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ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ (Θεσ/νίκη)
ΧΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Τρίκαλα)
Τα άρθρα απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους • Η Συντακτική
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Πρόεδρος της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε κ. Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα Τίλε
θα συμμετάσχει στις ημερίδες του Σεπτεμβρίου σε Θεσσαλονίκη
και Αθήνα στη δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Η διδασκαλία
της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία». Για την καλύτερη
προετοιμασία των εκδηλώσεων δίδεται η δυνατότητα, ειδικά σε όσους/
ες αδυνατούν να παραβρεθούν, να στείλουν γραπτές παρεμβάσεις –
μέχρι την Πέμπτη 04.09.2014 – στο info@deutsch.gr
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ΗΣ

ΕΓΓΡΑΦ

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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ΗΜΕΡΙΔA ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣH ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Θεσσαλονίκη, 07.09.2014 (09.00 - 16.30)
Capsis Hotel Thessaloniki (Μοναστηρίου 18)
www.deutsch.gr

info@deutsch.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00- 09.45
09.45-10.10
10.10-10.35
10.35-11.00
11.00-11.25
11.25-11.50
11.50-12.50
12.50-13.15
13.15-13.40
13.40-14.05
14.05-14.30
14.30-14.55
14.55-15.20
15.20-15.45
15.45- 16.30

Προσέλευση, εγγραφές, χαιρετισμοί
Εκδόσεις Κουναλάκη: «Κριτήρια επιλογής διδακτικής σειράς»
Johanna Chardaloupa: “Vorschläge und Tipps für online Präsentation der Endprodukte eines
Projektes“
Εκδοτικός οίκος Hueber Hellas: „Beste Freunde – Ihr neues Jugendlichen-Lehrwerk“
Κερκινοπούλου Γιάννα: «Γερμανική γλώσσα και πολιτισμός. Επιρροή από την ελληνική γλώσσα
και τον ελληνικό πολιτισμό. Προτάσεις διδασκαλίας και εκπόνησης προγραμμάτων»
ÖSD: „ÖSD im Überblick mit Fokus auf B2 für Jugendliche“
Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα (Πρόεδρος Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε): «Δημόσια διαβούλευση - Η
διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία»
Konstantina Chryssanthopoulou: „Wie kann man Bildzitate erstellen und sie in den DaFUnterricht effektiv einbetten“
Praxis Verlag: „WERKSTATT B1“ aktualisiert und komplettiert
Φωτόδεντρο: Μέλη της ομάδας του «Φωτόδεντρου» για τη Γερμανική Γλώσσα θα μας
παρουσιάσουν την έως τώρα πορεία της εργασίας τους, τι ακριβώς νέο ψηφιακό διαδραστικό
υλικό σχεδιάζουν κι αναπτύσσουν καθώς και τρόπους στήριξης της προσπάθειας από
ολόκληρη την κοινότητα των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας
Stergiopoulou Evdokia: „Portfolio – Europass im Deutschunterricht“
Εκδόσεις Νικόλαος Βλάχος – Die Lupe: «ΚΠγ επίπεδο Γ – Η νέα διαβαθμισμένη εξέταση για τα
επίπεδα Γ1&Γ2»
Klett Verlag: „DaF-Unterricht in der Primarstufe mit Wir Kids und Magnet neu“
Εκδοτικός οίκος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερμανικές Εκδόσεις: „Lesetraining“ für das
Zertifikat B1
ΔΣ του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.: Σύναξη του κλάδου παρουσία της Προέδρου της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.ΠΕ
Στεφανίας-Μπετίνας-Αλβίνας Τίλε

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας (περιλήψεις ομιλιών κ.α.) είναι διαθέσιμο εδώ
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ΗΜΕΡΙΔA ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣH ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αθήνα, 14.09.2014 (09.00 - 16.30)
President Hotel Athen (Λεωφόρος Κηφισίας 43)
www.deutsch.gr

info@deutsch.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00- 09.30
09.30-10.15
10.15-10.30
10.30-10.55
10.55-11.20
11.20-11.45
11.45-12.45
12.45-13.10
13.10-13.35
13.35-14.00
14.00-14.25
14.25-14.50
14.50-15.15
15.15-15.40
15.40- 16.05
16.05- 16.30

Προσέλευση, εγγραφές, χαιρετισμοί
Ξυδιάς Χαράλαμπος (Workshop): «Σχολική και κοινωνική Ζωή: Βιωματικές Δράσεις ως
εκπαιδευτική καινοτομία»
Johanna Chardaloupa: “Vorschläge und Tipps für online Präsentation der Endprodukte eines
Projektes“
Ilianna Kikidou (Goethe-Institut Athen): „Deutsch Lehren Lernen“
Gaby Frank-Voutsas: „Deutsch für dich - die kostenlose Deutschlern-Community des GoetheInstituts“
ÖSD: „ÖSD im Überblick mit Fokus auf B2 für Jugendliche“
Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα (Πρόεδρος Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε): «Δημόσια διαβούλευση - Η
διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία»
Ίδρυμα Rosa Luxemburg:«Η μετανάστευση στην Ελλάδα. Έντεκα μύθοι και περισσότερες
αλήθειες»
Χατζηϊωάννου Αντιγόνη, Μέλισσα, Ίρις (Σχολική Σύμβουλος): «Διαχείριση τάξης»
Φωτόδεντρο: Μέλη της ομάδας του «Φωτόδεντρου» για τη Γερμανική Γλώσσα θα μας
παρουσιάσουν την έως τώρα πορεία της εργασίας τους, τι ακριβώς νέο ψηφιακό διαδραστικό
υλικό σχεδιάζουν κι αναπτύσσουν καθώς και τρόπους στήριξης της προσπάθειας από
ολόκληρη την κοινότητα των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας
Evriklia Siakagianni (Deutschlehrerpreis 2014): „Projekt deutsche Sprichwörter“
Εκδοτικός οίκος Hueber Hellas: «Paul, Lisa & Co για το Δημοτικό»
Εκδόσεις Κουναλάκη: «Κριτήρια επιλογής διδακτικής σειράς»
Cornelsen Verlag – Εκδόσεις Πατάκη: „Der sichere Weg zur B2-Prüfung“
Εκδοτικός οίκος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερμανικές Εκδόσεις: „Lesetraining“ für das
Zertifikat B1
Εκδόσεις Νικόλαος Βλάχος – Die Lupe: «ΚΠγ επίπεδο Γ – Η νέα διαβαθμισμένη εξέταση για τα
επίπεδα Γ1&Γ2»

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας (περιλήψεις ομιλιών κ.α.) είναι διαθέσιμο εδώ
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DEUTSCHLEHRERPREIS 2014
„Deutsche Sprichwörter und Redensarten - ohne Fleiß kein…(Deutschlehrer) Preis!“. Αυτό ήταν το θέμα του φετινού διαγωνισμού
για το βραβείο «Καθηγητής Γερμανικών 2014», το οποίο απονεμήθηκε την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 στην κατοικία του
πρεσβευτή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα. 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.
Στην κριτική επιτροπή την Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. εκπροσώπησε η κ. Γιοχάννα Χαρδαλούπα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην
τελετή απονομής παραβρέθηκε η Πρόεδρος κ. Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα Τίλε.
Στις 7 Μαΐου 2014, στα Γραφεία της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, συνεδρίασε η επιτροπή για την επιλογή των καθηγητών
Γερμανικής, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βραβεύονται για το έτος
2014. Η κριτική επιτροπή, ανέδειξε τρεις (03) νικητές. Διακρίσεις απονεμήθηκαν σε οκτώ (08) καθηγητές/καθηγήτριες για τις
εξαιρετικές επιδόσεις και το ζήλο τους.

Βραβεία
Α΄ Βραβείο: Σιακαγιάννη Ευρύκλεια (Μουσικό Σχολείο Άρτας).
Β΄ Βραβείο: Βίντμερ Μαρία Άννα (7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου).
Γ΄ Βραβείο: Καπόγλου Χρυσοβαλάντου (1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης).

Ο πρέσβης της ΟΔΓ Dr. Peter Schoof με τη νικήτρια του διαγωνισμού κ. Ευρύκλεια Σιακαγιάννη και τρεις από τους μαθητές
της. Στην ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης στην Αθήνα, την Κυριακή 14.09 στο Hotel President, η κ. Σιακαγιάννη θα μας
παρουσιάσει το Projekt που συγκίνησε την κριτική επιτροπή.

Διακρίσεις
Μπούνας Θωμάς (Γυμνασιακές και Λυκειακές Τάξεις Αγνάντων Άρτας).
Δριλάρη Γεωργία (Εκπαιδευτήρια Καντά).
Λιάκου Γεωργία (Σχολή Ξενοπούλου).
Μάρκου Θεοδώρα (4ο Γυμνάσιο Πύργου).
Παλάσκα Ράνια (Εράσμειος Ελληνογερμανική Αγωγή).
Παραλίδου Παναγιώτα (6ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας).
Τσαγκαράκη Αργυρώ (Γυμνάσιο Τυμπακίου).
Τσακαλίδου Σοφία (2ο Σχολείο Γιαννιτσών).
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Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα επίσκεψης και παρακολούθησης μαθημάτων σε σχολείο της Γερμανίας
διάρκειας 14 ημερών (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, εξόδων κίνησης και διαμονής), το δεύτερο βραβείο
από ένα φορητό υπολογιστή τύπου Laptop, το τρίτο βραβείο από ένα φορητό υπολογιστή τύπου tablet-pc και οι διακρίσεις
συνοδεύονται από χρήσιμο υλικό διδασκαλίας.
Χορηγοί του Βραβείου ήταν οι εκδοτικοί οίκοι Hueber Hellas, Christos Karabatos- Deutscher Verlag, Praxis Verlag, Klett Hellas
καθώς και η εφημερίδα Griechenland Zeitung.
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„HEUTE GEHEN WIR INS MUSEUM!“
von Renate M. Sidiropoulou1
sidirop@del.auth.gr
Durch den sozialen und wirtschaftlichen Wandel der kindlichen Lebenswelt in den letzten Jahrzehnten ist es Kindern und Jugendlichen immer weniger möglich, primäre Lebenserfahrung zu sammeln. Das urbane Leben, das Leben in Kleinfamilien, das
Ersetzen von vielen Produktionsabläufen im Alltag durch industrielle Fertigprodukte und der Einfluss der modernen Medien
auf das Freizeitverhalten veränderten die kindliche Lebenswelt sehr nachhaltig (vgl. Gudjons 2001: 13ff ). Die Möglichkeiten,
sinnliche Erfahrung durch eigenes Tun zu machen und auf diese Weise zu lernen, reduzierten sich dadurch sehr stark. Gudjons meint, dass der Wandel der Aneignungsweise der Kultur bei Kindern unserer Zeit neue didaktische Ansätze verlangt, die
Eigentätigkeit und Unmittelbarkeit fördern. Diese Ansätze sollten einen handelnden Umgang mit Lerngegenständen ermöglichen und festen Bezug zur Lebenswelt der Schüler aufweisen (ebd.: 22). Bildungs- und Erziehungsbeauftragte müssen dem
Rechnung tragen, indem sie für das schulische Lernen Curricula entwickeln, die den Schwerpunkt auf handlungsorientierte
Lernformen verlagern.
Die Einbeziehung außerschulischer Lernorte (APS: 402) als wertvolle Ergänzung zum schulischen Lernen bietet diesbezüglich
vielseitige Möglichkeiten, um Lernen in allen Fächern zu einer nachhaltigen Erfahrung zu machen. Außerschulische Lernorte
sind Erfahrungsräume, wo Lernprozesse in einem situativen Kontext, authentizitätsnah, handlungsorientiert, kooperativ,
fächerübergreifend, entdeckend und unter Einbeziehung aller Sinne stattfinden können (vgl. Biener 2004: 8).
Museen bieten sich als solche Lernorte (ebd.; APS: 355) für Lehrbesuche besonders an. Einerseits sind sie leicht zugänglich
und stehen in allen Regionen den Besuchern offen, andererseits verlangt ein Unterrichtsbesuch in einem Museum von den
Lehrkräften keine aufwändigen organisatorischen Maßnahmen, bietet aber eine motivationsfördernde Abwechslung zum
schulischen Alltag. Als Orte der kulturellen Bildung und als Mittler von Kultur(en) spielen sie als Lernumwelt eine neue Rolle,
denn sie ermöglichen Wahrnehmungen und Erfahrungen, die im Klassenraum nicht gemacht werden können (vgl. Marx
2008:123) und deshalb eine andere authentische Auseinandersetzung mit Sprache erlauben. Für Lehrausflüge sind sie geeignete Orte zur Anwendung kreativer und spielerischer Methoden. Sie vermitteln multisensorische Lernerfahrung und können einerseits themenspezifisch ein Unterrichtsfach ergänzen, andererseits aber auch fächerübergreifend Lernerfahrung und
Kompetenzen vermitteln helfen. Die fremdsprachlichen Fächer und in deren Rahmen Deutsch als Fremdsprache bilden dabei
keine Ausnahme.
In den folgenden Ausführungen geht es um Vorschläge und Materialen für einen Unterrichtsbesuch der Ausstellung “Das Gold
der Makedonen” im Archäologischen Museum Thessaloniki. Die angebotenen Materialien, bestehend aus Aufgabenpaket A,
Aufgabenpaket B und Lehrerhandreichungen, sind das Produkt des Seminars mit dem Titel „Heute gehen wir ins Museum“,
das im Wintersemester 2013 im Rahmen des Masterstudienganges Sprache und Kultur der deutschsprachigen Länder der
Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie an der Aristoteles Universität Thessaloniki unter Betreuung der Seminarleiterin
Dr. R. M. Sidiropoulou stattfand. Die Aufgaben wurden in Zusammenarbeit von den Studierenden V. Bozonelos, K. Dalkilits, A.
Kotsoni, E. M. Papadimitriou, M. Samara, S. R. Sapika, A. Tsika und K. Zervoudaki erstellt. Alle Materialien und Lehrerhandreichungen, mit Vorschlägen zur Unterrichtsplanung können zum Unterrichtsgebrauch über die Webseite http://deutsch.gr/
data_info.php?data_id=3336&cat=24577 abgerufen werden. Als Zielgruppe wurden Schüler/innen an griechischen Gymnasien der Niveaustufe A1/A2 (2. und 3. Klasse in griechischen Gymnasien) in Betracht gezogen. Obwohl die Materialien für
eine konkrete Ausstellung konzipiert wurden, können sie Deutschlehrern/-innen als Anregung dienen, selbst Aufgaben für
Museen oder Ausstellungen in ihrer Region zu erstellen. Die Konzeption der Materialien basiert auf den Vorgaben des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen, dem Curriculum Analytiko Programma Spoudon und dem Diathematiko
Eniaio Plaisio Programma Spoudon für Deutsch an griechischen Primar- und Sekundarschulen.
Die Ausstellung Das Gold der Makedonen ist eine sehr anschaulich präsentierte, permanente Ausstellung, die die Verwendung
des Goldes, seine Bedeutung und Wertschätzung in der Antike in den Blickwinkel stellt. Alle Exponate stammen aus Nekropolen der unmittelbaren Umgebung von Thessaloniki und sind in die Zeit des. 6.-2. Jahrhunderts v. Chr. zu datieren (Ignatiadou/
Tsigarida 2009:8). Präsentiert werden Gegenstände des alltäglichen Lebens, die aus Gold, aber auch aus anderen Materialien,
gefertigt sind. Durch ihre hochwertige, handwerkliche und ästhetische Verarbeitungsweise beeindrucken die Exponate und
machen den qualitativen Unterschied zu den industriell gefertigten Produkten im Alltagsgebrauch der Gegenwart deutlich.
Der aktuelle Bezug eines Besuchs der Ausstellung ist durch den vor kurzem wieder aufgenommenen und sehr umstrittenen
Goldabbau in der Umgebung von Thessaloniki gegeben.

1
Renate M. Sidiropoulou ist Dozentin (lect.) an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki mit Forschungsschwerpunkt interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenz im landeskundlichen
DaF-Unterricht.
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Zielsetzung bei der Erstellung der Materialien und Aufgaben waren der fächerübergreifende Ansatz (APS: 399), das Prinzip
der Mehrsprachigkeit (Trim u.a. 2001: 17; DEPPS: 353) die Lernerorientierung (Majorosi 2010: 192; Biechele/Padrós, 2003: 146)
und die Kompetenzorientierung (Ehlich 2010: 160f; Trim u.a. 2001: 103). Die Schüler/innen benutzen zur Lösung der Aufgaben
Wissen und Erfahrung aus anderen Unterrichtsfächern wie Geschichte, Geografie, weiteren Fremdsprachen und Informatik
(Aufg. A2; A9; A10; B1; B4; B5)1. Sie aktivieren Weltwissen und historisches Wissen (Aufg. A1; A3; A4; A6; B2; B3), stellen Bezüge
zur eigenen Lebenswelt her und erwerben kulturelles Wissen (s. A8; A9; B2; B7). Die Aufgaben sind lernerzentriert, denn
die Inhalte stammen aus der eigenen Lebensumgebung der Lernenden und bringen auch weniger Spracheninteressierten
Erfolgserlebnisse (z.B. Aufg. A1; A8; B1; B7). Es gibt spielerische Aufgaben, die dem Alter der Zielgruppe entgegenkommen
(Aufg. A11; B10; LH 1;2;4;5). Die Kompetenzorientierung umfasst allgemeine Kompetenzen, wie Orientierung in dem öffentlichen Ort Museum, deklaratives und prozedurales Wissen und persönlichkeitsbezogene Kompetenzen (Trim 2001: 109) sowie
die Entwicklung von Phantasie und Ästhetik (Aufg. A1; A6; A7; B2; B9). Historisches Denken und historisches Bewusstsein wird
bei der Bearbeitung der Aufgaben geweckt. Die Schüler/innen lernen ihre Stadt und die nähere Umgebung ihres Wohnorts
kennen, treten in Kontakt zu kulturellen Gütern der Vergangenheit und mit Kultur allgemein. Durch die Exponate erfahren
sie, dass ihre unmittelbare Heimat in vergangenen Zeiten von historischer Bedeutung war und entwickeln auf diese Weise
Wertschätzung für Kulturgut. Die Bearbeitung der Aufgaben in Gruppen fördert das soziale Lernen und die Kontakte unter
den Lernenden. Autonomes bzw. selbstgesteuertes Lernen werden als Ziel berücksichtigt (Gudjons 2008: 34f ). Die Lernenden
können selbst wählen, welche Aufgaben sie bearbeiten wollen und mithilfe des Lösungsschlüssels selbst bestimmen, ob und
wann sie Hilfe brauchen; sie können selbst ihre Ergebnisse kontrollieren und somit als autonome Lernende selbstständig und
eigenverantwortlich handeln (Feld-Knapp 2010: 21).
Der Unterrichtsbesuch im Rahmen des Deutschunterrichts ermöglicht den Lernenden Spracherfahrung außerhalb des Klassenraums zu sammeln (Trim u.a. 2001: 14) und ihre sprachliche Kompetenz in Bezug auf rezeptive und produktive Fertigkeiten
zu fördern. Durch Erfüllung der Aufgabenstellungen zeigen die Lernenden sprachliche Handlungsfähigkeit in der Zielsprache,
wobei der Gebrauch der Muttersprache nicht ausgeschlossen werden soll. Um den Arbeitsanweisungen zu folgen und die
Aufgaben zu lösen, müssen die Lernenden „mit allen Mitteln wuchern“ (Bimmel/Rampillon 2011: 66), Strategien anwenden, im
Sinne der Mehrsprachigkeit andere Sprachen miteinbeziehen und sprachmittelnd (APS: 355) (Aufg. A5; A10; B4) tätig sein. Die
Anwendung von (bekanntem) Wortschatz (Aufg. A1;A3;A4;A7;A9;B3;B7; LH AB2) wie Leseverstehensstrategien (Aufg. B8; LH
AB4), schriftlicher Ausdruck (LH AB3) und die Anwendung sprachlicher Strukturen für Sprach- und Sprechhandlungen (Aufg.
A11; B10; LH AB1) werden explizit gefördert.
Der Unterrichtsbesuch mit den vorliegenden Materialien ist in drei Schritten konzipiert. Der erste findet als Vorbereitungsphase im Klassenraum statt und dient der Förderung von kritischem Denken, indem die Rolle der Museen zur Erhaltung und
Pflege von Kulturgütern der Vergangenheit thematisiert wird. Den Schüler/innen ist bewusst, dass wir uns mit der Vergangenheit im Rahmen des Geschichtsunterrichts beschäftigen und dass Vergangenheit und Geschichte keine identischen Begriffe
sind, denn Geschichte ist der „Dialog des Historikers der Gegenwart mit den Fakten der Vergangenheit“ (Carr 1977: 35).
Fächerübergreifend könnten die Schüler/innen in diesem Kontext mit der Ansicht konfrontiert werden, dass Geschichte immer aus der Perspektive der Gegenwart betrachtet wird und dass wir aus den Relikten, die wir aus der Vergangenheit haben,
diese deuten (Sauer 2009: 10). Des Weiteren werden eigene kulturelle Erfahrung und kommunikative Kompetenz in Deutsch
als Fremdsprache geweckt, indem die Schüler/innen Verhaltensregeln für das Museum erstellen (LH AB1). Mit einer Aufgabe
zur Anwendung von lexikalischem Vorwissen (LH AB2) endet der Schritt zur Vorbereitung des Museumsbesuchs. Der zweite
Schritt ist die Bearbeitung der Materialien im Museum. Nach dem Museumsbesuch findet noch eine Lerneinheit in der Klasse
zur Reflexion statt. Die Schüler/innen berichten nun ihre Eindrücke und ihre Erfahrungen über das Museum, die Ausstellung
und die geleistete Arbeit bei der Bearbeitung der gestellten Aufgaben. Bereiche des antiken Lebens in Makedonien, in die sie
durch die Ausstellung Einblick erhielten, können besprochen werden. Die Einheit „Wir gehen ins Museum“ schließt mit einigen
spielerischen Aufgaben (LH AB4;5); fakultativ können die Schüler/innen eine E-Mail an eine Klasse einer Partnerschule schicken, in der sie über den Ausflug berichten.
Literatur:
Biechele, Markus/Padrós,Alicia (2003): Didaktik der Landeskunde. Berlin u.a.: Langenscheidt
Biener, Bianca (2004): Konstruktivistische Lerntheorie und ihre Anwendung im Museum. In: Standbein Spielbein 70
Bimmel, Peter/Rampillon, Ute (2011): Lernerautonomie und Lernstrategien. Berlin u.a.: Langenscheidt
Carr, Edward Hallett (19775): Was ist Geschichte? Stuttgart u.a.: Kohlhammer 35
DEPPS/APS: Curricula für Fremdsprachenunterricht in griechischen Schulen. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) und Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.). Unter: <pps http://www.pi-schools.gr/programs/
depps/> (Stand: 27.06.2014)

1

Die Angaben beziehen sich auf die vorgeschlagenen Aufgaben. A steht für Aufgabenpaket A; B für Aufgabenpaket B.
Die Zahlen bezeichnen die Nummern der Aufgaben in den jeweiligen Paketen. LH AB steht für Lehrerhandreichungen Arbeitsblatt, die Zahl für die Nummer des Arbeitsblatts in den Lehrerhandreichungen.
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Ehlich, Konrad (2010): Kompetenz. In: Barkowski, Hans/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Fachlexikon Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache. Tübingen, Basel: Francke UTB
Feld-Knapp, Ruth (2010): Autonomie. Autonomes Lernen. In: Barkowski, Hans/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Fachlexikon Deutsch
als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen, Basel: Francke UTB
Gudjons, Herbert (2001): Handlungsorientiert Lehren und Lernen. Schüleraktivierung – Selbsttätigkeit – Projektarbeit.
6.aktualisierte. Auflage. Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt
Gudjons, Herbert (2008): Handlungsorientiert Lehren und Lernen. Schüleraktivierung – Selbsttätigkeit – Projektarbeit. 7.,
aktualisierte. Auflage. Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt
Ignatiadou, Despina/Tsigarida, Bettina (2009): Das Gold der Makedonen. Archäologisches Museum Thessaloniki. Griechisches
Kulturministerium, Kasse für Archäologische Mittel und Enteignungen. Athen: Pergamos
Majorosi, Anna (2010): Lernerorientierung. In: Barkowski, Hans/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Fachlexikon Deutsch als Fremdund Zweitsprache. Tübingen, Basel: Francke UTB
Marx, Carola d Museumspädagogik: Empirische Untersuchung am Beispiel von Kunstmuseen. o.O.: Verlag dissertation.de
Sauer, Michael (2009): Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer
Trim, John/North, Brian/Coste, Daniel (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren,
beurteilen. Berlin u.a.: Langenscheidt.
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Wir Kids

echt stark!

Η ιδανική διδακτική
σειρά για το Δημοτικό!
Γερμανικά... πιο εύκολα από ποτέ!
Εκπλήξτε ευχάριστα τους μαθητές σας!

Όλα μέσα σ’ ένα βιβλίο
• ιδανικό για παιδιά, μαθητές Δημοτικού
10 ετών, που ξεκινούν την εκμάθηση της
γερμανικής γλώσσας

Wir Kids

NEU

A1.1

βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 104

A1.2
Wir Kids NEU
βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 128
A1
Wir Kids NEU
• βιβλίο του καθηγητή με τεστ και υλικό για φωτοτυπίες
ως pdf-download στo www.klett.gr
• ελληνικό γλωσσάριο ως pdf-download
στo www.klett.gr
• E-Book interaktiv με διαδραστικές ασκήσεις
τον Οκτώβριο 2014

Klett Hellas
Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110 • 174 56 ‘Αλιμος
Tηλ.: 210-99 02 700 • Fax: 210-99 02 703
E-Mail: info@klett.gr • web: www.klett.gr
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• περιέχει όλο το υλικό μέσα σ’ ένα βιβλίο: το
βιβλίο του μαθητή, το βιβλίο ασκήσεων και
το ακουστικό CD
Το κάθε βιβλίο αποτελείται από:

• 6 ενότητες, οι οποίες καλύπτουν την ύλη που
απαιτείται μέσα στο διδακτικό έτος
• 2 θεματικά ένθετα για την εξάσκηση όλων
των δεξιοτήτων
• τις ασκήσεις του βιβλίου ασκήσεων μαζί με
το ακουστικό CD
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UNTERRICHTUNG VON DAF IN GRIECHENLAND
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„Eins der größten Probleme, das uns zur Zeit gegenübersteht, ist die Tatsache, dass in vielen Landkreisen, Deutsch
nur sehr begrenzt oder gar nicht angeboten wird, obwohl das Interesse sehr groß ist. Unsere Gegend, vor allem die
Stadt Larissa, ist besonders davon betroffen, da der Mangel an Deutschlehrern sehr hoch ist und auf Grund dieser
Tatsache in vielen Schulen seit 2 Jahren kein Deutschunterricht stattfand “
(Auszug aus dem Brief der Ortsgruppen des Panhellenischen Deutschlehrerverbands in den Präfekturen Trikala und
Karditsa an den Generalkonsul Dr. Ingo von Voss)

Die Griechenland Zeitung drückt die Schulbank!

Sonderpreise nur für DeutschlehrerInnen!
Peppen Sie Ihren Unterricht auf!

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

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

Exklusive Leservorteile: Abonnenten erhalten bereits ab der ersten Stunde 15 % Rabatt (Silber-Bonus) auf alle Bücher
aus dem Verlag der Griechenland Zeitung; ab der sechsten Verlängerung sogar 30 % (Gold-Bonus).
Dies gilt auch für unser neues „Griechenland Journal!“
Bestellungen über unseren Shop auf www.griechenland.net,
per E-Mail: info@griechenland-zeitung.com oder per Tel.: +30 210 65 60 989.
Stichwort:„Deutschlehrer“ (bei Bestellungen über www.griechenland.net bitte im Feld„Bemerkungen“ das Stichwort eingeben.)

Wir freuen uns auf Sie!
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Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου γιορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης, καθώς την ημέρα αυτή, πριν ακριβώς 64 χρόνια, ο Υπουργός
Εξωτερικών της Γαλλίας, Robert Schuman (Ρομπέρ Σουμάν), με την περίφημη δήλωσή του περί συνεργασίας των ευρωπαϊκών
χωρών σε οικονομικό -αρχικά- επίπεδο έθεσε τα θεμέλια της μετέπειτα επονομαζόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον
τρόπο θα αποτρεπόταν το ενδεχόμενο ενός νέου παγκόσμιου πολέμου και οι σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών θα ήταν
ειρηνικές.
Η Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. συμμετείχε στον
εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης. Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Δήμο
Ηρακλείου και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct και παρουσιάστηκαν στο αίθριο της Λότζια (Δημαρχείο
Ηρακλείου).
Στον αίθριο χώρο είχαν στηθεί ενημερωτικά περίπτερα από την Περιφέρεια Κρήτης, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Europe Direct, τον ENISA - European Union Agency for Network and Information Security, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας και
τους τοπικούς συλλόγους καθηγητών Ξένων Γλωσσών.
Μαθητές, κυρίως Δημοτικών σχολείων, παρουσίασαν δρώμενα, τραγούδια και εικαστικές δημιουργίες που αφορούσαν στην
Ευρώπη. Οι δάσκαλοι της τάξης σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες του σχολείου εντυπωσίασαν με τις ιδέες και το μεράκι τους.
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν σημαιάκια από διάφορες χώρες της Ευρώπης και να μυηθούν στο
γερμανικό πολιτισμό με βάση τα γερμανικά παραμύθια. Προτείναμε στους μικρούς μαθητές ιδέες και δραστηριότητες για
να θυμηθούν, να πειραματιστούν και να παίξουν με τα παραμύθια των Αδελφών Γκριμ. Επίσης μαθητές του 7ου Γυμνασίου
Ηρακλείου παρουσίασαν γλωσσικά δρώμενα που αφορούσαν στη γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης.
Eκ μέρους της Τ.Ε. Ηρακλείου
Διαμαντάκου Πηνελόπη – Χατζηδάκη Κατερίνα
heraklion@deutsch.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS
ΣTO 5o Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
της Λουκίας Δαμιανίδου
luciadamianidou@hotmail.com
Τη σχολική χρονιά 2013-2014 ξεκινήσαμε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο
Αγίας Παρασκευής τη διετή μας συμμετοχή στο Πρόγραμμα Σχολικών
Συμπράξεων Comenius. Ο τίτλος του επιλέξαμε να είναι «FESTIVALS: FivE
senSes To lIVe unforgettAbLe adventures», που παραπέμπει στις πέντε
αισθήσεις με τις οποίες θα γίνει κατανοητός ο πολιτισμός κάθε χώραςεταίρου που συμμετέχει στο πρόγραμμα: με την αφή (χορό), τη γεύση
(παραδοσιακά εδέσματα), την ακοή (πολιτισμικά μουσικά δρώμενα),
την όραση (αξιοθέατα – και φυσικές ομορφιές) και την όσφρηση (οι
μυρωδιές της πόλης και της εξοχής). Πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο για να γιορταστεί και να προβληθεί η
κάθε κουλτούρα και να παρουσιαστεί η σχολική καθημερινή πραγματικότητα μέσα στην τάξη. Με συντονίστρια χώρα
την Ισπανία, οι χώρες που λαμβάνουν μέρος στην πολυμερή αυτή σύμπραξη είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η
Πολωνία, η Τουρκία, η Ιρλανδία και φυσικά η Ελλάδα.
Μετά την πρώτη συνάντηση των αποστολών των
χωρών στην Ιταλία τον Νοέμβριο, τον Μάρτιο ήταν η

Με την Ε΄ τάξη λοιπόν αποφασίσαμε - στο μάθημα των

σειρά της Ελλάδας να φιλοξενήσει τις αποστολές των

γερμανικών και σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση

εταίρων. Όπως είναι φυσικό, κάθε τμήμα του Σχολείου

του σχολείου και τη δασκάλα της τάξης - να ετοιμάσουμε

μας ανέλαβε την παρουσίαση της τάξης μέσα από όποιο

για τους φιλοξενούμενους μας ένα πρωτότυπο

τρόπο επέλεγε ο κάθε εκπαιδευτικός με τους μαθητές

καλωσόρισμα- παρουσίαση των μαθητών της τάξης. Με

του. Για τη σωστή οργάνωση του εγχειρήματος αυτού

τη βοήθεια εκπαιδευτικών εργαλείων, ο κάθε μαθητής

αφιερώσαμε όλο το Φεβρουάριο στην προετοιμασία

δημιούργησε εντελώς μόνος του ένα απλό κόμιξ,

του σχολείου και της τάξης μας τόσο σε υλικοτεχνικό

αποτελούμενο από ένα ή δύο καρέ. Στο κόμιξ αυτό

όσο και εκπαιδευτικό επίπεδο.

κατασκεύασε ένα περιβάλλον και έναν εικονικό εαυτό
του (άβαταρ). Με απλή γερμανική γλώσσα
παρουσίασε τον εαυτό του.

Ακολούθως αποφασίσαμε στο επόμενο καρέ
να κάνουμε αναφορά στο αγαπημένο μας
μέρος στην Ελλάδα. Η σκέψη ήταν, σε επόμενο
βήμα, να στείλουμε τα έτοιμα κόμιξ μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η χώρα μας είναι
aktuell 36/2014

16

aktuell τεύχος 36
ανάμεσα στις επιλέξιμες για να ορίσει τόπους που θα

της ανταλλαγής πολιτιστικών και διδακτικών ιδεών

λάβουν το 2014 το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής

οι μαθητές της Ε΄ τάξης παρουσίασαν ο καθένας το

Κληρονομιάς. Για αυτό το λόγο, καθώς και για την

κόμιξ του στους φιλοξενούμενούς μας. Μέσα από τη

ανάδειξη στην Ε.Ε. όλων των τόπων πολιτιστικής

συνδιδασκαλία με τα φιλοξενούμενα παιδιά, τόσο η δική
μας τάξη όσο και οι φιλοξενούμενοι, έμαθαν λέξεις
και απλές εκφράσεις άλλων ξένων γλωσσών και
συνεργάστηκαν διασκεδαστικά με βιωματικό τρόπο.
Στο τέλος, φτιάξαμε μια αφίσα με φωτογραφίες και
ζωγραφιές της τάξης, την οποία δωρίσαμε, μεταξύ
άλλων, στους φιλοξενούμενούς μας.

Η καθημερινή επαφή με τόσους άλλους πολιτισμούς
ενθουσίασε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο
πρόγραμμα.

Πολλοί

φιλοξενούμενοι

διέμειναν

κληρονομιάς της Ελλάδας, περιλάβαμε το σύνολο των

σε σπίτια μαθητών, γεγονός που επέδρασε ακόμη

ήδη χαρακτηρισμένων τόπων καθώς και κάποια άλλα

περισσότερο στην διαπολιτισμική επικοινωνία και στην

μέρη εξαιρετικής ομορφιάς, επιλογής των μαθητών της

ανάπτυξη θετικών συναισθηματικών δεσμών. Η εμπειρία

τάξης.

του προγράμματος Comenius, παρόλη την έντονη
σωματική κούραση που σήμαινε τόσο για εμάς τους

Έτσι πέρασε ο καιρός και ήρθε ο Μάρτιος, μήνας της

δασκάλους όσο και για τους μαθητές μας, θα μείνει για

δικής μας σειράς φιλοξενίας. Την Τρίτη 4 Μαρτίου

πολύ καιρό στη μνήμη όλων μας ως μια γλυκιά επιτυχία

λοιπόν, διοργανώσαμε σα Σχολείο στο θέατρο του

του Σχολείου μας.

Αμερικανικού Κολεγίου στην Αγία Παρασκευή Αττικής
εκδήλωση υποδοχής των φιλοξενούμενων δασκάλων
και μαθητών από τις επτά χώρες που λαμβάνουν
μέρος στο πρόγραμμα, με την παρουσία πολλών
καλεσμένων από την τοπική και εκπαιδευτική
κοινότητα, όπου αναδείχτηκε ο πολιτισμός
και οι παραδόσεις της χώρας μας. Στην τελετή
αυτή ήρθαμε για πρώτη φορά σε επαφή με την
εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις
και των υπόλοιπων συμμετεχουσών χωρών.

Ακολούθησε η εβδομάδα που οι χώρες-εταίροι
φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας. Στο πλαίσιο
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ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΟ … NAGOLD
Ομάδα εκπαιδευτικών Γερμανικής της ΔΠΕ Χανίων
chania@deutsch.gr
Με πρωτοβουλία του Goethe-Zentrum-Chania και της Επίτιμης Προξένου της ΟΔΓ στα Χανιά κ. Αργυρώς Γαναδάκη
και στα πλαίσια προγράμματος ανταλλαγής, οργανώθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Γερμανία, από τις 5 έως τις 9
Μαΐου 2014, στην οποία έλαβαν μέρος οι καθηγητές Γερμανικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων Γκάγκα
Βαρβάρα, Κατσανέβα Μαρία, Λεωνιδάκη Ελισάβετ και Παντελάκης Εμμανουήλ.

Μεταβήκαμε στο Nagold, μια μικρή πόλη 21.000 κατοίκων
της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στη
Στουτγκάρδη, στα όρια του Μέλανα Δρυμού.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να προσεγγίσουμε και να
γνωρίσουμε καλύτερα τη Γερμανία καθώς και να βιώσουμε δια
ζώσης το εκπαιδευτικό σύστημα και την εκπαιδευτική πράξη
στη χώρα αυτή. Μέσω αυτής της εμπειρίας είχαμε σα στόχο να
διευρύνουμε τους διδακτικούς μας ορίζοντες, να γνωρίσουμε
διαφορετικές διδακτικές πρακτικές και να ανταλλάξουμε
απόψεις και εμπειρίες με συναδέλφους.

Επισκεφτήκαμε το Δημοτικό Σχολείο του Hochdorf (1η ως
4η τάξη) υπό τη διεύθυνση της κυρίας Αlmut Sekulic, η οποία
είχε και την κύρια ευθύνη της παραμονής μας εκεί, το Δημοτικό
Σχολείο Gündringen – Schietingen, με Διευθύντρια επίσης την
κυρία Αlmut Sekulic και το Christiane Herzog Realschule, με
Διευθυντή τον κύριο Andreas Kuhn.

Στα παραπάνω σχολεία παρακολουθήσαμε μάθημα στην
πρώτη, δευτέρα, τρίτη και τέταρτη τάξη Δημοτικού με μαθητές
από 6 ως 10 χρονών, όπως επίσης και στην πέμπτη και έβδομη
τάξη με μαθητές από 11 ως 15 χρονών (πέμπτη δημοτικού και
τρίτη Γυμνασίου αντίστοιχα για την Ελλάδα).

Η άρτια υλικοτεχνική υποδομή ήταν το πρώτο στοιχείο που
μας εντυπωσίασε: Τα σχολεία ήταν σωστά κατασκευασμένα,
φιλικά προς το μαθητή και κατάλληλα προσαρμοσμένα στο
περιβάλλον. Όπου υπήρχε ανάγκη αναπαλαίωσης γινόταν με
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σεβασμό στην παλιά κατασκευή και στις απαιτήσεις του σχολείου. Εντύπωση προκαλούν η παντελής έλλειψη κάγκελων
και τα μεγάλα ανοικτά παράθυρα με θέα στο εξωτερικό περιβάλλον, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ευχάριστο
μαθησιακό κλίμα. Κάθε σχολείο διέθετε μεγάλες και κατάλληλα διαμορφωμένες αυλές. Υπήρχαν σκέπαστρα, παγκάκια και χώροι
αθλοπαιδιών. Στο εσωτερικό των σχολείων υπήρχαν μεγάλες και ευρύχωρες αίθουσες, οι οποίες χρησίμευαν ως χώροι εξάσκησης
ποικίλλων δραστηριοτήτων. Οι τάξεις διέθεταν βιβλιοθήκη, ράφια, τέσσερεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαμορφωμένες
γωνιές ανάπαυσης και χώρους ομαδικής και ατομικής εργασίας. Το έντονο χρώμα κυριαρχούσε μέσα στις τάξεις, κάνοντας το
μάθημα ακόμα πιο ευχάριστο. Τα σχολεία διέθεταν κεντρικές βιβλιοθήκες, χώρους εκδηλώσεων καθώς και αίθουσες μουσικής
με τα απαραίτητα μουσικά όργανα.

Όσον αφορά το διδακτικό μέρος, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συγγράμματα. Το κάθε
σχολείο και ανά περιοχή επιλέγει με βάση το πρόγραμμα του το κατάλληλο διδακτικό βιβλίο για το εκάστοτε μάθημα. Τα βιβλία
δεν ανήκουν στους μαθητές, αλλά στο σχολείο, διανέμονται δανειστικά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους και οι μαθητές είναι
υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουν χωρίς φθορές.

Ο αριθμός των μαθητών στις σχολικές αίθουσες κυμαίνεται μεταξύ 25 και 28, οι χώροι διδασκαλίας όμως είναι ευρύχωροι και
επικρατεί πνεύμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Βιώσαμε ένα αρμονικό μαθησιακό κλίμα βασισμένο στην συλλογικότητα
και στο σεβασμό, τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και απέναντι στο δάσκαλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή εντάσεων
και την επίτευξη ήρεμου κλίματος διδασκαλίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε πολλές τάξεις υπήρχαν κατοικίδια ζώα
(ψάρια, κουνέλια, χάμστερ), των οποίων την φροντίδα αναλαμβάνουν οι μαθητές, τονώνοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα
υπευθυνότητας τους.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η διδακτέα ύλη ήταν σχετικά περιορισμένη
με στόχο κυρίως την εμπέδωση της από το σύνολο των μαθητών. Στην
προσπάθεια τους αυτή οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν διάφορες διδακτικές
μεθόδους. Μέσω παρατήρησης και διερευνητικής-ομαδοσυνεργατικής
μάθησης γινόταν κατανοητή η διδακτέα ύλη. Το μάθημα εμπλουτιζόταν
διαθεματικά. Η διδασκαλία ήταν μαθητοκεντρική, ο δάσκαλος είχε το ρόλο
του καθοδηγητή-συντονιστή. Τέλος το διδακτικό παιχνίδι αποτελούσε βασικό
μέρος της διδακτικής διαδικασίας.

Η πρόοδος του κάθε μαθητή καταγραφόταν και διατηρούνταν σε ατομικό Portfolio. Παρατηρήσαμε ότι χρησιμοποιούνταν
διάφοροι τρόποι επιβράβευσης, θετικής ή αρνητικής. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, η οποία συμπεριλάμβανε όχι
μόνο τη βαθμολογία, αλλά και διάφορα αναλυτικά σχόλια (λεκτική βαθμολόγηση), βρισκόταν καταγεγραμμένη σε ξεχωριστούς
φακέλους.

Το διδακτικό προσωπικό μας υποδέχτηκε φιλόξενα στα σχολεία και έδειξε ιδιαίτερη προθυμία να απαντήσει σε όλες μας
τις απορίες. Επίσης οι εκπαιδευτικοί ήταν ανοικτοί σε κάθε συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων. Μας ενημέρωσαν σχετικά με
την λειτουργία του σχολείου, μας παρουσίασαν αναλυτικά οτιδήποτε αφορούσε τη διδασκαλία και το αντικείμενο τους, και μας
έδωσαν πλούσιο διδακτικό υλικό.
aktuell 36/2014

19

aktuell τεύχος 36

Μεταξύ των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου επικρατούσε άριστο πνεύμα συνεργασίας. Ακολουθούσαν όλοι ένα από
κοινού σχεδιασμένο πρόγραμμα, θέτοντας στόχους, η επίτευξη των οποίων ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα.
Παρατηρήσαμε επίσης ότι δεν χρησιμοποιούνται ευρέως τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία τους, καθώς και ότι δεν είναι
ιδιαίτερα ανοικτοί σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην πόλη του Nagold, η οποία είναι
μια καλά διατηρημένη μεσαιωνική πόλη, με έντονο το παραδοσιακό στοιχείο.
Επισκεφτήκαμε το κάστρο της πόλης, με θέα στο Μέλανα Δρυμό, το τοπικό μουσείο
με εκθέματα κέλτικης ιστορίας, πανοπλίες ιπποτών και μακέτες αναπαράστασης της
μεσαιωνικής πόλης. Στο δημαρχείο της πόλης ξεναγηθήκαμε και ενημερωθήκαμε
για τα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα
χωριά με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τη γραφικότητα τους. Η όλη εικόνα της
περιοχής αντικατοπτριζόταν και στα σχολεία.

Η επίσκεψη αυτή ήταν για μας μια πολύτιμη εμπειρία. Είχαμε την ευκαιρία
να γνωρίσουμε δια ζώσης το εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας, το οποίο για
πολλούς από εμάς αποτελούσε εγκυκλοπαιδική γνώση. Βιώσαμε στην πράξη
εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, τους οποίους γνωρίζαμε μόνο θεωρητικά.
Τα παραπάνω συνέβαλαν, ώστε να ξεπεραστούν παγιωμένες απόψεις και
προκαταλήψεις για τους ανθρώπους και τη χώρα. Διαπιστώσαμε ότι μπορούμε
να εφαρμόσουμε πολλές καλές πρακτικές στη διδασκαλία, ιδιαίτερα σε ζητήματα
οργάνωσης και συνεργασίας.

Δεν θεωρούμε ότι θα ήταν σωστό να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των
εκπαιδευτικών συστημάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας, διότι αυτά
αντικατοπτρίζουν δύο διαφορετικούς πολιτισμούς και ιδιοσυγκρασίες. Είναι
φανερό ότι δίδεται διαφορετική αξία στην παιδεία, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης
(κτηριακό, υλικοτεχνική υποδομή), όσο και μισθολογικά.

Ελπίζουμε στο μέλλον να μας δοθεί η ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και εμείς τους εκπαιδευτικούς της Γερμανίας στη χώρα μας,
να προχωρήσουμε σε αδελφοποιήσεις σχολείων, ώστε να μπορέσουν και άλλοι εκπαιδευτικοί να έχουν την ανάλογη εμπειρία.
Πιστεύουμε ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμη η συμμετοχή και μαθητών σε παρόμοια προγράμματα ανταλλαγής, ώστε να μπορέσουν
να γνωρίσουν συμμαθητές τους σε γερμανόφωνες χώρες, καθώς και τον πολιτισμό της χώρας, τη γλώσσα της οποίας μαθαίνουν.
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ «ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ»

Σ

την καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την αποπληρωμή του δικηγόρου που οδήγησε - μετά από
αμέτρητες πολύχρονες αναβολές - στην εκδίκαση της υπόθεσης της κατάργησης της «επάρκειας» στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) την 30η Ιανουαρίου 2014 συμμετέχει και η Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. Την πρωτοβουλία

για τη δικαστική διεκδίκηση είχε ο Σύλλογος Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Μετά την εκδίκαση που πραγματοποιήθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και με βάση τα όσα
ισχύουν για το χρόνο αποφάσεων του ΣτΕ η απόφαση αναμένεται σε χρονικό διάστημα μέχρι και δεκατεσσάρων
μηνών. Τόσο το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. - με απευθείας ενίσχυση από το Ταμείο -, όσο και το
Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας (βλ. Φωτο) συνέδραμαν οικονομικά στην προσπάθεια. Όποιος/α θέλει να συνεισφέρει
μπορεί να προχωρήσει σε κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό: 5239-071335-004 (IBAN GR58 0172 2390 0052 3907
1335 004) της τράπεζας Πειραιώς (επωνυμία Γ. Κοτσώνης).

Στην

επόμενη

σελίδα

μπορείτε

να διαβάσετε την απάντηση της
Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του
Υ.ΠΑΙ.Θ σε ερωτήματα που κατέθεσε
εγγράφως το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.
Φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα στο
συγκεκριμένο θέμα και βαδίζουμε στην
αναθεώρηση του αναγκαστικού νόμου
2545 του 1940, που δίνει το δικαίωμα να
αποκτήσουν «επάρκεια» διδασκαλίας
οι

κάτοχοι

των

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

(και όχι πτυχίων, όπως συνηθίζουμε
να τα αποκαλούμε) Άριστης Γνώσης

Στιγμιότυπο από τη 2η Ημερίδα Διδακτικής (14.06.2014) του ΤΓΓΦ

(επιπέδου Γ2) των Ξένων γλωσσών.

του Α.Π.Θ. Η Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας

Είναι καιρός να κλείσει μια πληγή για

της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε κ. Κατερίνα Ξανθού (δεξιά) και η Ταμίας κ. Σοφία

όλους/όλες

Τσιμικλή στην καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης του δικαστικού

τους/τις

απόφοιτους/

απόφοιτες Ξενόγλωσσων φιλολογιών,
αφού

ουσιαστικά

υποβαθμίζει

αγώνα ενάντια στην «επάρκεια».

το

ΠΤΥΧΙΟ μας, εντείνει το πρόβλημα της
ΑΝΕΡΓΙΑΣ στον κλάδο μας και επιπλέον υπονομεύει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχεται
στους μαθητές και τις μαθήτριες όλης της χώρας.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΠΑΡΚΕΙΑ”
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Deutsch für junge Lernende

ich
Magnet neu
... θα το αγαπήσετε ακόμη περισσότερο!

Lehrwerk für junge Lerner für die Niveaustufen
A1 bis B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
•
•
•
•

Lehrerheft
978-3-12-676013-3

Magnet
neu

Testheft
mit Mini-CD
978-3-12-676012-6

A2
Lehrerheft
978-3-12-676013-3

www.klett.de/magnet

ISBN 978-3-12-676010-2

B1
Magnet neu A2
(in Vorbereitung)

Magnet neu

Testheft
mit Mini-CD
978-3-12-676012-6

ist durch seine übersichtlichen Lerneinheiten einfach zu handhaben
bietet interessante Einblicke in die Kultur der deutschsprachigen Länder
enthält Anregungen für entdeckendes Lernen
bereitet gezielt auf die Prüfungen Fit in Deutsch 1, 2 und Zertifikat Deutsch
für Jugendliche vor

Magnet neu

Kursbuch

ist durch seine übersichtlichen Lerneinheiten einfach zu handhaben
bietet interessante Einblicke in die Kultur der deutschsprachigen Länder
enthält Anregungen für entdeckendes Lernen
bereitet gezielt auf die Prüfungen Fit in Deutsch 1, 2 und Zertifikat Deutsch
für Jugendliche vor

Kursbuch

Lehrwerk für junge Lerner für die Niveaustufen
A1 bis B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
•
•
•
•

A1

Magnet
neu

A1

Magnet
neu

www.klett.de/magnet

ISBN 978-3-12-676010-2

Τα ΝΕΑ της ανανεωμένης έκδοσης:
• ανανεωμένα κείμενα και ασκήσεις
• νέες φωτογραφίες και εικόνες
• γραμματικές ενδείξεις ενσωματωμένες στις ενότητες
• πρόσθετες σελίδες με κείμενα και πολιτισμικές πληροφορίες
• προετοιμασία για τη νέα εξέταση Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
Magnet neu A1:
• Kursbuch + CD
• Arbeitsbuch + CD με οδηγίες στα Ελληνικά ,
πρόσθετες γραμματικές ενδείξεις και πολλαπλές ασκήσεις
• Griechisches Begleitheft με πρόσθετες ασκήσεις και ελληνικό γλωσσάριο
• Testbuch + CD
• Lehrerheft
• i-Βοοk CD-ROM με τις διαδραστικές ασκήσεις του βιβλίου του μαθητή
και του βιβλίου των ασκήσεων
• πλούσιο πρόσθετο υλικό στο διαδίκτυο www.klett.gr

Η επιτυχημένη
διδακτική σειρά Magnet
για παιδιά από 10 έως
15 ετών για τα επίπεδα
Α1, Α2, Β1 θα ανανεωθεί
σταδιακά έως το 2016!

Σίγουρο
μάθημα,
γρήγορο
αποτέλεσμα!

Klett Hellas
Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110 • 174 56 ‘Αλιμος
Tηλ.: 210-99 02 700 • Fax: 210-99 02 703
E-Mail: info@klett.gr • web: www.klett.gr
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«ΦΕΥΓΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΨΑ»
της Λίτσας Μεσσαριτάκη*

Θα φύγω μια γλυκιά(ν) αυγή, σ’ άγνωστα μονοπάτια,
Να χτίσω πάλι απ’ την αρχή, όνειρα και παλάτια….
Και ήρθε η ώρα λοιπόν … της αναχώρησης … για καινούρια όνειρά, γιατί τα παλιά μας τα ποδοπατήσανε.
Ήρθα στα 18 μου στη χώρα που λάτρεψα από πριν να γεννηθώ … Δούλεψα πολύ σκληρά - πειθαρχημένη βλέπεις απ’ το
γερμανικό καθεστώς, στο οποίο μεγάλωσα - κι έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα, ανοίγοντας το δικό μου Κέντρο Ξένων
Γλωσσών. Και με το σταυρό στο χέρι, έχτισα βήμα-βήμα ένα σχολειό, που στα 20 χρόνια ολοένα και μεγάλωνε και γέμιζε από
παιδιά και όσο μεγάλωνε, τόσο δούλευα και το αγαπούσα περισσότερο.

Για κάποιους όμως η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ στα σχέδιά τους. Και ο ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να τιμωρηθεί για την
ανάπτυξη που παλεύει να πετύχει, ασχέτως αν συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας και πληρώνει ασφαλιστικά ταμεία, φόρους
και τα τοιαύτα.
Οικονομικό έτος 2013: Καθαρό εισόδημα 13.900€ και για αυτό το ποσό καλούμαι να πληρώσω 6.230€ φόρο. Θεωρητικά μου
μένουν 7.670€, στην πραγματικότητα όμως ούτε αυτά δεν έχω πάρει, μιας και πολλοί γονείς δεν μπορούν ή δεν θέλουν να
τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αφαιρέστε λοιπόν 4.500€ τα χρωστούμενα, μας μένουν 3.270€ δια 12 μας
κάνει 272€ το μήνα !

Για 10 ώρες δουλειά την ημέρα. Και μ’ αυτά πρέπει να πληρώσω ρεύμα, τηλέφωνο, φαγητό και φυσικά φροντιστήρια των
παιδιών για να περάσουν στο πανεπιστήμιο της ανεργίας. Άλλα εισοδήματα δεν έχω …Έχω όμως 2 παιδιά, για τα οποία - όπως
και για όλα τα παιδιά της Ελλάδας - αποδεδειγμένα κανένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν δίνει δεκάρα.
Έτσι κι εγώ θα εγκαταλείψω τη χώρα που με πρόδωσε, που όχι απλά με εγκατέλειψε, αλλά που με μένος προσπάθησε να με
τσακίσει. Αγάπησα τον τόπο αυτό, αλλά μίσησα την πολιτεία του. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτό είναι το σχέδιο, να φύγουμε
από τη χώρα. Εγώ πάλι πιστεύω ότι το σχέδιο είναι να μην υπάρξει μέσος Έλληνας που να μην είναι χρεωμένος και άρα
παγιδευμένος και έρμαιο κάποιων επιτήδειων καιροσκόπων. Γιατί όποιος δεν πληρώνει και χρωστάει γίνεται δούλος. Εγώ όμως
θέλω να ζήσω ελεύθερη και γι’ αυτό αποχωρώ… οικιοθελώς !

Αγαπημένοι μου μαθητές!
Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, να έχετε υγεία και δύναμη να αγωνίζεστε και να πετύχετε τη ζωή που
ονειρεύεστε! Να θυμάστε, ότι οι μόνοι που δεν θα σας προδώσουν ποτέ είναι ο εαυτός σας και ο Θεός, σ’ αυτούς να πιστεύετε !
Σας ευχαριστώ για όσα με διδάξατε όλα αυτά τα χρόνια.

Με αγάπη
Κυρία Λίτσα
* Η κ. Λίτσα Μεσσαριτάκη διατηρούσε μέχρι πρόσφατα στο Ηράκλειο Κρήτης ΚΞΓ Γερμανικής γλώσσας.
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GOETHE, WIE GEHT’S?

A

m 14. Juli 2014 haben die Tarifverhandlungen

treffen. Da diese über mehrere Tarifverträge verteilten

der GEW mit dem Goethe-Institut begonnen. Bil-

Regelungen an vielen Stellen nicht mehr aktuell sind,

dungsgewerkschaft und Beschäftigte sind sich einig,

fordert die GEW eine umfassende Überarbeitung, die

dass die Arbeitsbedingungen an dem renommierten

den veränderten Aufgaben und Anforderungen gerecht

Kulturinstitut dringend verbessert werden müssen. Das

wird. Zudem sollen die Tätigkeitsmerkmale in den ver-

Goethe-Institut nimmt für sich in Anspruch, ein attrakti-

schiedenen Tarifverträgen (Eigenmittelbereich, Öffentliche Mittel Bereich) vereinheitlicht werden. Das Prinzip

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

muss lauten: Gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung am
gesamten Goethe-Institut.

Goethe, wie geht’s?

NIEDRIGE
PIERUNG
EINGRUP

Die zweite zentrale Forderung betrifft die Arbeitszeit

UNSICHERE N
PERSPEKTIVE

DRUCK
ZEIT
NG

ARBEITSVERDICHTU

PREKÄRE
BESCHÄFTIGUNG

der Lehrkräfte. Durch den Einsatz neuer Techniken wie
elektronischer Whiteboards und der Lernplattform
stitut.html

ethe-In
www.gew.de/Tarifarbeit_Go

„Moodle“ hat sich der Zeitaufwand zur Vor- und
Nachbereitung des Unterrichts erhöht. Die GEW for-

Mit der GEW geht’s besser!
Straße 21,
Impressum Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger

D-60489 Frankfurt a.M.; Gestaltung: Werbeagentur Zimmermann GmbH,

D-60439 Frankfurt a.M., www.zplusz.de

June 2014

dert, dass dies durch eine Reduktion der wöchentlichen
Pflichtstunden kompensiert wird. Schließlich mahnt
die GEW-Tarifkommission in ihren Forderungen noch

ver Arbeitgeber zu sein. Inhaltlich stimmen die Beschäf-

einmal an, dass das Goethe-Institut endlich in Verhand-

tigten dem auch überwiegend zu. Sie sehen sich jedoch

lungen zu den Beschäftigungsbedingungen der Freien

einer zunehmenden Arbeitsverdichtung und enormem

Mitarbeiter/innen eintreten soll. An den Goethe-Institu-

Zeitdruck ausgesetzt. Durch die Ausweitung atypischer

ten arbeiten hunderte Honorarlehrkräfte mit einem

und prekärer Beschäftigung gibt es kaum noch sichere

viel zu niedrigen Einkommen und ohne sichere

Berufsperspektiven. Viele Tätigkeiten werden nicht den

Berufsperspektive. Die GEW strebt deshalb tarifliche

aktuellen Anforderungen und verlangten Qualifikatio-

Vereinbarungen zu den Honoraren an, die auch eine

nen entsprechend bezahlt. Attraktiv ist anders.

Beteiligung des Arbeitgebers an der Sozialversicherung
sowie eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und ei-

Hintergrund

nen Bestandsschutz umfassen sollen.

Die Tarifverträge nehmen das Tarifrecht des Bundes
(TVöD) in Bezug, enthalten aber auch abweichende
und ergänzende Regelungen, die insbesondere die
Eingruppierung der Beschäftigten in eine bestimmte
Entgeltgruppe und die Arbeitszeit von Lehrkräften be-
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΝ


Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆Ν Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆Ν ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: K. Παπαχρήστος
Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
2103443605
2103443422

Αθήνα,
19-08-2014
Αρ. Πρωτ. 131377/Γ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

 ∆ιευθύνσεις Π/θιας και
∆/θιας Εκπ/σης
 Σχολικές ονάδες Π/θιας και
∆/θιας Εκπ/σης (έσω των
∆/νσεων Π/θιας και ∆/θιας
Εκπ/σης)
 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης (μέσω
των Περιφερειακών Δ/νσεων
Εκπ/σης)
 Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.)
Μητροπόλεως 26-28
10563 Αθήνα
 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Καραμαούνα 1 – Πλατεία Σκρα
55 132 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 2500/18-07-2014 έγγραφο του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος
Το «Ψηφιακό Σχολείο» είναι ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στην επιτυχή ένταξη και
ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική
στο σχολείο. Το «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» αποτελεί έναν από τους πέντε άξονες
δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου. Η ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολείων με τους διαδραστικούς
πίνακες και τα φορητά εργαστήρια υπολογιστών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ηλεκτρονική
διοίκηση της εκπαίδευσης και οι οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις είναι οι άλλοι τέσσερις άξονες
δράσεων που συνθέτουν το «Ψηφιακό Σχολείο».
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Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου
Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται στη διεύθυνση http://dschool.edu.gr. Μέσω της σελίδας
αυτής μπορείτε να πλοηγηθείτε στις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

Α. Ιστότοπος «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr)
Ο ιστότοπος «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» στη διεύθυνση http://e-books.edu.gr είναι ο επίσημος
δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση και διανομή στα σχολεία
της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων. Στον ιστότοπο έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα
σχολικά βιβλία για το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, σε ποικίλες μορφές, κατάλληλες
για διαφορετικές χρήσεις:
 Σχολικά Βιβλία σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή (html): Περίπου 200 σχολικά βιβλία μαθητή
έχουν διαμορφωθεί σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή html που προσομοιώνει την έντυπη μορφή
τους. Η μορφή αυτή κάνει εφικτή την αντιγραφή και επικόλληση τμημάτων των βιβλίων σε
εργασίες ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης
που περιεχομένου των βιβλίων με διάφορους τρόπους.
 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: Σχολικά βιβλία μαθητή σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή (html) τα
οποία έχουν εμπλουτιστεί με ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό. Το ψηφιακό υλικό έχει
συσχετιστεί με την ενότητα του βιβλίου που αναφέρεται ή αφορά. Στις σελίδες των
διαδραστικών σχολικών βιβλίων έχουν ενσωματωθεί «ενεργά» εικονίδια ή υπερσύνδεσμοι που
παραπέμπουν σε ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, όπως προσομοιώσεις, διερευνήσεις,
πειράματα, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τρισδιάστατους χάρτες, σταυρόλεξα, κ.α.
Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα πάνω από 100 διαδραστικά σχολικά βιβλία που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα μαθημάτων από τη Γ΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Γενικού Λυκείου.
 Όλο το διδακτικό πακέτο ανά μάθημα σε ψηφιακή μορφή pdf: Το διδακτικό πακέτο
μαθήματος περιλαμβάνει το βιβλίο μαθητή, βιβλίο εκπαιδευτικού, τετράδια εργασιών, κ.α. σε
μορφή pdf. Η μορφή αυτή είναι κατάλληλη για μεταφόρτωση και τοπική αποθήκευση,
προβολή σε περιβάλλον Η/Υ ή εκτύπωση.
Υπάρχουν διαθέσιμα διδακτικά πακέτα pdf για όλα τα μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και
Γενικού Λυκείου (180 διδακτικά πακέτα) ενώ είναι σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση, ανάρτηση και
διάθεση των βιβλίων ΕΠΑΛ. Επίσης περιλαμβάνονται περίπου 180 σχολικά βιβλία με
γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων για αμβλύωπες μαθητές, που αντιστοιχούν συνολικά σε
800 τεύχη.
 Σχολικά βιβλία σε μορφή ibooks: Πρόκειται για μη εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία μαθητή σε
μορφή προσαρμοσμένη για χρήση από συσκευές ipad (20 βιβλία μαθητή έως σήμερα)

Β. ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ: Ψηφιακά Αποθετήρια και Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου (http://photodentro.edu.gr)
Το Φωτόδεντρο αποτελεί την κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τη συγκέντρωση, οργάνωση, αποδοτική αναζήτηση και διάθεση στην
εκπαιδευτική κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση.
2
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Περιλαμβάνει μια σειρά από Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με το όνομα
«Φωτόδεντρο», καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους. Όλα τα αποθετήρια είναι
ανοιχτά σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.
Το Φωτόδεντρο παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης στο ψηφιακό περιεχόμενο με
ποικίλους τρόπους: με βάση το γνωστικό αντικείμενο (θεματική κατηγορία, θεματική ενότητα ή
έννοια), τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου, την ηλικία των μαθητών, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τις
συλλογές όπου περιλαμβάνεται, καθώς και αναζήτηση ελεύθερου κειμένου, με λέξεις-κλειδιά, ή
σύνθετη αναζήτηση.
Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο δίνεται συνοπτική περιγραφή καθώς και άλλα στοιχεία που το
χαρακτηρίζουν. Τα μαθησιακά αντικείμενα στην πλειοψηφία τους λειτουργούν άμεσα μέσα σε
περιβάλλον φυλλομετρητή (browser). Κάθε μαθησιακό αντικείμενο έχει μοναδικό αναγνωριστικό
αριθμό και μπορεί να δεικτοδοτηθεί άμεσα μέσα σε ηλεκτρονικά αρχεία όπως εκπαιδευτικά σενάρια,
δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, κ.α. με χρήση της διεύθυνσης φυσικού πόρου. Επίσης, παρέχεται
δυνατότητα μεταφόρτωσης των μαθησιακών αντικειμένων για χρήση τους εκτός διαδικτύου.
Όλα τα αντικείμενα του Φωτόδεντρου διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BYNC-SA. Το Φωτόδεντρο υλοποιεί την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και
προωθεί τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία.
Συγκεκριμένα, έως και σήμερα λειτουργούν τα εξής Αποθετήρια:

Β.1 Το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/lor είναι το
Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες
ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως πειράματα,
διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τρισδιάστατους χάρτες,
ασκήσεις και άλλα.
Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ψηφιακού
Σχολείου για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα
που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων.
Σήμερα περιέχει ήδη πάνω από 5.000 μαθησιακά αντικείμενα, ενώ συνεχώς δημοσιεύονται νέα
αντικείμενα. Οι μεγαλύτερες συλλογές περιλαμβάνουν: Μαθηματικά (1800), Θρησκευτικά (1400),
Γεωγραφία-Γεωλογία (750), Αγγλική Γλώσσα (400), Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών-ΤΠΕ (350), Γαλλική Γλώσσα (320), Χημεία (300), Βιολογία (280), Φυσική (260) και
Αισθητική αγωγή (140).

Β.2 Το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/video είναι το
Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Φιλοξενεί συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας (έως 10 λεπτών), που εξυπηρετούν
διδακτικούς στόχους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μπορούν να ενταχθούν
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μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς
και συλλογές βίντεο που διακρίθηκαν σε μαθητικούς διαγωνισμούς.
Στην παρούσα φάση περιέχει πάνω από 800 εκπαιδευτικά βίντεο. Περιλαμβάνεται η συλλογή με τα
μικρής διάρκειας βίντεο από παραγωγές της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης (700), η συλλογή του έργου
EnergyBits με ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (24) και
διακριθέντα βίντεο μαθητών σε ποικίλους διαγωνισμούς.
Στο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ακολουθείται η ίδια λογική αναζήτησης και πλοήγησης με το
Φωτόδεντρο των Μαθησιακών Αντικειμένων. Επιπλέον όμως υποστηρίζεται αναζήτηση με βάση την
παιδαγωγική αξιοποίηση των βίντεο μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Σε φάση ανάπτυξης / ολοκλήρωσης είναι τα εξής Ψηφιακά Αποθετήρια της «οικογένειας»
Φωτόδεντρο:

Β.3 Το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών του Υπουργείου Παιδείας
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc αποτελεί το
Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στο χώρο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή να
αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ πρόκειται να αντικαταστήσει μέρος της σημερινής υπηρεσίας της
Εκπαιδευτικής Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην παρούσα φάση
μεταφέρεται στο αποθετήριο επιλεγμένο υλικό και προτάσεις διδασκαλίας της Εκπαιδευτικής Πύλης eyliko. Η υπηρεσία προβλέπεται να λειτουργήσει και να «ανοίξει» προς τους εκπαιδευτικούς ώστε να
δημοσιεύουν περιεχόμενο με απλό τρόπο εντός του 2014. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή
κοινότητα ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί (επώνυμα και
έχοντας δημόσιο προφίλ) θα αναρτούν και θα μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα ανταλλάσουν απόψεις.

Β.4 Το Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/edusoft
αποτελεί το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και εκπαιδευτικά πακέτα με
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση. Στην παρούσα φάση αναρτώνται και
περιγράφονται λογισμικά/πακέτα που αναπτύχθηκαν ή προσαρμόστηκαν στο πλαίσιο έργων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή φορέων του από το 1998 έως σήμερα ή άλλα.

Β.5 Φωτόδεντρο, ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ είναι κάτι παραπάνω από μια «Οικογένεια» ψηφιακών αποθετηρίων που φιλοξενούν
εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr αποτελεί τον Εθνικό Συσσωρευτή
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μία
κεντρική διαδικτυακή e-υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για τη συγκέντρωση και διάθεση του ψηφιακού
εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα. Μέσα από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ οι χρήστες θα
αναζητούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα πού είναι αυτό αποθηκευμένο,
είτε βρίσκεται σε αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας αλλά και αλλού, όπως σε εκπαιδευτικές πύλες,
ιστότοπους μουσείων κλπ. Η υπηρεσία θα είναι σε λειτουργία εντός του 2014.
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Γ. Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» για μαθητές και εκπαιδευτικούς
Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα με την ονομασία “e-me” («ο ηλεκτρονικός εαυτός μου» ή στα
ελληνικά, «ειμί») σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το βασικό περιβάλλον εργασίας μαθητών και
εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me υλοποιείται ως μία ασφαλής κοινωνική πλατφόρμα (social
platform) για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με δυνατότητες ανταλλαγής και διαμοίρασης αρχείων και
εφαρμογών.
Θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές, αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για τη
μάθηση, επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Η
ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me θα παρέχει το «χώρο» και τα «εργαλεία» για να εξυπηρετεί
και να αναβαθμίζει αυτό που ήδη συμβαίνει στο σχολείο. Θα είναι ο προσωπικός χώρος κάθε μαθητή
και κάθε εκπαιδευτικού. Ένας ψηφιακός χώρος συνάντησης και συνεργασίας. Αλλά και ένας χώρος
προβολής της δουλειάς μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων. Στην παρούσα φάση είναι υπό
κατασκευή. Η έκδοση για ευρεία χρήση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015.

Δ. Ανάδειξη και Προβολή Καλών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου
Τέλος, σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου ξεκίνησε δράση για την Ανάδειξη και
Προβολή Καλών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Συγκεκριμένα,
μέσω του διαδικτυακού κόμβου «Συμμετέχω» στη διεύθυνση i-participate.gr, οι εκπαιδευτικοί θα
μπορούν να συμμετέχουν και να υποβάλλουν προτάσεις για καλές πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού
περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, να αναζητούν και να αξιοποιούν
καλές πρακτικές συναδέλφων τους, να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Στις Ημερίδες της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε στη Θεσσαλονίκη (Κυριακή 07.09.2014 στο Hotel Capsis) και στην Αθήνα (Κυριακή
14.09.2014 στο Hotel President) μέλη της νεοσύστατης (λειτουργεί από το Μάιο του 2014) ομάδας του «Φωτόδεντρου»
για τη Γερμανική γλώσσα, θα μας παρουσιάσουν την έως τώρα πορεία της εργασίας τους, τι ακριβώς νέο ψηφιακό
διαδραστικό υλικό αναπτύσσουν καθώς και τρόπους στήριξης της προσπάθειας από ολόκληρη την κοινότητα των
εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας.
Την ομάδα συντονίζει η Δρ. Βηδενμάιερ Δάφνη και τα μέλη της είναι οι:
Βούρτσης Μάριος
Νίκα Σοφία
Παντελάκης Εμμανουήλ
Περπερίδης Γεώργιος
Σταθοπούλου Νικολέτα
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H «σχεδία»
της αξιοπρέπειας
Η «σχεδία» είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και
μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (International Network of Street Papers – INSP, www.street-papers.org).
Η «σχεδία», όπως συμβαίνει με όλα τα περιοδικά δρόμου
του κόσμου, πωλείται αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους
της πόλης από διαπιστευμένους πωλητές. Οι πωλητές προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες:
Άστεγοι, άνεργοι και γενικώς άνθρωποι που αποδεδειγμένα
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Από την τιμή πώλησης
του περιοδικού (3,00 €), το 50% (δηλαδή το 1,50 €) πηγαίνει απευθείας στον ίδιο τον πωλητή. Αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία
να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο, αξιοπρεπές εισόδημα, αλλά και
μέσο απεγκλωβισμού από τον φαύλο κύκλο της κοινωνικής
απομόνωσης και του αποκλεισμού. Αποτελεί ένα επιπλέον
κίνητρο να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.
Αναζητήστε τους ανθρώπους με τα κόκκινα γιλέκα στους
δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Σχεδιάζοντας για τον άνθρωπο.
shedia.streetpaper •

_shedia

ART WORK: Γιώργος Παυλάκος/Γιώτα Μαζιώτη

www.shedia.gr •
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…
Μεγάλες αλλαγές στο διδακτικό υλικό που επιτρέπεται να προμηθευτούν τα δημόσια Δημοτικά σχολεία από το
ελεύθερο εμπόριο θα έχουμε τη νέα σχολική χρονιά 2014-15. Η επιμονή στην επιλογή των βιβλίων του μαθητή
μεταξύ των διδακτικών σειρών που έχουν τις τρεις χαμηλότερες τιμές, παρά τις προτάσεις των επιστημονικών
ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας για ορισμό ανώτατης τιμής, οδήγησε στον αποκλεισμό των δύο από
τις τρεις διδακτικές σειρές, που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.
Για το σχολικό έτος 2014-15 αποκλείονται από την επιλογή για τους μαθητές των δημοσίων Δημοτικών σχολείων οι
διδακτικές σειρές «Luftballons» των εκδόσεων Κουναλάκη και «der,die,das» των εκδόσεων Χρήστος Καραμπάτος.
Οι τρεις διδακτικές σειρές, μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας των
δημοσίων Δημοτικών σχολείων, είναι οι εξής:
- Paul, Lisa & Co για το Δημοτικό Εκδόσεις Hueber Hellas
(τιμή: 4,40€ – τιμή για το προηγούμενο σχολικό έτος: 4,90€ )
- Wir Kids Εκδόσεις Klett (τιμή: 4,50€)
- Naseweis Εκδόσεις Nicolas Vlachos (τιμή: 4,70€ - τιμή για το προηγούμενο σχολικό έτος: 5,70€).
Οι υπόλοιπες διδακτικές σειρές που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο στα ιδιωτικά Δημοτικά σχολεία.
Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ αναγνωρίζουν πως η επιλογή του διδακτικού υλικού ανάμεσα στις τρεις
φθηνότερες προσφορές, οδηγεί ορισμένους εκδότες - για να παραμείνουν στην αγορά - να πωλούν στο κράτος
ακόμη και σε τιμές κόστους ή και κάτω του κόστους. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός, ότι υπήρξε εκδότης
για τα βιβλία γαλλικών των Δημοτικών σχολείων, ο οποίος όρισε ως τιμή μονάδας μόλις τα 2,46€.
Αυτό δείχνει, κατά τους ίδιους παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ., ότι «η κρίση έβγαλε στην επιφάνεια τα χειρότερα δυνατά
ένστικτα, και ο ένας ορμά να φάει τις σάρκες του άλλου».

Επιτροπή για την κρίση των διδακτικών σειρών της Γερμανικής
Γλώσσας για τις ανάγκες των μαθητών των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του
Δημ. Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-15

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. σε συνεργασία και με τους

Πρόεδρος: Ιωαννίδου Σοφία, Σχολική Σύμβουλος
Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07.
Μέλη:
1. Δαμιανίδου Λουκία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, του
7ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου,
2. Θεοδώρου Χαρίκλεια, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07,
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας, των 3ου και
7ου Δημοτικών Σχολείων Κηφισιάς και του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Ζαννείου Εκάλης,
3. Νούτσια Ασημίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, των 1ου
και 2ου Δημοτικών Σχολείων Διονύσου,
4. Χριστοδούλου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07,
του Δημοτικού Σχολείου Σαρωνίδος, του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Αναβύσσου και του Δημοτικού Σχολείου Π.
Φώκαιας.

ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ να αλλάξει την πολιτική της στο
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θιγόμενους συναδέλφους της Γαλλικής Γλώσσας θα
συνεχίσει την προσπάθεια, ώστε να πειστεί η πολιτική
θέμα αυτό, θέτοντας ως προτεραιότητες την εύρυθμη
λειτουργία των σχολείων, το κύρος του μαθήματος της Β΄
Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά-Γαλλικά), την αναγκαιότητα
παροχής ποιοτικού διδακτικού υλικού στα σχολεία
και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας όλων των άμεσα
εμπλεκομένων (πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ, εκδότες,
άμισθα μέλη της Επιτροπής κρίσης).
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ΕΠΙΛΟΓΗ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΝ,


Βαθός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί έχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆Ν ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:
2103443422

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

16052014
76366/Γ2

ΠΡΟΣ:

 ∆ιευθύνσεις ∆/θιας Εκπ/σης
 Γραφεία Σχολ. Συβούλων
έσω των ∆/νσεων ∆/θιας
Εκπ/σης
 ∆ιευθυντές Γυνασίων (έσω
των ∆/νσεων ∆/θιας Εκπ/σης)

ΚΟΙΝ.:

Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «∆ιδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυνασίου για το σχολικό έτος
20142015»
Σας γνωρίζουε ότι, σύφωνα ε τη ε αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21082013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄
2121) που καθορίζει το ρολόγιο Πρόγραα της Α΄ τάξης του Γυνασίου, οι αθητές
διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερανική και για τη διδασκαλία β΄ ξένης
γλώσσας ισχύει η ε αρ. πρωτ. 14302/Γ2/09022012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 253).
Οι ∆ιευθυντές των Γυνασίων, ετά την παραλαβή των απολυτηρίων και των ενυπόγραφων
σηειωάτων ε την προτίηση των αθητών για τη β΄ ξένη γλώσσα (76322/Γ2/16052014), σε
συνεννόηση ε τους συλλόγους των καθηγητών και τους Σχολικούς Συβούλους ειδικότητας, θα
διερευνήσουν τη δυνατότητα λειτουργίας παράλληλης διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας.
Στη συνέχεια γνωστοποιούν στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆/θιας Εκπ/σης τα τήατα διδασκαλίας
δεύτερης ξένης γλώσσας.
Οι αθητές της Α΄ τάξης Γυνασίου (ε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων –
κηδεόνων τους) έχουν δικαίωα να αλλάξουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα έχρι και τις 24
Σεπτεβρίου 2014.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

1
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email		
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX		

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
Μαρούσι, 31-07-2014
Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.52/ 491/ 122186 / Γ1

ΠΡΟΣ : Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spudonpe@minedu.gov.gr
: Κ. Παπαχρήστος
: 210 344 2243/ 210 344 2248
: 210 344 3354

Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου
heraklion@deutsch.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε έγγραφο

Σχετ.: Υ.ΠΑΙ.Θ./ΚΠ/116829/24-07-2014/Γ1/Φ1/Φ3
Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 7/21-07-2014 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις σας σχετικά
με την επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας από τους μαθητές της Δ΄ Τάξης του δημοτικού σχολείου είναι ενδιαφέρουσες
και ενδεχομένως ορισμένες από αυτές θα ληφθούν υπόψη στο μέλλον από την Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Εσωτ. Διανομή:
- Γρ. κ. Υφυπουργού (Αρ. πρωτ. 2372/25-07-2014)
- Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε, Τμ. Α΄

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Για να διαβάσετε το έγγραφο της Τοπικής Επιτροπής Ηρακλείου Κρήτης με θέμα: «Προτάσεις των εκπαιδευτικών
Γερμανικής Φιλολογίας Ηρακλείου προς τον Υπουργό Παιδείας για άμεση υλοποίηση» μεταβείτε εδώ.
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ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
λειτουργούν δύο πενταμελή Κεντρικά Υπηρεσιακά
Συμβούλια, στα οποία οι εκπαιδευτικοί όλης της χώρας
εκλέγουν με καθολική ψηφοφορία δυο εκπροσώπους.
Παρακάτω παραθέτουμε τις απόψεις των δύο αιρετών
του Κ.Υ.Σ.Π.Ε (Συμβούλιο για την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση) και ενός από τους δύο αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε
(Συμβούλιο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), για το
θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών
από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Υπενθυμίζουμε πως για πρώτη φορά - από τον Αύγουστο
του 2013 που ξεκίνησε το θέμα - και η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας σε επίσημο Δελτίο τύπου
(14.07.2014) αναγνώρισε το πρόβλημα σημειώνοντας
πως «… αναφορικά με το ζήτημα των μετατάξεων ο
κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος σημείωσε ότι γίνεται
προσπάθεια να βρεθεί ο προσφορότερος τρόπος για την
επίλυση του…».
Δημήτρης Μπράτης (Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)
Στις μετατάξεις ξαναβιώσαμε το πελατειακό και
ρουσφετολογικό κράτος της δεκαετίας του ’50. Ο
«υπερυπουργός» του κ. Αρβανιτόπουλου έκανε ότι ήθελε,
στην κυριολεξία. Έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια
νόμους, διατάξεις, αρμόδιες υπηρεσίες, συμβούλια,
κ.λπ… Είναι πρωτοφανές πως όλες οι αποφάσεις
που υπέγραψαν δεν έχουν την υπογραφή ούτε ενός
Διοικητικού Υπαλλήλου του Υπουργείου. Αντίθετα
έχουν χειρόγραφες παρατηρήσεις διαφωνίας. Δικαίως,
διαμαρτύρονται οι συνάδελφοι της Πρωτοβάθμιας για
την πρωτοφανή αδικία. Ως αιρετός στο ΚΥΣΠΕ, από τις 19
Αυγούστου που βγήκε στον «αέρα» η όλη διαδικασία την
κατήγγειλα, καθώς και στις 29 Αυγούστου που βγήκαν
οι πρώτοι πίνακες. Η όλη διαδικασία αποτελεί μνημείο
αδιαφάνειας, προχειρότητας και ρουσφετιού. Άλλαζαν
τις αποφάσεις κάθε μέρα προσθέτοντας και σβήνοντας
ονόματα. Φυσικά και δεν φταίνε σε τίποτα οι συνάδελφοι
της Β/θμιας και είναι λάθος να στρέφεται κάποιος
εναντίον τους. Δεν ξεκίνησαν ένα πρωί και ήρθαν να
«καταλάβουν» τις θέσεις της Α/θμιας. Τους υποχρέωσαν
για να μην απολυθούν. Όμως η όλη διαδικασία όφειλε
να γίνει με στοιχειώδεις όρους δικαιοσύνης. Μετατάξεις
γίνονταν και πριν το Νόμο 4172/13 και προβλέπονταν
στους Νόμους: 1566/85, 1586/86, 1824/88, 3260/04,
3528/07, 3809/09. Οι διαδικασίες όμως ήταν
συγκεκριμένες. Διενεργούνταν πρώτα οι μεταθέσεις και
στη συνέχεια οι μετατάξεις στις περιοχές όπου υπήρχαν
οργανικά κενά. Αυτό έπρεπε να γίνει και τώρα. Και δεν
θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί συνάδελφοι
aktuell 36/2014

ειδικοτήτων της Α/θμιας, που περιμένουν 20 και 25 χρόνια
να πάνε στον τόπο συμφερόντων τους, να βλέπουν να
πηγαίνουν εκεί άλλοι με λιγότερα μόρια. Βέβαια, έχουν
γίνει δεκάδες προσφυγές σε Διοικητικά δικαστήρια γι’
αυτό και πιστεύω πως οι μετατάξεις αυτές θα πέσουν. Το
θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, έχει δημιουργήσει τριβές
και εντάσεις και πρέπει να λυθεί με το σεβασμό στο
δίκαιο και στις διατάξεις που προβλέπονταν πριν την
ψήφιση του Ν. 4172. Φυσικά οι συνάδελφοι που ήρθαν
από τη Β/θμια είναι και αυτοί θύματα των πολιτικών του
Υπουργείου Παιδείας, αφού ούτε οργανική έχουν, ούτε
φέτος τους επέτρεψαν να κάνουν αίτηση για οριστική
τοποθέτηση.
Βασίλειος Παληγιάννης (Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)
Οι υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
από τη Δ.Ε στην Π.Ε. με βάση το νόμο 4172/13
πραγματοποιήθηκαν με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία.
Οι 1.900 ενστάσεις που υποβλήθηκαν στην Α’ φάση
πιστοποιούν την έλλειψη διαφάνειας και εγκυρότητας. Οι
3.652 υποχρεωτικές μετατάξεις πραγματοποιήθηκαν σε
4 φάσεις και λίγο πριν μας χαιρετήσει η πολιτική ηγεσία
μετέταξε κι άλλους 14 για να μας θυμίσει πως οι μετατάξεις
αποτέλεσαν δικό τους αντικείμενο, παρακάμπτοντας επί
της ουσίας τις διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου.
Οι μετατάξεις με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκαν
μόνο προβλήματα δημιούργησαν. Οι μεταταγμένοι
διαμαρτύρονται δικαιολογημένα για την όλη διαδικασία
που ακολουθήθηκε και για τη μη χορήγηση οργανικών
θέσεων. Οι ειδικότητες της Π.Ε. διαμαρτύρονται και έχουν
δίκαιο, διότι με την πραγματοποίηση των μετατάξεων
δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα μετάθεσης ούτε
καν απόσπασης στον τόπο συμφερόντων τους. Δηλαδή
τιμωρούνται που επέλεξαν την Π.Ε. με χειρότερους και
δυσμενέστερους όρους εργασίας, ωράριο κτηριακή
και υλικοτεχνική υποδομή σε σχέση με τη Δ.Ε. Το
Υπουργείο Παιδείας στη χειρότερη των περιπτώσεων
θα έπρεπε πρώτα να συστήσει οργανικές θέσεις στα
ΕΑΕΠ, στα νηπιαγωγεία και σε όλα τα σχολεία που
υπήρχαν λειτουργικά κενά και στη συνέχεια να δώσει
δυνατότητα σε όλους να διεκδικήσουν τις θέσεις αυτές
με τη διαδικασία των μεταθέσεων. Το μόνο σίγουρο είναι
πως οι προσφεύγοντες στα διοικητικά δικαστήρια, έστω
και με καθυστέρηση θα δικαιωθούν και θα εκπέσουν οι
πίνακες.
Νεκτάριος Κορδής (Αιρετός Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
Με το ΦΕΚ 986/3-9-13 είχαμε 3122 υποχρεωτικές
μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
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Στις 3 Φλεβάρη το Υπουργείο ανακοίνωσε 177 υποχρεωτικές μετατάξεις, 98 τροποποιήσεις και 38 ανακλήσεις
μετατάξεων. Με το ΦΕΚ 570/5-5-14 είχαμε 25 μετατάξεις στην ΠΕ, 11 τροποποιήσεις και 10 ανακλήσεις μετατάξεων.
Τέλος με το ΦΕΚ 714/6-6-14 είχαμε 14 μετατάξεις στην ΠΕ και 23 ανακλήσεις μετατάξεων. Συνολικά είχαμε 3650
μετατάξεις. Παράλληλα στο γραφείο του Υπουργού υπάρχουν 523 ενστάσεις επί των μετατάξεων. Το πλήθος των
ενστάσεων αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος για μια διαδικασία στην οποία η μη δημοσιοποίηση των
μορίων μετάταξης γεννά πολύ σοβαρά ερωτήματα αδιαφανούς πρακτικής!

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Από τον Αύγουστο του 2013 και ως σήμερα σχεδόν 4.000 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υποχρεώθηκαν να μεταταχτούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα μόρια μετάταξης, όπως επίσης κανείς δεν
έχει τοποθετηθεί σε οργανική θέση. Τέλος όσοι υποχρεωτικά μετατάχτηκαν στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση δεν είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν μετάθεση για το σχολικό έτος 2013-2014, γεγονός
που για πρώτη φορά συμβαίνει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και δημιουργεί δύο κατηγορίες
εκπαιδευτικών λειτουργών.
Ήδη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1700 υπογραφές. Για να συμμετάσχετε στην προσπάθεια κάντε
κλικ εδώ
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Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΙI
Ο τέως Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Καθηγητής Κων/νος Αρβανιτόπουλος προχώρησε την ημέρα της
αποχώρησής του από την κυβέρνηση και σε τέταρτη φάση υποχρεωτικών μετατάξεων (ΦΕΚ, τεύχος Γ΄, αρ.φύλλου
714, 06-06-2014). Παρά το γεγονός αυτό, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούν μια σειρά ζητήματα
(έλλειψη διαφάνειας στη μοριοδότηση, εκδίκαση εκατοντάδων ακόμη ενστάσεων, δεκάδες δικαστικές προσφυγές
που το φθινόπωρο του 2014 θα αρχίσουν να εκδικάζονται, ίδρυση οργανικών θέσεων κ.λπ).
Στις σελίδες που ακολουθούν το τρίτο μέρος της έρευνας της Επιτροπής Ερευνών της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε για τις
υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διαδικασία
ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013 και - σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής Ερευνών - οι 299 εκπαιδευτικοί
Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) που μετατάχθηκαν καλύπτουν περίπου το 60% των ωρών διδασκαλίας της
Γερμανικής Γλώσσας στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Για τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη
Γλώσσα - Γαλλικά & Γερμανικά» στα Δημοτικά Σχολεία μετατάχθηκαν και 603 εκπαιδευτικοί Γαλλικής Φιλολογίας
(ΠΕ05).
Στις ημερίδες της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε στη Θεσσαλονίκη (Κυριακή 07.09 στο Hotel Capsis) και στην Αθήνα (Κυριακή 14.09
στο Hotel President) η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης κ. Στεφανία-Μπετίνα- Αλβίνα Τίλε θα συμμετάσχει σε
δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία». Για την καλύτερη
προετοιμασία των δύο εκδηλώσεων δίδεται η δυνατότητα να στείλετε γραπτές παρεμβάσεις μέχρι την Πέμπτη
04.09.2014 στο info@deutsch.gr

ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕ07

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕ05

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

8



ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

8



ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α

ΒΟΛΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΓΙΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ Α

ΛΑΡΙΣΑΣ Β

aktuell 36/2014

ΝΟΜΟΣ - ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

8

6
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Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΙI
ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕ07

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕ05

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

0

1

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

2

4

ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

0

0

ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ Α

ΑΘΗΝΑΣ Α

ΑΘΗΝΑΣ Β

ΑΘΗΝΑΣ Γ

ΑΘΗΝΑΣ Δ

aktuell 36/2014

ΑΘΗΝΑΣ Β

ΑΘΗΝΑΣ Γ

ΑΘΗΝΑΣ Δ

ΝΟΜΟΣ - ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΙΛΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕ07
ΠΕ05

19



27



0



19
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Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΙI

ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΙ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΕ07
ΠΕ05
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

5

3

6

2

2

3

0

2

2

8
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Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΙI
ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Π.Ε.
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕ07
ΠΕ05

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

0

0

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

6

4

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9

13

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

0

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.
ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΑΜΟΥ Α
ΣΑΜΟΥ Β

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ Α
ΧΙΟΥ Β

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ Α
ΛΕΣΒΟΥ Β

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Π.Ε.
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΦΟΥΡΝΩΝ
ΚΟΡΣΕΩΝ
ΧΙΟΥ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΨΑΡΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕ07

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕ05

2

3

0

5

2

8

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕ07
ΠΕ05

ΝΟΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9

11

3

1

2

0

1

3
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Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΙI

ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ - ΔΗΜΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΕ07
ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7

11

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

3

2

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1

5

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

4

6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΙ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΕ07
ΠΕ05
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Α΄
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΘΑΚΗΣ
Β΄
ΝΟΜΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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8

1

3

2

2

0

4
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Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΙI

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΙ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΕ07
ΠΕ05
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

0

2

3

6

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΙ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΕ07
ΠΕ05
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3

5

0

4

0

10

0

3

2

13

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΙ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΕ07
ΠΕ05
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ

0

1

3

12

0

6

1

10

0

2
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Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΙI
ΠΕΡ/ΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ B

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΙ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΕ07
ΠΕ05
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ
34
24
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
35
20
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΕΛΤΑ
ΒΟΛΒΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
5
3
ΝΟΜΟΣ
8
14
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
0
14
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

7

15

6

6

8

6

Β΄ Ξένη Γλώσσα: Γερμανικά (ΠΕ07) – Γαλλικά (ΠΕ05)
Καταγραφή μονίμων εκπαιδευτικών (08 / 2014)
ΚΛΑΔΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ 07

299

1490

1789 (40%)

ΠΕ 05

603

2057

2660 (60%)

Η αποτύπωση αφορά τους υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των παραπάνω κλάδων στη
δημόσια εκπαίδευση. Έχουν συνυπολογιστεί οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης κ.λπ, οι οποίες ανέρχονται σε 31 για τον
κλάδο Γερμανικής Γλώσσας (όλες από Γυμνάσια και Λύκεια) και σε 182 (12 από Δημοτικά Σχολεία και 170 από Γυμνάσια και τα
Λύκεια) για τον κλάδο Γαλλικής Γλώσσας.
Επεξεργασία: Επιτροπή Ερευνών της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε
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treffend

Immer das treffende Wort
treffend

A2+

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

Wortschatztraining
A1 bis A2+

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

Lesetraining B1

ISBN 978-960-465-053-8

Teil A des Buches macht mit Lesestrategien und wichtigem
Wortschatz vertraut und Teil B enthält 10 Modelltests.
Das Lehrerbuch (ISBN 978-960-465-054-5) enthält
nach bewährtem System:
• das komplette Schülerbuch
• Lösungen
• Markierungen der relevanten Textpassagen u.v.m.

Lesetraining B1

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

Lesetraining B1

Das Lesetraining für das
neue Zertifikat B1

MAG 85
TRUNC 30

ORDER# 55514-1

EIN HUNDEKRIMI

ISBN 978-960-7396-93-8

Zertifikat B1

Glossar in Vorbereitung

9 789607 396938

Modul LESEN

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

www.karabatos.gr
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Πεντέλης 31
153 43 Αγ. Παρασκευή - Αθήνα
Tηλ.: 210 600 7801-2
Fax: 210 600 7800
E-Mail: info@karabatos.gr

