
βήμα-βήμα σε προφορικό και γραπτό λόγο και
να φτιάχνουν τις πρώτες τους προτάσεις στα
Γερμανικά.


Der grüne Max 1 & 2 neu

• βιβλίο του μαθητή
• βιβλίο των ασκήσεων με ακουστικό CD
• βιβλίο του καθηγητή
• CD-ROM με διαδραστικές ασκήσεις πάνω σ’ όλες τις ενότητες του βιβλίου
Klett Hellas Ltd.
Pindarou & Leof. Ionias 110 • 174 56 Alimos, Greece
Tel: +30 210-99 02 700 • Fax: +30 210-99 02 703
E-mail: info@klett.gr • web: www.klett.gr

Deutsch für Kinder

Kursbuch

1
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗ
von S. Thiele

thiele@otenet.gr

Η συντακτική επιτροπή του aktuell ευχαριστεί τη συνάδελφο S. Thiele για την άδεια αναδημοσίευσης τμημάτων της συνέντευξης με τον Ιωάννη Καρατσιομπάνη. Οι απαντήσεις
στις ερωτήσεις δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκην την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε, θεωρούμε όμως, πως αποτελούν αφορμή για γόνιμο προβληματισμό στην
ιδιαίτερα σύνθετη περίοδο που διανύουμε. Εξάλλου οι σελίδες του περιοδικού μας είναι
ανοικτές σε κάθε συνάδελφο, που θέλει να εκφράσει επώνυμα τη γνώμη του για όλα τα
θέματα που μας απασχολούν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ονομάζομαι Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα Τίλε και είμαι καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα φοιτώ στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου με τίτλο «Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας». Η συνέντευξη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας με θέμα: “DaF-Unterricht in Krisenzeiten
und interkulturelle Kompetenzen”. Η άποψή σας κ. Καρατσιομπάνη ως εκπροσώπου της Πανελλήνιας
Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι πολύτιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το θέμα το οποίο πραγματεύομαι στο πλαίσιο της προαναφερθείσας
διπλωματικής εργασίας, ιδιαίτερα καθώς είχατε διατελέσει μέχρι και το 2011 και για διάστημα άνω των
δέκα ετών, Πρόεδρος αυτής, ενώ σήμερα συνεχίζετε να δραστηριοποιείστε ενεργά σχετικά με όλα τα
θέματα που αφορούν στον κλάδο, τόσο ως μέλος της Επιστημονικής Ένωσης όσο και ως μάχιμος εκπαιδευτικός. Το θέμα της επίπτωσης της οικονομικής κρίσης στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης
Γλώσσας αφορά άλλωστε όλους όσους εργάζονται στο χώρο αυτό και γνωρίζω, ότι το ίδιο ισχύει και
για την Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., που σε συνεργασία με τους βασικούς της εταίρους, δραστηριοποιείται ενεργά για
την προάσπιση των δικαιωμάτων και κεκτημένων του κλάδου μας και της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
γενικότερα.
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S.Thiele: Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΚΑ.
ΓΕ.Π.Ε.) είναι γνωστή για την αποτελεσματική εκπροσώπηση των μελών της και για τις σημαντικές κατακτήσεις
της στο χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Η σημαντική αυτή πορεία ξεκίνησε το 1996, με τη σύσταση καταρχήν της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής
Γλώσσας Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Δ.Ε.), ενώ το
2005 ακολούθησε η αλλαγή του καταστατικού και η μετονομασία της Ένωσης, έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Για ποιο λόγο κρίθηκε απαραίτητη αυτή η αλλαγή;

Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Αγαπητή κυρία Thiele,
χαίρομαι ιδιαίτερα, όταν έρχομαι σε επαφή με συναδέλφους σαν και εσάς, που επιμορφώνονται συνεχώς
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πιστέψτε με, ότι δεν
είναι λίγοι αυτοί, μάλλον θα έλεγα, ότι μπορεί να διεκδικούμε και μία από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα σε
όλους τους υπόλοιπους κλάδους.
Μια δεύτερη παρατήρηση: με χαρά διαπιστώνω ότι
έχετε μελετήσει καλά τα του φορέα μας.
Τώρα, για να σας απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση, πρέπει να μεταφερθούμε αρκετά χρόνια πίσω:
Το 1996, από τους 150 περίπου μόνιμους εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας – αυτή τη στιγμή οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας πλησιάζουν τους
1800 – ιδρύθηκε η Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Δ.Ε., ως επιστημονική
ένωση των απασχολουμένων στη δημόσια εκπαίδευση, στα πρότυπα της αντίστοιχης ένωσης των καθηγητών Αγγλικής. Εγώ διορίστηκα το 1998 και το 2000
που ανέλαβα την προεδρία της Πανελλήνιας Ένωσης,
οι μόνιμοι συνάδελφοι ήμασταν περίπου 600 και οι
αναπληρωτές υπερέβαιναν κάθε χρονιά τους 500. Η
συνεργασία της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Δ.Ε. με τους συναδέλφους
της ιδιωτικής εκπαίδευσης (τους αδιόριστους συναδέλφους μας και τους συναδέλφους που επέλεξαν να
ιδρύσουν ή να δουλέψουν σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, σε ιδιωτικά σχολεία ή να παραδίδουν ιδιαίτερα
μαθήματα) σε όλη τη χώρα υπήρξε αυτό που λέμε
«αγαστή» και αυτό μας οδήγησε το 2005 να ανταποκριθούμε στο αίτημα να φτιάξουμε μια Πανελλήνια
Ένωση, στην οποία θα έχουν θέση όλοι οι Πτυχιούχοι
Γερμανικής Φιλολογίας. Έτσι αλλάξαμε το καταστατικό μας και ιδρύσαμε την Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. Από την εμπειρία που είχαμε αποκτήσει μέχρι τότε, καταλήξαμε και
συμπεριλάβαμε στο καταστατικό μας και την έννοια
της «Τοπικής Επιτροπής» - ένα ευέλικτο σχήμα που
επιτρέπει στους συναδέλφους να συσπειρώνονται σε
επίπεδο περιοχής και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα αυτοί θεωρούν σκόπιμη. Το Σεπτέμβριο του 2012, υπό την προεδρία πλέον μιας νέας συναδέλφου, της Κατερίνας Γκριτζαλιώτη, το Διοικητικό
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Συμβούλιο αποφάσισε οι Τοπικές Επιτροπές μας σε
όλη τη χώρα να αποκτήσουν οικονομική αυτοδυναμία, δηλαδή, οι ετήσιες συνδρομές από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη να μένουν εκεί και να χρηματοδοτούν
τοπικές δράσεις. Για να μη μακρηγορώ, σας παραπέμπω στο www.deutsch.gr στη στήλη περιοδικό, όπου
έχουμε ψηφιοποιήσει και τα 30 τεύχη του έντυπου
aktuell (καλύπτουν την περίοδο από το 2001 έως το
2011) – εκεί μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει την πορεία μας.
S.Thiele: Διατελέσατε Πρόεδρος της Ένωσης επί έντεκα
συναπτά έτη (2000-2011) και η πορεία σας κρίθηκε από
το σύνολο των μελών της Επιστημονικής Ένωσης ιδιαιτέρως επιτυχημένη. Μια σημαντική σας κατάκτηση θεωρείται η προσέγγιση των αντίστοιχων Επιστημονικών
Ενώσεων γαλλικής γλώσσας, με στόχο την καλύτερη
και πιο στοχευμένη διεκδίκηση όλων των θεμάτων που
αφορούν τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας. Πώς κρίνετε τη συνεργασία αυτή;

Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Ναι, ευχαριστώ για την
ερώτηση, διότι εδώ πρέπει να επισημάνω, ότι το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα μετά την εκλογή μου, ήταν
προς την κ. Έφη Καλαμαρά, πρόεδρο του συνδέσμου
καθηγητών γαλλικής (APF).
Και ξανά πρέπει να σας μεταφέρω στο παρελθόν, για
να καταλάβετε το κλίμα που επικρατούσε. Από το
2000 υπήρξε μια στροφή προς τη γερμανική γλώσσα
και στη δημόσια εκπαίδευση. Ζήτηση στην ιδιωτική
εκπαίδευση, φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία υπήρχε
τουλάχιστον όσο μπορώ να κρίνω εγώ από το 1985,
έτος που εγκαταστάθηκα στην πατρίδα και ξεκίνησα
τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.
Λόγω αυτής της στροφής, οι συνάδελφοι της γαλλικής ένοιωσαν απειλούμενοι να πηγαίνουν σε δύο
σχολεία ή ακόμη και να χάσουν τη θέση τους, πράγμα
βέβαια ακραίο και που δεν έγινε ποτέ. Εδώ πρέπει να
σας θυμίσω, ότι η γαλλική, από πρώτη ξένη γλώσσα
που ήταν από το 1897, έχασε την πρωτοκαθεδρία της
από την αγγλική και μετέπειτα έγινε γλώσσα επιλογής
με την γερμανική. Άρα είχαν κάποιο λόγο που θορυβήθηκαν! Ετσι στα γυμνάσια υπήρξε ένα κλίμα, όσο
και να θέλω να αποφύγω τη λέξη, αυτή μου έρχεται,
«πολεμικό». Έ, αυτό το κλίμα θέλησα να καλυτερεύσω, διότι πρώτον έπρεπε να συνυπάρξουμε μέσα στα
σχολεία και το πιο ουσιαστικό ήμασταν η ΔΕΥΤΕΡΗ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ!! Άρα
κοινοί στόχοι και κοινά προβλήματα, όπως μας προέκυψαν αργότερα και τα αντιμετωπίσαμε από κοινού.

τεύχος 33
S.Thiele: Ένα από τα θέματα που αποτέλεσε πεδίο κοινών διεκδικήσεων υπήρξε το θέμα της κατάργησης το
2005 της διδασκαλίας των τριών ωρών την εβδομάδα
του μαθήματος της Β΄ Ξένης Γλώσσας και της καθιέρωσης των δύο μόνο ωρών διδασκαλίας της την εβδομάδα, σύμφωνα με απόφαση της τότε Υπουργού Παιδείας,
κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται
το θέμα αυτό επτά χρόνια μετά την προσφυγή των Επιστημονικών Ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας
στο Συμβούλιο της Επικρατείας;
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νόητο!! Τη σύνδεση του ΚΠγ με το δημόσιο σχολείο,
για να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στον εκπαιδευτικό
και να μειώσει το οικονομικό βάρος από την ελληνική
οικογένεια, τουλάχιστον όσο αφορά στην εκμάθηση
των Ξένων Γλωσσών.
S.Thiele: Διατελέσατε Πρόεδρος του Συλλόγου από το
2000 έως και το 2011, ένα διάστημα κατά το οποίο έλαβαν χώρα σημαντικές αλλαγές σε κοινωνικό, πολιτικό
και οικονομικό επίπεδο, ενώ έγιναν σημαντικά βήματα
και στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Έντεκα
χρόνια μετά τη δήλωση της Βαρκελώνης το 2002, με την
οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν να
αρχίζει η διδασκαλία τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών
από πολύ νεαρή ηλικία, η ελληνική Πολιτεία έχει υιοθετήσει την πολιτική προαγωγής της Πολυγλωσσίας που
ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει θέσει ως στόχο της
την ενθάρρυνση της γλωσσομάθειας (Κοινοτική Οδηγία
1+2: μητρική γλώσσα συν δύο), καθώς και την προώθηση της γλωσσικής ποικιλίας στην κοινωνία. Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη αυτής της προόδου έπαιξαν
οι αποφασιστικές και συντονισμένες διεκδικήσεις της
Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.. Ποιες θεωρείτε εσείς τις σημαντικότερες
κατακτήσεις της τελευταίας δεκαετίας;

Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Βλέπετε, από το 2000 έως
το 2005 η ένταση καταλάγιασε, υπήρξε μια συνεργασία ανάμεσα στα Διοικητικά Συμβούλια για διάφορα
θέματα και αυτό είχε ως συνέπεια να συνεργαστούν
και οι συνάδελφοι στη διαμόρφωση των παράλληλων τμημάτων. Στο πρώτο σημαντικό πρόβλημα που
μας προέκυψε, ενσκήψαμε μαζί με τους φορείς των
συναδέλφων της γαλλικής, κάναμε τις παραστάσεις
μας στο Υπουργείο Παιδείας, ακολούθησαν μαζικές
κινητοποιήσεις και αφού δεν εισακουστήκαμε από το
Υπουργείο Παιδείας, το θέμα κατέληξε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας. Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές
το θέμα μας εκδικάστηκε στις 6 Ιουνίου 2013 και αναμένουμε την απόφαση. Αν κάτι μπορώ να προσθέσω
εδώ είναι, ότι ο δικηγόρος μας δηλώνει ικανοποιημέ- Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Διακρίνω στην ερώτηνος από την διαδικασία.
σή σας δύο σκέλη. Όσον αφορά στην Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.
θα έλεγα πολύ απλά, κάτι που σήμερα θεωρούμε αυS. Thiele: Η αύξηση των διδασκόμενων ωρών ωστόσο, τονόητο. τη γνωστοποίηση και στο τελευταίο χωριό
η οποία αποτελεί πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης της χώρας, της δυνατότητας επιλογής της γερμανικής
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας, αποτελεί ταυτόχρο- ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Στο σκέλος που αφορά
να και απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμάτωση στην πολιτεία, επιτρέψτε μου να κρίνω τις επιλογές
του ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού οράματος που η ίδια των πέντε Υπουργών Παιδείας που πέρασαν από το
η Πολιτεία έχει θέσει. Για την επιτυχή εφαρμογή αυτού Υπουργείο κατά την περίοδο της θητείας μου ως προσχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή κατά το σχολικό έδρου, και των δύο τελευταίων του κ. Μπαμπινιώτη
έτος 2010-2011, καταρχήν πιλοτικά, το νέο Ενιαίο Πρό- και του κ. Αρβανιτόπουλου, ως ανακόλουθες της δήγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ_ΞΓ), μέσω λωσης της Βαρκελώνης του 2002.
του οποίου επιχειρείται για πρώτη φορά η σύνδεση της
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με την πιστο- S.Thiele: Στην προηγούμενη ερώτηση αναφέρθηκα στα
ποίηση γλωσσομάθειας και ειδικότερα με το Κρατικό σημαντικά βήματα, που έχουν συντελεστεί στο χώρο της
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ). Ποια η θέση του Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Σε αυτά συγκαταλέγεται και
Συλλόγου ως προς την παροχή της δυνατότητας πιστο- η εισαγωγή εκ μέρους της Πολιτείας του Ενιαίου Προποίησης επάρκειας χρήσης της ή των ξένων γλωσσών γράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ_ΞΓ),
που διδάσκονται οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σχο- το οποίο εμπεριέχει αρκετές καινοτομίες σε σχέση με τα
λείο, σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα (Ενιαίο Πλαίσιο ΑΠΣ για την ξένη γλώσσα, ενώ για την επίτευξη των στόΑναφοράς των Ξένων Γλωσσών) του Συμβουλίου της χων του είναι αναγκαία η ύπαρξη συγκεκριμένων προΕυρώπης;
ϋποθέσεων (ελάχιστος αριθμός μαθητών, κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδομή, μετακινήσεις καθηγητών, μικρός
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: «Κάλιο αργά παρά ποτέ» αριθμός σχολείων, πιστοποίηση γλωσσομάθειας κ.λπ.),
θα σας απαντούσα, διότι όλα αυτά τα χρόνια έχου- οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούν πάγια αιτήμε καταναλώσει αρκετή μελάνη με υπομνήματα και ματα του κλάδου των καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας.
επιστημονικές μελέτες που υποδεικνύουμε το αυτο- Ωστόσο, αυτές ακριβώς οι προϋποθέσεις δεν
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πληρούνται – τόσο πριν όσο και μετά την έλευση της
οικονομικής κρίσης. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βασικός
λόγος για αυτήν την ασυμμετρία λόγων (προθέσεων,
εξαγγελιών) και πράξεων εκ μέρους της Πολιτείας και
συγκεκριμένα του Υ.ΠΑΙ.Θ;
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Κυρία Τίλε, σας απαντώ
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: ανακολουθία. Σε
αυτό το Υπουργείο δεν υπάρχει προγραμματισμός,
συνέχεια, συνέπεια. Όλα γίνονται αποσπασματικά
και ρουσφετολογικά! Θα σας δώσω ένα παράδειγμα
που άπτεται και της επικαιρότητας, η διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού. Στο Υπουργείο μας έχουν να
γίνουν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού από το
1992! Κατά συνέπεια λειτουργεί με αποσπασμένους
συναδέλφους, μερίδα των οποίων δεν έχει μπει ποτέ
σε τάξη, μα ούτε θέλει να μπει, γιατί έχει ξεκοπεί από
το αντικείμενο και είναι κοντά στη συνταξιοδότηση!
Γιατί άραγε δεν τους κάνουν διοικητικούς;
Γενικότερα θα σας έλεγα, ότι αυτό που προσπαθούμε
να περάσουμε με όλη μας τη δράση, είναι το όραμα,
πως μπορεί και πρέπει και στο ελληνικό σχολείο να
προσφέρεται μια «πλούσια» ξενόγλωσση εκπαίδευση. «Πλούσια» σημαίνει π.χ. δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε τμήματα στην Ξένη Γλώσσα με πάνω από 15
μαθητές, να ανεχόμαστε να μην οδηγεί η διδασκαλία
σε Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας κ.λπ. Τα «βασικά»
πρέπει να προσφέρονται σε όλα τα παιδιά και όποιος
θέλει να προχωρήσει παραπέρα, είτε κατά τη διάρκεια της μαθητικής του ζωής, είτε έπειτα ως ενήλικας,
αυτός μπορεί να προσφύγει στην ελεύθερη αγορά –
ειρήσθω εν παρόδω αυτή τη στιγμή από την εικόνα
που έχω, υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και στα πιο
απομακρυσμένα σημεία της χώρας να προσφερθεί
ποιοτική εκπαίδευση στη Γερμανική Γλώσσα.
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άγγελος των υποχρεωτικών μεταθέσεων και μετατάξεων, των «δεξαμενών κινητικότητας» και των απειλούμενων απολύσεων - της ατμόσφαιρας που ζούμε
σήμερα!
S.Thiele: Έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες, πιέσεις και
δυναμικές κινητοποιήσεις από πλευράς των Συλλόγων
Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας, η παραπάνω απόφαση ανακλήθηκε ένα χρόνο μετά, με σχετική εγκύκλιο που
εκδόθηκε το Μάιο του 2012 και τέθηκε σε ισχύ το σχολικό
έτος 2012-2013. Κι ενώ θεωρητικά υπήρχε και πάλι η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της Γαλλικής και Γερμανικής
Γλώσσας, αυτή καταστρατηγήθηκε στην πράξη, αυτή τη
φορά λόγω της έλλειψης καθηγητών Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας. Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ανέδειξε
το θέμα μέσω των τοπικών επιτροπών της. Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες ελλείψεις; Υπήρξαν
περιοχές όπου δε διδάχθηκε το μάθημα των Γερμανικών
αν και είχε ζητηθεί, λόγω έλλειψης καθηγητών; Ποιες
οι ενέργειες της Επιστημονικής Ένωσης αναφορικά με
αυτό το πρόβλημα;

Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Ουσιαστικά ένα στα
τέσσερα δημοτικά σχολεία της χώρας έμεινε χωρίς
καθηγητή Γερμανικών το σχολικό έτος 2012-13, λόγω
της μη πρόσληψης συμβασιούχων εκπαιδευτικών
Γερμανικής από το Υπουργείο Παιδείας. Έπειτα από
την οργανωμένη καμπάνια της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. το τελευταίο τρίμηνο του 2012 (ξεκινήσαμε θυμάμαι στα
μέσα Οκτωβρίου με ραδιοφωνική συνέντευξη της
Προέδρου Κατερίνας Γκριτζαλιώτη στο ράδιο alpha
98,9) και τις εκατοντάδες επιστολές διαμαρτυρίας
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σε όλη τη χώρα,
το Υπουργείο Παιδείας προσέλαβε ελάχιστους ωρομίσθιους στις αρχές του 2013! Και όταν λέμε «ωροS.Thiele: Αλλά και η πρόοδος, που με τόσο κόπο συντε- μίσθιος», εννοούμε εβδομαδιαία απασχόληση μέχρι
λέστηκε, φαίνεται να επισκιάζεται από τα πολλά, υπαρ- τέσσερεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα – πλήρης
κτά και ολοένα αυξανόμενα προβλήματα που έπληξαν, δηλαδή επαγγελματική απαξίωση!
μεταξύ άλλων, τον τομέα της Παιδείας – και συνεπώς
το χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, με τη Β΄ Ξένη S.Thiele: Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και ο
Γλώσσα να βάλλεται ιδιαίτερα. Έτσι, πέρα από το οικο- περιορισμένος αριθμός των Σχολικών Συμβούλων Γερνομικό πλήγμα που υπέστησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί μανικής Γλώσσας. Το Φεβρουάριο του 2011 προκηρύαμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου την χθηκαν μόνο 5 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής
Άνοιξη του 2010, την έναρξη των αρνητικών εξελίξεων Γλώσσας, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν την παιδαγια την Β΄ Ξένη Γλώσσα σήμανε η τελείως αιφνιδιαστική γωγική και επιστημονική καθοδήγηση περίπου 1800
απόφαση για τη δημιουργία γαλλόφωνων και γερμανό- μόνιμα υπηρετούντων εκπαιδευτικών, καθώς και τον
φωνων σχολείων τον Ιούνιο του 2011, η οποία προκάλε- εκάστοτε αριθμό των συμβασιούχων συναδέλφων που
σε τεράστια αναστάτωση και πολλαπλά προβλήματα. Τι υπηρετούν σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης (Δηοδήγησε το Υπουργείο στην απόφαση αυτή;
μοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ) και χαρακτηρίζονται, ως εκ τούτου, από διαφορετικές επιμορφωτικές
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Πολύ απλά ήταν ο προ- ανάγκες και από μεγάλη διασπορά σε όλη τη χώρα.
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Είναι σαφές, ότι ο υπάρχων αριθμός των Συμβούλων
Γερμανικής Γλώσσας δεν επαρκεί, ενώ είναι σαφώς μικρότερος από τον αριθμό που προβλέπεται για τους
Σχολικούς Συμβούλους άλλων κλάδων (π.χ. Γαλλικής
Γλώσσας). Ποια η θέση της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. ως προς αυτό
το θέμα;
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κινήσεις από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου
της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., σε συνεργασία με τις επιστημονικές
ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05), Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Πληροφορικής (ΠΕ19-20) και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32), ώστε να ξεμπλοκαριστούν οι
μετατάξεις. Η λογική μας είναι πως και στα Δημοτικά
Σχολεία θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό και
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Όντως εδώ έχουμε ένα για αυτό παλεύουμε: Στην περίπτωση της Γερμανισοβαρό έλλειμμα έναντι των άλλων κλάδων. Θέση κής Γλώσσας υπάρχουν δύο «δεξαμενές»: α.) οι ήδη
της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. είναι η αναλογικότητα Συμβούλων διορισμένοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας στη
προς Εκπαιδευτικούς και ήδη έχουμε αποφασίσει στο Δευτεροβάθμια που επιθυμούν να μεταταγούν στην
Δ.Σ. να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες κινήσεις, Πρωτοβάθμια και β.) οι αδιόριστοι συνάδελφοι – εδώ
ώστε να διεκδικήσουμε την επίλυση του προβλήμα- να επισημάνω πως υπάρχουν επίσης περίπου 100
τος.
συνάδελφοι Γερμανικής, οι περίφημοι διοριστέοιαδιόριστοι, που πέτυχαν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
S.Thiele: Ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης 2008 και δεν έχουν αποκατασταθεί.
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. ήταν η δημιουργία
οργανικών θέσεων ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια S.Thiele: Ακόμα μεγαλύτερα, ωστόσο, θα είναι τα προΕκπαίδευση. Το Μάρτιο του 2013 δημοσιεύθηκε τελικά βλήματα που αναμένεται να δημιουργηθούν, λόγω των
η σχετική εγκύκλιος για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών «μέτρων» που λαμβάνει το Υπουργείο με πρόσχημα την
διαφόρων κλάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οικονομική κρίση. Ήδη έχει ανακοινωθεί η νέα εγκύκλιοποία αναμένεται να συντελέσει στην αποφυγή προ- ος, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται τα κενά και τα
βλημάτων έλλειψης προσωπικού σε πολλές περιοχές. πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού ΔευτεΩστόσο η ανακοίνωση των ονομάτων των όσων μετα- ροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.
τάσσονται, έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχετε κά- Μέσω του τρόπου υπολογισμού, ένας μεγάλος αριθμός
ποια ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του ζητήματος εκπαιδευτικών καθίσταται υπεράριθμος (12.000) και θα
αυτού;
υποχρεωθεί σε αναγκαστικές μετακινήσεις ανά την ελληνική επικράτεια, ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθΙωάννης Καρατσιομπάνης: Αναμένουμε και εμείς να μός θα οδηγηθεί σε απόλυση (5.000), ενώ θα χαθεί ένας
υποδεχτούμε τους πρώτους μόνιμους εκπαιδευτικούς μεγάλος αριθμός οργανικών θέσεων εργασίας (10.000).
Γερμανικής Γλώσσας με οργανική θέση στα Δημοτικά Και σε αυτήν την περίπτωση οι καθηγητές Ξένων ΓλωσΣχολεία το Σεπτέμβριο του 2013.
σών φαίνεται να κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Ποια η θέση της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
S.Thiele: Η δημιουργία οργανικών θέσεων ΠΕ05 και (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) σε σχέση με αυτές τις ρυθμίσεις; Θεωρείτε
ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συνιστά ένα ου- βάσιμες τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με πιθανή
σιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, απόλυση καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας και γενικότεπου συνδέονται κυρίως με την έλλειψη προσωπικού, ρα ξενόγλωσσων καθηγητών;
ωστόσο υπάρχουν πολλά θέματα οργανωτικής και πρακτικής φύσης, τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί και αφο- Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Εμείς από την πλευρά
ρούν στο καθεστώς εργασίας των καθηγητών που θα μας τονίζουμε, πως δεν περισσεύει κανείς στην εκπαίμεταταγούν. Θέματα όπως ο αριθμός των σχολείων, στα δευση, εκτός εάν ξαναγυρίσουμε ως κοινωνία στη δεοποία θα απαιτείται να μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί, καετία του 1960 και στοιβάζουμε 40 και 50 μαθητές σε
αλλά και το γεγονός της σαφούς αναντιστοιχίας στο σύ- κάθε τμήμα. Μια «πλούσια» ξενόγλωσση εκπαίδευση
νολο των προσφερόμενων θέσεων για μετάταξη μεταξύ είναι αναγκαία για τον τόπο και για να βγούμε από την
του κλάδου ΠΕ07 (100) και ΠΕ05 (200), είναι σχεδόν βέ- κρίση χρειαζόμαστε μορφωμένους ανθρώπους. τόσο
βαιο, πως θα δημιουργήσουν προβλήματα. Ποια είναι «απλά». Υπό αυτό το πρίσμα, η κατασκευή για επικοιη θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής νωνιακούς λόγους «πλεοναζόντων» εκπαιδευτικών
Γλώσσας αναφορικά με τα θέματα αυτά; Έχετε καταθέ- μας εξοργίζει, όπως και όλη την εκπαιδευτική κοινόσει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις;
τητα. Για την αποτελεσματική διδασκαλία πάντως της
Γερμανικής Γλώσσας – για αυτό μπορώ να μιλήσω με
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Όλο αυτό το διάστημα – βεβαιότητα – απαιτούνται άμεσα νέοι διορισμοί, για
μιλάω για την τελευταία τριετία – γίνονται μια σειρά να μην ξαναζήσουμε σκηνές όπως οι φετινές, όπου
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μαθητές να επιλέγουν να διδαχθούν τη Γερμανική
Γλώσσα και είτε να μένουν αδίδακτοι, είτε να μαθαίνουν Γαλλικά, ενώ χιλιάδες καθηγητές Γερμανικής να
παραμένουν αδιόριστοι.
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Γλώσσα, είναι πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας και
ένα σημαντικό κομμάτι έχουν πραγματοποιήσει και
μεταπτυχιακές σπουδές. Αναφέρομαι φυσικά στον
ιδιωτικό τομέα, καθώς στη δημόσια εκπαίδευση και
στα ιδιωτικά σχολεία δε νοείται εκπαιδευτικός χωρίς
S.Thiele: Αναφορικά με την αξιολόγηση, μεγάλη είναι πανεπιστημιακό πτυχίο.
και η δυσαρέσκεια που διατυπώνεται από πλευράς των Μια ουσιαστική διαφορά των σημερινών αποφοίτων
εκπαιδευτικών, που έχουν διοριστεί μέσω της διαδικασί- της Γερμανικής Φιλολογίας σε σχέση με τις προηγούας του ΑΣΕΠ, καθώς η διαδικασία αυτή έχει καθιερωθεί μενες δεκαετίες είναι πως υπάρχουν πλέον ελάχιστοι
με σκοπό ακριβώς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Muttersprachler – μέχρι τις αρχές της τελευταίας δεΑν θεωρήσουμε την Αξιολόγηση ως δεδομένο και ανα- καετίας του 20ου αιώνα ένα μεγάλο ποσοστό των εκπόφευκτο γεγονός, για ποιο λόγο θα πρέπει οι ήδη αξιο- παιδευτικών Γερμανικής είχαν γεννηθεί και ζήσει πολλογημένοι εκπαιδευτικοί, αφενός μεν να αξιολογηθούν λά χρόνια στο γερμανόφωνο χώρο, ως απόγονοι των
ξανά και αφετέρου έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση, ελλήνων μεταναστών.
να μην προάγονται μισθολογικά; Ποια η θέση της Π.Ε.ΚΑ.
ΓΕ.Π.Ε. επί του θέματος;
S.Thiele: Παρόλο, όμως, το ομολογουμένως υψηλό επίπεδο των Καθηγητών Γερμανικής, εκείνοι καλούνται να
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Νομίζω, ότι η διαδικα- εργαστούν (όπως άλλωστε και οι συνάδελφοί τους των
σία του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ δεν έχει σχέση με την άλλων ξένων γλωσσών) υπό συχνά δυσμενέστατες συναξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου – πρόκειται θήκες εργασιακής ανασφάλειας, μερικής απασχόλησης,
για ένα διαγωνισμό επιλογής προσωπικού. Εξάλλου, ανασφάλιστης εργασίας και χαμηλών απολαβών, γεγοαπό τον πρώτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 1998 έχουν νός που ήρθε να επισφραγίσει και η υπογραφή των Συλπεράσει ήδη 15 χρόνια. Θεωρώ πως οι εκπαιδευτικοί λογικών Συμβάσεων Εργασίας των εργαζομένων στα
που διορίστηκαν μέσω του γραπτού διαγωνισμού του Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής και ΕπαρχιΑΣΕΠ τα τελευταία 15 χρόνια στην εκπαίδευση, δεν ών στις 6 & 19.09.2012 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίαποτελούν κάποια ειδική κατηγορία και τόσο εμείς ες, προβλέπεται μία δραστική μείωση του ωρομισθίου,
ως επιστημονική ένωση, όσο και τα συνδικάτα των στο ποσό των τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3,52
εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ), δεν τους διακρίνουμε €) μεικτά. Οι καθηγητές Ξένων Γλωσσών δεν εργάζονται
από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
λοιπόν πλέον ούτε καν για «τρεις κι εξήντα». Πώς κρίνετε
το γεγονός αυτό;
S.Thiele: Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθούμε
στην επιστημονική κατάρτιση και το γλωσσικό υπόβα- Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Με δημόσια παρέμβαθρο των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας, το οποίο σή μας καταδικάσαμε τη «σύμβαση» αυτή ως προϊγενικά θεωρείται ότι βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όν εργοδοτικού συνδικαλισμού και καλούμε με κάθε
των τελευταίων δεκαετιών. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ευκαιρία τους συναδέλφους που εργάζονται στα Κέέχουν πίσω τους πολυετείς σπουδές, τόσο στην Ελλάδα, ντρα Ξένων Γλωσσών, να συσπειρωθούν στα συνδιόσο και στο εξωτερικό, ενώ φροντίζουν για τη διαρκή κάτα τους, ώστε να αποτρέψουν μια τέτοιου τύπου
επιμόρφωσή τους. Πώς κρίνετε εσείς που εκπροσωπείτε «εκπροσώπηση».
ακριβώς αυτό το κομμάτι των καθηγητών, το προαναφερθέν επίπεδο; Υπάρχουν διαφορές συγκριτικά με πα- S.Thiele: Αλλά και οι υπηρετούντες ιδιωτικοί εκπαιλαιότερες δεκαετίες, για παράδειγμα ως προς το γνωστι- δευτικοί έχουν υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα μέσω της
κό υπόβαθρο, τις σπουδές, τη διαπολιτισμική επάρκεια ένταξής τους στο ενιαίο μισθολόγιο, την ίδια στιγμή που
ή άλλους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους; είναι επιφορτισμένοι με όλα τα καθήκοντα των καθηγητών της δημόσιας εκπαίδευσης και επιπροσθέτως με
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Επειδή παρακολούθη- μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που φυσικά
σα από το 1985 που επέστρεψα στην Ελλάδα, μετά υπερβαίνουν κατά πολύ το ωράριό τους. Έχουμε λοιπόν
τις σπουδές μου στη Γερμανία, ολόκληρη την εξέλιξη εργαζόμενους, οι οποίοι παράγουν έργο με όρους του
του κλάδου μας σχηματικά θα έλεγα το εξής: Τη δε- ιδιωτικού τομέα, ενώ αμείβονται με όρους του (χρεοκοκαετία του 1980, το 70% αυτών που δίδασκαν τη Γερ- πημένου) δημόσιου τομέα, την ίδια στιγμή που οι σχομανική Γλώσσα ήταν απλοί κάτοχοι πιστοποιητικών λάρχες έχουν κερδίσει περί τα 30 εκατομμύρια ευρώ
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 – το 2013, πάνω από το χρόνο, από την ένταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτιτο 80% πλέον, αυτών που διδάσκουν τη Γερμανική κών στο ενιαίο μισθολόγιο. Ποιες είναι οι ενέργειες της
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Επιστημονικής Ένωσης, προκειμένου να προστατεύσει με αξιοπρεπείς μισθούς «κανονικούς» καθηγητές Ξέτους συναδέλφους που εργάζονται στα Κέντρα Ξένων νων Γλωσσών. Πιστεύω και εύχομαι στο τέλος το καΓλωσσών και τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια;
ταναλωτικό κοινό να επιβραβεύσει την ποιότητα και
το σεβασμό στον πολίτη, που επιδεικνύει αυτή η μεΙωάννης Καρατσιομπάνης: Ισχύει αυτό που σας απά- ρίδα των πραγματικών επαγγελματιών του κλάδου.
ντησα και στην προηγούμενη ερώτηση – ως επιστημονική ένωση στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα και των S.Thiele: Πώς κρίνετε την απόφαση για τη συγχώνευση
ιδιωτικών εκπαιδευτικών και καλούμε τα μέλη μας να των Ξένων Φιλολογιών, η οποία λήφθηκε στο πλαίσιο
εγγραφούν στα συνδικάτα τους - στην προκειμένη του σχεδίου «Αθηνά» και η οποία κατόπιν έντονων αντιπερίπτωση στην Ο.Ι.Ε.Λ.Ε - και να παλέψουν με όλους δράσεων τελικώς αποσύρθηκε;
τους άλλους εκπαιδευτικούς για την προάσπιση των
συμφερόντων τους. Πρέπει να έχετε υπόψη σας, πως Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Από την πρώτη στιγμή
μια επιστημονική ένωση, όπως η Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., δεν που ανακοινώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου Παιείναι συνδικάτο που υπογράφει συλλογικές συμβά- δείας να συγχωνεύσει τις Ξένες Φιλολογίες και εμείς
σεις ή προκηρύσσει απεργίες. Και επίσης θέλω να ως Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., αλλά και ευρύτερα όλη η κοινότητα
τονίσω, πως αν ο κάθε συνάδελφος δεν κινηθεί και της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, όρθωσε το ανάστημά
τα περιμένει όλα από κάποιο Διοικητικό Συμβούλιο – της – να ένα καλό παράδειγμα για την αντιμετώπιση
όπως παλαιότερα από τα γραφεία των βουλευτών –, τέτοιων οπισθοδρομικών πολιτικών αποφάσεων. Είτο μέλλον μας προδιαγράφεται δυστυχώς χλωμό.
ναι χαρακτηριστικό, πως δε βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί αυτήν την ανορθόλογη πρόταση, η οποία
S.Thiele: Την ίδια στιγμή που οι επιστήμονες καθηγητές πρακτικά θα ξέκοβε τα πανεπιστήμιά μας από τον
Γερμανικής Γλώσσας υφίστανται την προαναφερθείσα υπόλοιπο κόσμο, καθιστώντας τα πτυχία μας άνευ
εκμετάλλευση, κάποιοι άλλοι δραστηριοποιούνται στο αντικρίσματος.
χώρο της ιδιωτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, διαθέτοντας την περίφημη Επάρκεια Καθηγητών Ξένων Γλωσ- S.Thiele: Στις 09.03.2012 υπογράφηκε μεταξύ του
σών και δημιουργώντας στρεβλώσεις στο χώρο της ξε- Υπουργείου Παιδείας και του Goethe-Institut η περίφηνόγλωσσης εκπαίδευσης. Ποια η άποψή σας σχετικά με μη Χάρτα Συνεργασίας, η οποία επίσης προκάλεσε ποιαυτό το ακανθώδες θέμα; Γιατί το Υπουργείο Παιδείας, κίλες αντιδράσεις, κυρίως από πλευράς των πανεπιστηπου διατείνεται πως η αναβάθμιση της Παιδείας αποτε- μιακών των Τμημάτων Γερμανικής Φιλολογίας, με κύριο
λεί πρώτη του προτεραιότητα, δεν επιδιώκει να διευθε- επιχείρημα το γεγονός ότι παραγκωνίζονται οι άμεσα
τήσει το θέμα αυτό, που αποτελεί εδώ και τριάντα χρόνια υπεύθυνοι φορείς για την επιμόρφωση των Καθηγητών
πάγιο και απολύτως δικαιολογημένο αίτημα όλων των Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Ποια η γνώμη σας
Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, των φοιτη- επ’ αυτού; Γνωρίζετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρτών αλλά και των επιστημονικών ενώσεων των εκπαι- μογή της Χάρτας;
δευτικών Ξένων Γλωσσών; Πώς εξηγείται αυτή η αδράνεια του Υπουργείου; Ποια η θέση της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.;
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Στις επιστημονικές ημερίδες που οργάνωσε η Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. το Σεπτέμβριο
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Η θέση μας έχει διατυ- του 2012 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κλήθηκαν
πωθεί αρκετές φορές με υπομνήματα στο Υπουργείο οι εκπρόσωποι των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας
Παιδείας – αντίστοιχες κινήσεις έχουν κάνει και τα και Φιλολογίας και μας ανέλυσαν το σκεπτικό τους
Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Από σχετικά με τη Χάρτα Συνεργασίας, που εν πολλοίς εκδικαστική άποψη έχουμε στηρίξει και οικονομικά την φράζει και την Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. – εμείς από την ίδρυσή
προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο μας το 1996, θεωρούμε πως η συνεργασία όλων των
θα εκδικαστεί το θέμα το φθινόπωρο. Αυτή τη στιγ- φορέων που άπτονται της προώθησης της γερμανιμή το Υπουργείο Παιδείας υποκύπτει στις πιέσεις των κής γλώσσας στην Ελλάδα πρέπει να είναι στενή και
μεγάλων αλυσίδων Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που διαρκής και με αυτή τη λογική συνεργαζόμαστε και
αξιοποιώντας και το εξευτελιστικό ωρομίσθιο, προ- με το πανεπιστήμιο και με τα Goethe-Institute της χώσλαμβάνουν από την τεράστια δεξαμενή των «επαρ- ρας, όπως και με κάθε φορέα που κρίνουμε ότι βοηθά
κειούχων» φθηνό εργατικό δυναμικό. Θέλω εδώ όμως στο έργο μας (π.χ. Δήμοι, Κινηματογραφικές Λέσχες
να συγχαρώ δημόσια μια μεγάλη μερίδα των ιδιοκτη- κλπ.). Είναι η λογική της „ bunte Truppe “ – έκφραση
τών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που δεν υποκύπτουν που εισήγαγε στο λεξιλόγιό μας ο Πρόεδρος του Παστην εξευτελιστική αυτή τακτική και προσλαμβάνουν ραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της Ένωσής μας, Πάκης
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τεύχος 33
Σλίμπας. Φαίνεται πως και το Υπουργείο Παιδείας κατανόησε τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα πανεπιστήμια – το θέμα συζητήθηκε στις Συγκλήτους, τόσο του
ΕΚΠΑ όσο και του ΑΠΘ, για αυτό σε έγγραφό του προς
τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή κ. Ι. Μυλόπουλο, ο
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Υπουργείου
Παιδείας, κ. Ι. Γεωργακόπουλος, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Επιπλέον, εκτιμούμε, πως δεδομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης της Χάρτας Συνεργασίας κάθε
12 μήνες, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των
συναρμόδιων φορέων με σκοπό την επανεξέτασή
της». Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και εμείς,
ώστε να αποφεύγονται άσκοπες τριβές.
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S.Thiele: Σε συνάρτηση με την προηγούμενη ερώτηση,
ποια είναι η εικόνα σχετικά με την επιλογή των Γερμανικών ως Β’ Ξένη Γλώσσα στα Δημόσια Σχολεία; Έχετε
κάποια συγκεκριμένα στοιχεία ως προς τον αριθμό των
μαθητών/τριών που τα επέλεξαν, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία τρία χρόνια; Υπάρχει αυξητική τάση ή παρατηρείται μείωση του αριθμού όσων τα επιλέγουν;

Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τόσο για τα Δημοτικά, όσο
και για τα γυμνάσια δεν υπάρχει αξιόλογη μεταβολή
σε επίπεδο χώρας στις προτιμήσεις των μαθητών, ως
προς την επιλογή της Β΄ Ξένης Γλώσσας. Στην Αττική,
S.Thiele: Πολύς λόγος γίνεται για την τεράστια αύξηση μάλιστα, παρατηρείται και αύξηση των μαθητών και
των σπουδαστών και σπουδαστριών Γερμανικής Γλώσ- των μαθητριών που επιλέγουν τη Γερμανική Γλώσσα
σας, που σημειώνεται κυρίως λόγω της κρίσης. Έγκυ- στα δημόσια σχολεία.
ρες εφημερίδες, όπως η «Καθημερινή» στην Ελλάδα,
αλλά και η “Die Welt” στη Γερμανία, έχουν αναφερθεί S.Thiele: Η οικονομική κρίση αποτέλεσε την αφορμή
με άρθρα τους στη ραγδαία αύξηση του αριθμού των για τη διαμόρφωση ενός εξαιρετικά τεταμένου κλίματος
σπουδαστών και σπουδαστριών που φέρεται να έχει μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Το εν λόγω κλίμα ενδέχετο Goethe Institut. Από την άλλη, όλο και περισσότεροι ται να επηρεάζει αρνητικά όσους ήδη έχουν επιλέξει τα
επαγγελματίες και λειτουργοί του χώρου της Ξενόγλωσ- Γερμανικά ως Β΄ Ξένη Γλώσσα, αλλά και τους δυνητικούς
σης Εκπαίδευσης μιλούν για δραματική μείωση των σπουδαστές και σπουδάστριες της Γερμανικής Γλώσσας.
σπουδαστών και σπουδαστριών Ξένων Γλωσσών εν Πόσο βάσιμο θεωρείτε τον κίνδυνο αυτό και με ποιους
γένει, λόγω κυρίως της αδυναμίας αυτών να ανταπεξέλ- τρόπους κρίνετε πως θα έπρεπε αντιμετωπίσουν αυτό το
θουν στην πληρωμή των διδάκτρων. Μάλιστα, έρευνα λεπτό ζήτημα όλοι οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι στο
του Συνηγόρου του Πολίτη, σε δείγμα 1.211 μαθητών χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα
Γυμνασίου και Λυκείου υποστηρίζει πως το 33% αυτών στη διδασκαλία των Γερμανικών ως Β΄ Ξένης Γλώσσα;
έχει σταματήσει το φροντιστήριο αλλά και την εκμάθηση ξένης γλώσσας, ενώ στην αγορά καταγράφεται Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Πολλές φορές θεωρούαδυναμία καταβολής διδάκτρων στα φροντιστήρια έως με πως οι κραυγές, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δίκαι τέσσερις μήνες. Ποια η εικόνα της ΠΕΚΑΓΕΓΕ επί του νουν τον τόνο τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμαθέματος;
νία, μπορούν να υπονομεύσουν τις σχέσεις των δύο
λαών. Ίσως προκαλούν πρόσκαιρες εντάσεις, αλλά
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Όντως υπάρχει αύξηση όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία, η εκμάθητων φοιτούντων στα γλωσσικά τμήματα των Goethe- ση της γερμανικής γλώσσας στον ελλαδικό χώρο είναι
Institute. Πρόκειται όμως για ενήλικες ειδικών κατη- μια βαθιά ριζωμένη πραγματικότητα. Η αντιμετώπιση
γοριών (γιατροί, μηχανικοί κλπ.) που σκοπεύουν να της κατάστασης μπορεί να γίνει μόνο με αυτό που λέμεταναστεύσουν στις γερμανόφωνες χώρες, λόγω της γεται «αποδόμηση των στερεοτύπων» και στις δύο
υψηλής ανεργίας των νέων στην Ελλάδα. Στο «βασικό χώρες: ούτε οι Έλληνες έγιναν ξαφνικά νεοναζί, όπως
κορμό», όμως, των σπουδαστών και των σπουδα- πιστεύουν στη Γερμανία, εξαιτίας της εμφάνισης της
στριών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που αποτελούν «Χρυσής Αυγής», ούτε οι Γερμανοί, όπως πιστεύουν
οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και στην Ελλάδα, είναι το Δ΄ Ράιχ! Προφανώς και σε μας,
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε τα χρόνια τους εκπαιδευτικούς της Γερμανικής Γλώσσας, πέφτει
των μνημονίων δραματική μείωση, η οποία καταγρά- το βάρος να προσεγγίσουμε με έλλογο τρόπο τα νέα
φεται και για τη γερμανική γλώσσα και δε φαίνονται αυτά φαινόμενα – εδώ δοκιμάζεται κάθε μέρα η διαστον ορίζοντα σημάδια βελτίωσης, καθώς τα διαλυτι- πολιτισμική μας επάρκεια.
κά φαινόμενα, όπως τα «φέσια» που αναφέρατε στην
ερώτησή σας και τα πολύ μικρά τμήματα των 3 και 4 S.Thiele: Αν σας ζητούσα να κάνετε μια εκτίμηση για τις
μαθητών, καλά κρατούν.
αιτίες που συντελούν στο να μην παρέχεται μια αποτεaktuell 33/ 2013

τεύχος 33
λεσματική διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας και των
Ξένων Γλωσσών γενικότερα στη Δημόσια Εκπαίδευση,
παρόλη την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και της προθυμίας των μαθητών και των γονέων
τους, ειδικά τώρα στις συνθήκες κρίσης που διανύουμε,
ποιες θα ήταν οι αιτίες αυτές; Τι λείπει; Ποιος ή ποιοι ευθύνονται;
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Λείπουν τα βασικά
πράγματα, όπως το αυξημένο ωράριο: με δύο ώρες
την εβδομάδα και από τις οποίες συνήθως χάνεται
ανά δεύτερη εβδομάδα τουλάχιστον μια ώρα, χάνεται η ροή του μαθήματος και αν αναλογιστεί κανείς
ότι στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναφέρομαι κυρίως
στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, αλλά και στα ιδιωτικά
σχολεία που έχουν σαν κύρια Ξένη Γλώσσα τη Γερμα-
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όπως προείπα, με όλους τους τρόπους. Ο σφαγιασμός
των εισοδημάτων - ειδικά της μεσαίας τάξης - στα
χρόνια των μνημονίων, οδηγεί σε σταδιακή απομάκρυνση από τους φορείς παροχής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης της ελεύθερης αγοράς, είτε πρόκειται για
τα οργανωμένα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα οικοδιδασκαλεία είτε για τα ιδιαίτερα μαθήματα, νόμιμα
και παράνομα. Άρα αυξάνει η ευθύνη του κράτους και
η κοινωνική πίεση να καλυφθεί αυτή η ανάγκη στα
πλαίσια της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης (εννοώ
εδώ και τους θεσμούς δια βίου μάθησης). Πιστεύω,
πως μακροπρόθεσμα θα κυριαρχήσει αυτή η λογική
– ίσως ακούγεται λίγο ουτοπικό στο «βαθύ σκοτάδι»
που βιώνουμε σήμερα –, αλλά πιστεύω βαθιά πως
στα πλαίσια αυτά η Γερμανική ως Ξένη Γλώσσα και οι
λειτουργοί της έχουν μέλλον.
S.Thiele: Κλείνοντας, θα
θέλατε να συμπληρώσετε,
να προτείνετε ή να σχολιάσετε κάτι; Η άποψή σας είναι πραγματικά πολύτιμη.

Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Φεύγοντας από τα
μεγάλα, θα ήθελα να
αναφερθώ στη λειτουργία της Ένωσής μας στο
Νομό Αττικής, όπου και
δραστηριοποιούμαι, καθώς είμαστε ο μοναδιΔιαδήλωση έξω από τη Βουλή (10.06.2011) ενάντια στα γαλλόφωνα-γερμανόφωνα σχολεία. «Προάγγελο
της ατμόσφαιρας που ζούμε σήμερα» θεωρεί ο κ. Καρατσιομπάνης εκείνον τον πετυχημένο αγώνα
κός νομός χωρίς Τοπικές
Επιτροπές. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι επτά
νική, παρέχουν στους μαθητές τους 4 έως 6 ώρες την άτομα του Δ.Σ. και άλλοι τόσοι που μας βοηθούν, δεν
εβδομάδα, καταλαβαίνετε πόσο απέχει η δημόσια είναι αρκετοί για να καλύψουμε τις ανάγκες όλου του
εκπαίδευση από την ιδιωτική. Ο αριθμός των μαθη- νομού. Η έλλειψη αυτή έγινε αισθητή, άλλωστε, στην
τών: παλαιότερα με την εφαρμογή της πραγματικής τελευταία κρίση που περάσαμε με τα «γαλλόφωναπαράλληλης διδασκαλίας, όπως την ενστερνίστηκε ο γερμανόφωνα» τμήματα. Καλούμαστε να δημιουρνομοθέτης, δηλαδή να σπάνε τα τμήματα σε δύο και γήσουμε Τοπικές Επιτροπές, σύμφωνα με το σχέδιο
να έχουμε μικρό αριθμό μαθητών και με το τρίωρο που είχαμε εκπονήσει: Βόρειος Τομέας, Νότιος Τομέπου είχαμε κάτι γινόταν. Σήμερα με ξενόγλωσσα τμή- ας, Πειραιάς. Να δραστηριοποιηθούμε τοπικά για την
ματα των 27 μαθητών υπάρχει, αντιλαμβάνεστε, μια «προαγωγή, βελτίωση και επέκταση της Γερμανικής
τροχοπέδη στο έργο του εκπαιδευτικού, όσο κατάλ- Γλώσσας στην Ελλάδα» σύμφωνα με το άρθρο 2β του
ληλος και επιμορφωμένος και θετικός είναι αυτός.
καταστατικού μας. Επίσης στις επόμενες εκλογές το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύω πως θα πρέπει να
S.Thiele: Αν σας ζητούσα να κάνετε μια πρόβλεψη σχε- αποτελείται στη μεγάλη του πλειοψηφία από συνατικά με το μέλλον της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στη δέλφους του λεκανοπεδίου!
χώρα μας, ποια θα ήταν αυτή;
S.Thiele: Κύριε Καρατσιομπάνη, σας ευχαριστώ θερμά!
Ιωάννης Καρατσιομπάνης: Η διάθεση, η δίψα της
ελληνικής κοινωνίας να μάθει γερμανικά εκφράζεται,
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