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γραπτή άδεια της εκδότριας.

ÖSD Zertifikat B2 ►Paarprüfung
Ab September 2015 wird der mündliche Teil der Prüfung ÖSD Zertifikat B2 auch als Paarprüfung angeboten.
Das Format bleibt grundsätzlich gleich, es ergeben sich nur geringfügige Änderungen:
Die Gespräche bei Aufgabe 1 und 3 (Interaktives Sprechen) finden zwischen den zwei Prüfungsteilnehmenden statt.
Im Informationsgespräch in Aufgabe 1 ändert sich bei gleichbleibender Situierung nur das Gesprächsthema (bisher: Stadt/Land
beschreiben, Reisetipps geben). Die neuen Themen sind „Fremdsprachenlernen“, „Job und Beruf“, „Sport“, „Umgang mit Medien
wie Handy, Internet etc.“, „Lesen in der Welt von heute“.
Aufgabe 1 / Thema „Fremdsprachenlernen“
Situation: Sie reisen gerade mit der Bahn und lernen dabei eine Person kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor, indem Sie sich folgende Punkte überlegen:
•
Sprechen Sie über Zweck und Ziel Ihrer Reise. Unterhalten Sie sich dann über das Thema „Fremdsprachenlernen“.
•
Tauschen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten aus (Welche Sprachen haben Sie gelernt/möchten Sie noch lernen? Wie? Wann?
Wo?) und geben Sie sich gegenseitig Tipps zum Verbessern von Sprachkenntnissen.
Aufgabe 1 / Thema „Job und Beruf“
Situation: Sie reisen gerade mit der Bahn und lernen dabei eine Person kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor, indem Sie sich folgende Punkte überlegen:
•
Sprechen Sie über Zweck und Ziel Ihrer Reise. Unterhalten Sie sich dann über das Thema „Job und Beruf“.
•
Tauschen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten aus (Welche Praktika/Ferialjobs/Jobs haben Sie gemacht? Welche Berufe finden
Sie interessant? Ihre beruflichen Ziele? Traumberufe?) und geben Sie sich gegenseitig Tipps zum Thema Arbeitswelt.
Aufgabe 1 / Thema „Sport“
Situation: Sie reisen gerade mit der Bahn und lernen dabei eine Person kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor, indem Sie sich folgende Punkte überlegen:
•
Sprechen Sie über Zweck und Ziel Ihrer Reise. Unterhalten Sie sich dann über das Thema „Sport“.
•
Tauschen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten aus (Welcher Sport interessiert Sie? Treiben Sie Sport? Wie oft? Wann?) und geben
Sie sich gegenseitig Tipps zum richtigen Umgang mit Sport.
Aufgabe 1 / Thema „Umgang mit Medien wie Handy, Internet etc.“
Situation: Sie reisen gerade mit der Bahn und lernen dabei eine Person kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor, indem Sie sich folgende Punkte überlegen:
•
Sprechen Sie über Zweck und Ziel Ihrer Reise. Unterhalten Sie sich dann über das Thema „Umgang mit Medien wie Handy,
Internet etc.“.
•
Tauschen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten aus (Welche Medien? Wofür? Wie oft? Welche Probleme?) und geben Sie sich
gegenseitig Tipps zum Umgang mit Medien.
Aufgabe 1 / Thema „Lesen in der Welt von heute“
Situation: Sie reisen gerade mit der Bahn und lernen dabei eine Person kennen.
Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor, indem Sie sich folgende Punkte überlegen:
•
Sprechen Sie über Zweck und Ziel Ihrer Reise. Unterhalten Sie sich dann über das Thema „Lesen in der Welt von heute“.
•
Tauschen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten aus (Welche Bücher, Zeitschriften, Zeitungen etc.? Wozu? Wo? Wann?) und geben
Sie sich gegenseitig Tipps zu interessantem Lesestoff.
Aufgabe 3 / Meinungsaustausch
In Aufgabe 3 erhalten die Prüfungsteilnehmenden weiterhin am Beginn der Vorbereitungszeit zwei Meinungsäußerungen zu einem
bestimmten Thema, wobei ihnen nun eine der zwei Positionen zugeteilt wird, für die sie argumentieren sollen. In der Vorbereitung
können sie sich wie bisher anhand beider Texte Argumente für die Diskussion im Prüfungsgespräch zurechtlegen.
Die Anweisung bei Aufgabe 3 lautet:
Situation: Sie und Ihre Gesprächspartnerin/Ihr Gesprächspartner haben folgende Stellungnahmen zum Thema „Sonntags einkaufen –
ja oder nein?“ gelesen und sollen nun darüber diskutieren.
In der Vorbereitungsphase wird Ihnen eine der Positionen zugeteilt. Versetzen Sie sich in die Rolle der Ihnen zugeteilten Person und
vertreten Sie deren Standpunkt. Bringen Sie weitere Aspekte und Argumente in das Gespräch ein.
Aufgabe 2 / Bildbeschreibung
Diese Aufgabe bleibt vollkommen gleich: Man kann weiterhin ein Bild aus drei Bildern auswählen. Die freie Sprachproduktion
(Monolog) wird ab jetzt zusätzlich durch die Angabe eines themabezogenen Zitats zum jeweiligen Bild unterstützt.

www.osd.gr
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - www.apf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.pasykaga.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.aplf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - www.deutsch.gr
Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣ:
- Υπουργό ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Καθ. κ. Αρ. Μπαλτά
- Αναπληρωτή Υπουργό ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Καθ. κ. Αν. Κουράκη
ΚΟΙΝ.:
- Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Καθ. Δ. Χασάπη
- Προϊσταμένη του Τμήματος Στελεχών
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
κ. Α. Γκαρίλα
- Ο.Λ.Μ.Ε.
- Δ.Ο.Ε
- Ο.Ι.Ε.Λ.Ε
YΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ: «Οι προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για το
Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο, την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την κατάργηση της «επάρκειας» διδασκαλίας
Ξένων γλωσσών»
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Με δεδομένο ότι η νέα ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ θέλει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, υποβάλλουμε το παρόν υπόμνημα, καταθέτοντας τις προτάσεις των Επιστημονικών
Ενώσεων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας προκειμένου να ληφθούν αυτές σοβαρά υπόψη στις
τροποποιήσεις που προτίθεται να υλοποιήσει άμεσα το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Φυσικά, ποιοτική εκπαίδευση δεν νοείται χωρίς την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση στάσεων με στόχο
την προετοιμασία των μαθητών/τριών για την ενήλικη ζωή στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που αποδέχεται και υιοθετεί
τη δια βίου μάθηση.
Η γνώση ξένων γλωσσών είναι μία από τις 8 δεξιότητες που οι χώρες–μέλη της ΕΕ οφείλουν να φροντίσουν ώστε να
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αναπτύξουν οι μαθητές/μαθήτριες κατά την εκπαίδευσή τους, σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν συναποφασίσει
και συνυπογράψει, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Τα δεδομένα που αφορούν στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία δεκαετία δείχνουν
τα εξής:
•

Διδασκαλία 2 ξένων γλωσσών α) στο Δημοτικό, β) στον Κατώτερο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών (για
την Ελλάδα, Γυμνάσιο) και γ) στον Ανώτερο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών (για την Ελλάδα, Λύκειο).

•

Διδασκαλία της 1ης Ξένης Γλώσσας από την Α΄ τάξη του Δημοτικού και σε ορισμένες χώρες ήδη από το
Νηπιαγωγείο, με έμφαση στον προφορικό λόγο και παιγνιώδη μεθοδολογική προσέγγιση.

•

Διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στις περισσότερες πλέον Ευρωπαϊκές χώρες ήδη από τις πρώτες
τάξεις του Δημοτικού σχολείου.

•

Διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε πιστοποιήσιμο επίπεδο
γλωσσομάθειας (λόγος αριθμού ωρών διδασκαλίας / αριθμό ετών διδασκαλίας).

•

Διδασκαλία εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές και τις αρχές του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τη
Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Από τα προαναφερθέντα, προκύπτει, ο ακόλουθος προβληματισμός: πώς είναι δυνατόν σε μία χώρα σε οικονομική
κρίση, άρα και κοινωνικά προβλήματα, με δημογραφικό πρόβλημα, με περιορισμένους τομείς ανάπτυξης, οι οποίοι
βρίσκονται σε σαφή περίοδο κάμψης, να μην επιδιώκεται ξεκάθαρα η αυτονόητη και αυταπόδεικτη επένδυση στους
ανθρώπινους πόρους, στους νέους ανθρώπους, που αποτελούν την μοναδική ίσως ελπίδα ανάκαμψης; Κι αυτό σε
ένα τομέα όπως οι Ξένες Γλώσσες, τομέας ο οποίος αποτελεί στην ουσία αφενός αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο,
αφετέρου οριζόντια δράση ως επικοινωνιακός μοχλός μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η γνώση και η μάθηση
σε άλλους γνωστικούς τομείς σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Σε ένα τομέα ο οποίος, σύμφωνα με τα επίσημα ευρωπαϊκά
κείμενα, αποτελεί πολιτική και στρατηγική προτεραιότητα;
Βάσει λοιπόν όλων των προηγουμένων σας καταθέτουμε αναλυτικά τις πάγιες και τεκμηριωμένες απόψεις μας
σχετικά με τη διδασκαλία και περαιτέρω βελτίωση της διδασκόμενης Β΄ Ξένης Γλώσσας. Συγκεκριμένα, ως άμεσα
μέτρα, προτείνουμε:
Για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
1. Την έναρξη της παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην Δ΄ τάξη του
Δημοτικού σχολείου, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τα πορίσματα της «Εξωτερικής
Αξιολόγησης» των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»,
που παρουσιάστηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2013 στο κεντρικό Συνέδριο για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων
από την εφαρμογή και λειτουργία του Προγράμματος Β’ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής) στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. Τα οφέλη από την εισαγωγή της διδασκαλίας της Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και
η ανάγκη επέκτασης της εκμάθησης της, σύμφωνα και με τις προτάσεις που από κοινού έχουν καταθέσει οι σχολικοί
σύμβουλοι Γαλλικής και Γερμανικής και έχουν ήδη εγκριθεί από το Ι.Ε.Π., επαναδιατυπώθηκαν στο Κεντρικό Συνέδριο
με θέμα: «Η πορεία της Ελλάδας για μια πολύγλωσση Ευρώπη 2010-2014: Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση της Διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» - Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 20072013», το οποίο πραγματοποιήθηκε την 12η Ιουνίου 2014.
2. Την άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια
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Εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
3. Τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού με καινοτόμα διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία.
4. Την επέκταση της παράλληλης διδασκαλίας της Β’ Ξένης γλώσσας σε όλα τα Δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα
από την οργανικότητά τους (όχι μόνο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά) ώστε να περιοριστούν οι εκπαιδευτικές
ανισότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δε θα υπάρχει ούτε ένας αδίδακτος μαθητής και θα είναι δυνατή η συνέχιση της
ύλης σε επόμενο, ανώτερο γνωστικό επίπεδο.
5. Την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07), ώστε η
διδασκαλία να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους.
6. Τη θέσπιση ανώτερου αριθμού ανά τμήμα Ξένης γλώσσας τους 12 μαθητές και κατώτερου αριθμού για τη
δημιουργία τμήματος τους 7.
7. Τη θεσμοθέτηση του συνεχόμενου διδακτικού δίωρου, όπως ισχύει και για τα λοιπά γλωσσικά μαθήματα
(π.χ. Αγγλικά / Γλώσσα), έτσι ώστε να εξασφαλιστούν αφενός μεν η μεγαλύτερη δυνατή παραμονή των εκπαιδευτικών
κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 στην εκάστοτε σχολική μονάδα και ταυτόχρονα η μείωση των σοβαρών προβλημάτων που
σχετίζονται με τις συνεχείς μετακινήσεις αυτών και αφετέρου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση διδακτικών και
παιδαγωγικών στόχων (διδασκαλία με έμφαση σε παιγνιώδεις-δημιουργικές, βιωματικές μορφές μάθησης, σε
διαδραστικές δραστηριότητες και στην τεχνική των σχεδίων εργασίας) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο
Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού.
8. Την αλλαγή της διαδικασίας προμήθειας των βιβλίων στα Δημοτικά σχολεία από το ελεύθερο εμπόριο,
η οποία επιβάλλεται για λόγους διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού, όπως έχουμε προτείνει εδώ
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και τρία χρόνια (βλ. έγγραφό μας στις 04.11.2012). Με ικανοποίηση σημειώνουμε πως η πρότασή μας για ορισμό
ανώτατης τιμής προμήθειας του διδακτικού υλικού έγινε πρόσφατα αποδεκτή και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) με την Πράξη 78/30-12-2014.
9. Τη λήψη μέτρων από την ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, σύμφωνα και με τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν
οι υπάρχουσες διατάξεις νόμων (π.χ. το άρθρο 25 του νόμου 4203/2013), για την εξασφάλιση παροχής ποιοτικής
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, ώστε οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 και ΠΕ07 να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο
διδασκαλίας τους σε όσο το δυνατόν λιγότερες σχολικές μονάδες. Η μετακίνηση εκπαιδευτικών σε παραπάνω από
δύο σχολικές μονάδες θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη αναλογική μείωση του υποχρεωτικού τους
ωραρίου διδασκαλίας.
Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Α. Γυμνάσιο:
1. Την ικανοποιητική αύξηση των ωρών της ταυτόχρονης παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και
Γερμανικής γλώσσας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές μας της εμβάθυνσης στην εκμάθηση
της γλώσσας.
2. Τη σύνδεση της διδασκαλίας με πιστοποίηση επιπέδου Α2/Β1, αφού εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις,
στο τέλος της 6χρονης (Δημοτικό & Γυμνάσιο) εκμάθησης της αντίστοιχης Ξένης γλώσσας (Γαλλικά – Γερμανικά),
σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Τη συγγραφή ή τη δυνατότητα προμήθειας νέων διδακτικών μεθόδων σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα
Σπουδών Ξένων Γλωσσών.
4. Τη θέσπιση ανώτερου αριθμού ανά τμήμα Ξένης γλώσσας τους 15 μαθητές και κατώτερου τους 8.
5. Την εισαγωγή της διδασκαλίας της Β΄ ξένης γλώσσας στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας, όπως
ίσχυε μέχρι το προηγούμενο σχολικό έτος (2013-2014).
Β. Γενικό Λύκειο – Τεχνική εκπαίδευση
1. Την υποχρεωτική διδασκαλία δύο Ξένων γλωσσών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου καθώς και στη
Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όλους τους τομείς και τις κατευθύνσεις της Γενικής και της
Επαγγελματικής-Τεχνικής Εκπαίδευσης.
2. Την επαναφορά της Β΄ Ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) στα μαθήματα Επιλογής και στις τρεις
τάξεις του ΓΕ.Λ και του ΕΠΑ.Λ.
3. Τη σύνδεση της διδασκαλίας με διαβαθμισμένη πιστοποίηση επιπέδου Β1/Β2 σύμφωνα με το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
4. Τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας, ως μαθημάτων ορολογίας στην Τεχνική
εκπαίδευση.
5. Τη δυνατότητα διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο πρόγραμμα της πρόσθετης
διδακτικής στήριξης, χωρίς κανένα περιορισμό στον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
6. Την ένταξη των Ξένων γλωσσών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα επιλογής για την εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7. Τη δωρεάν χορήγηση ή τη δυνατότητα προμήθειας των διδακτικών βιβλίων για τη διδασκαλία των Ξένων
Γλωσσών, με διαδικασίες ανάλογες προς αυτές που θα ισχύσουν για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.
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Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας σε όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
ως μάθημα επιλογής, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:
1. Τη θεσμοθέτηση της συνέχισης της διδασκαλίας της Β’ Ξένης γλώσσας από τη μία στην άλλη βαθμίδα
εκπαίδευσης, εκτός κι αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (αλλαγή περιοχής κατοικίας, σχολικού περιβάλλοντος) και
μόνο με Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα-κηδεμόνα.
2. Το διορισμό όλων των διοριστέων και επιλαχόντων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%) καθώς και των
συναδέλφων Γαλλικής και Γερμανικής από τον πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%),
ώστε να καλυφθεί μέρος των κενών εκπαιδευτικού προσωπικού στους δύο κλάδους και να αποκατασταθεί η
συνταγματική νομιμότητα.
3. Τη ρύθμιση με ορθολογικό τρόπο των αναθέσεων (Α΄ και Β΄ ανάθεση) των μαθημάτων του ωρολογίου
προγράμματος, με κριτήρια την επιστημονική συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων, τις προπτυχιακές σπουδές
στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων.
4. Τον προγραμματισμό για άμεση έναρξη επιμόρφωσης των καθηγητών Ξένων γλωσσών στη χρήση των

aktuell 39/2015

10

aktuell τεύχος 39
38

Νέων Τεχνολογιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της ειδικότητάς τους καθώς και των νέων παιδαγωγικών
μεθόδων στο πλαίσιο της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β΄ επιπέδου.
5. Τη θεσμοθέτηση επιπλέον οργανικών θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας.
Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις πέντε Σχολικοί Σύμβουλοι Γερμανικής γλώσσας (μόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ07
ανέρχονταν το Σεπτέμβριο του 2014 στους 1789) και 17 Σχολικοί Σύμβουλοι Γαλλικής γλώσσας (μόνο οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί ΠΕ05 ανέρχονταν το Σεπτέμβριο του 2014 στους 2660).
6. Τη δημιουργία ξεχωριστής αίθουσας διδασκαλίας-εργαστηρίου Ξένων γλωσσών, εξοπλισμένης με
σύγχρονα εποπτικά μέσα σε όλες τις σχολικές μονάδες.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η επιλογή της διδασκαλίας μόνο μίας γλώσσας στο Λύκειο
(Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά), δε σηματοδοτεί την ύπαρξη προώθησης και καλλιέργειας στην πράξη μιας δυναμικής
ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής με βασικό στόχο την απόκτηση γνώσεων επιπέδου Β1 και Β2 στη Β’ Ξένη
γλώσσα. Επιπλέον, καταργεί στην ουσία τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή
ούτε η εμβάθυνση στις αρχές του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες ούτε η κατάκτηση συγκεκριμένου
επιπέδου γλωσσομάθειας ούτε η σύνδεση της παρεχόμενης γνώσης με την πιστοποίηση.
Τέλος δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι βρισκόμαστε στη διάθεσή σας (βλ. σχετικό κοινό έγγραφο των
επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ05-06-07 στις 15-03-2015) για να συμβάλουμε στην αξιόπιστη
νομοθετική ρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική
επικράτεια.
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Με την πεποίθηση ότι θα έχουμε την τιμή και την ευκαιρία μιας προσωπικής συνάντησης μαζί σας, στο πλαίσιο
συναινετικών και δημοκρατικών διαδικασιών, σας καταθέσαμε τις προτάσεις μας τις οποίες ευελπιστούμε ότι θα
λάβετε υπόψη σας στους άμεσους σχεδιασμούς σας.

Mε εκτίμηση
Τα Δ.Σ. των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 - ΠΕ07
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
της Ολυμπίας Καπεζάνου (εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07)
olkapez@hotmail.com
Γενικά
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τους πολίτες να μαθαίνουν άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, τόσο για λόγους
επαγγελματικούς όσο και για λόγους κινητικότητας, μέσα στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, καθώς επίσης και ως ένα
μέσον για αμοιβαία κατανόηση και διαπολιτισμικές επαφές.
Η εκμάθηση και η ομιλία άλλων γλωσσών μας οδηγεί να γίνουμε περισσότερο ανοικτοί και ανεκτικοί στους
άλλους, στους πολιτισμούς τους και στη νοοτροπία τους. Βελτιώνει τις γνωστικές μας δυνατότητες και ενισχύει
τις δεξιότητες μας στη μητρική μας γλώσσα και μας βοηθά επίσης να αποκτήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για
εργασία ή σπουδές σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ρόλος του σχολείου στην εκμάθηση γλωσσών δεν είναι μια απλή διδασκαλία γλωσσών αλλά και κάτι
περισσότερο, γιατί το σχολείο σήμερα υποχρεούται, όχι μόνο να προσφέρει γνώσεις, αλλά και να ετοιμάζει τους
μαθητές για να συμμετέχουν σε μια κοινωνία ανοικτή σε άλλες πολιτιστικές συνήθειες και στην οποία θα έρθουν σε
επαφή με ανθρώπους από πολλές άλλες διαφορετικές χώρες και παραδόσεις. Το σχολείο, επίσης, έχει ως καθήκον
να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν πλήρως τις επικοινωνιακές τους ικανότητες και άλλες γενικότερες γνώσεις,
μαζί με διαπολιτισμικές ικανότητες.
Το σχολείο ως εκ τούτου χρειάζεται να έχει μία συνεπή, ενιαία πολιτική, όπου η γνώση σχετικά με τη γλώσσα (τις
γλώσσες), οι πρακτικές δεξιότητες στη χρήση των γλωσσών και οι δεξιότητες στον τρόπο εκμάθησής τους, πρέπει
να παρέχονται με τρόπο ισορροπημένο και εναρμονισμένο με τα ισχύοντα στην Ε.Ε.
Στη γλωσσική διδασκαλία στο σχολείο, οι μαθητές θα πρέπει να δραστηριοποιούνται και να εκπαιδεύονται σε όλες
τις κατευθύνσεις επικοινωνίας, δηλαδή, ακοή-ανάγνωση-γραφή-έκφραση.
Β. Προφορικός λόγος – επικοινωνιακή περίσταση
Στο παρελθόν ο προφορικός λόγος στο σχολείο υποτιμήθηκε, ενώ τονίστηκε η σημασία και η αξία του γραπτού
λόγου (έμφαση στη γραμματική), με αποτέλεσμα η γλωσσική διδασκαλία να παραμελήσει τον πρώτο και να
ασχοληθεί περισσότερο με την καλλιέργεια του δεύτερου: στο σχολικό θεσμό γενικά κυριαρχεί η λατρεία του
γραπτού λόγου και απουσιάζει η πολύ σημαντική διάκριση του φυσικού λόγου από το υποκατάστατό του, τη
γραφή (βλ. και Φραγκουδάκη, 1987). Όμως «η διδασκαλία της γλώσσας δεν μπορεί, δεν δικαιούται να αποσπά το
γλωσσικό τύπο από το πληροφοριακό φορτίο του και να καταργεί την επικοινωνιακή του αξία, για κανένα λόγο, με
κανένα πρόσχημα. «Εκτός και αν θα ήθελε κάποιος να στερήσει από το μαθητή αυτή ακριβώς τη δυνατότητα: να
επικοινωνεί, τότε, σίγουρα η απομάκρυνση της γλωσσικής φόρμας από τις συνθήκες που τη γεννούν και από τις
πραγματικότητες στις οποίες παραπέμπει είναι πράγματι η αποτελεσματικότερη μέθοδος.» (Τοκατλίδου, 1986).
Μερικοί γλωσσολόγοι ισχυρίζονται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διδασκαλία του προφορικού λόγου,
γιατί αυτός α) προηγείται ιστορικά του γραπτού, και β) προηγείται και βιολογικά, αφού ο άνθρωπος πρώτα μιλάει και
μετά γράφει. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που δε γνωρίζουν γραφή, αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι και πολιτισμοί
χωρίς προφορικό λόγο.
Μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου διακρίνονται διαφορές ως προς τη σύνταξη, τη διατύπωση, το λεξιλόγιο,
την οργάνωση, τη συνοχή κτλ., που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο γραπτός λόγος είναι πιο επιμελημένος από
τον προφορικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και «καλύτερος»∙ απλά, είναι «διαφορετικός».
Στο επικοινωνιακό μοντέλο που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων,
και κυρίως της ξένης γλώσσας, οι παράγοντες που δημιουργούν την επικοινωνιακή περίσταση είναι: τα πρόσωπα
(πομπός - δέκτης), ο χώρος, ο χρόνος, τα μέσα επικοινωνίας, ο σκοπός, το είδος λόγου και το ύφος. Σύμφωνα με τον
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Hymes (1974) τα στοιχεία της γλωσσολογικής διάδρασης είναι τα εξής (μοντέλο «S-P-E-A-K-I-N-G»):
- Setting (χώρος, χρόνος, συνθήκες),
- Participants (συνομιλητές, συμμετέχοντες στην επικοινωνία, όλοι οι παρόντες που μπορεί με την παρουσία τους
να επηρεάσουν τη διαδικασία - ενδιαφέρει η πολιτιστική, κοινωνική, μορφωτική ταυτότητά τους, η σχέση που έχουν
μεταξύ τους, η ηλικία, το φύλλο τους, όλα γενικά τα χαρακτηριστικά τους),
- Ends (στόχοι, επιδίωξη, αποτελέσματα ),
- Act sequence (πράξεις λόγου),
- Key (το ύφος, ο τόνος των συνομιλητών),
- Instrumentalities (η μορφή και το «στυλ» του λόγου, οι κώδικες - και όχι μόνο οι γλωσσικοί, αλλά και άλλοι, όπως
ο ενδυματολογικός, των κινήσεων, κ.λπ.),
- Norms (οι κοινωνικοί κανόνες που διέπουν το γεγονός και τις δράσεις και αντιδράσεις των συμμετεχόντων), και
- Genre (είδος λόγου: παραμύθι, αφήγηση, συζήτηση κλπ.).
Όλα αυτά τα στοιχεία αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν την επικοινωνιακή περίσταση. Έτσι, η επιλογή του κώδικα
ή του καναλιού θα εξαρτηθεί από τις υπόλοιπες συνιστώσες, όπως η μορφή του παραγόμενου λόγου, αν ο κώδικας
που επιβάλλεται είναι γλωσσικός. Η παραμικρή αλλαγή, έστω και σε ένα από αυτά διαφοροποιεί το λόγο.
Με βάση λοιπόν το επικοινωνιακό μοντέλο, βλέπουμε ότι στην προφορική επικοινωνία : α) πομπός και δέκτης
βρίσκονται συνήθως στον ίδιο χώρο και ο ένας είναι απέναντι από τον άλλο, και β) το μήνυμα παράγεται εκείνη τη
στιγμή από τον πομπό και ταυτόχρονα συλλαμβάνεται από το δέκτη. Για αυτούς τους λόγους, ο προφορικός λόγος
είναι αυθόρμητος, απροσχεδίαστος και λιγότερο επιμελημένος. Τα χαρακτηριστικά αυτά του προφορικού λόγου, δεν
αποτελούν εμπόδιο για την επικοινωνία πομπού-δέκτη, γιατί ο δέκτης ακούει και βλέπει τον πομπό, ο οποίος με την
παράλληλη χρήση παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων κάνει το λόγο του σαφέστερο, και επιπλέον έχει
τη δυνατότητα - αν δεν καταλάβει κάτι - να ζητήσει διευκρινίσεις. Αντίθετα, στη γραπτή επικοινωνία: α) πομπός και
δέκτης δεν βρίσκονται συνήθως στον ίδιο χώρο, και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης. Επομένως
ο πομπός οφείλει να προβλέψει τις αντιδράσεις του δέκτη και να επιμεληθεί το λόγο του, β) μεσολαβεί κάποιο χρονικό
διάστημα από τη στιγμή που εκπέμπεται το μήνυμα, μέχρι τη στιγμή που αυτό λαμβάνεται. Γι’ αυτούς τους λόγους ο
γραπτός λόγος χαρακτηρίζεται προσχεδιασμένος και είναι επομένως, και πιο επιμελημένος.
Ως επικοινωνιακές δραστηριότητες, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος διαφέρουν: ο προφορικός στηρίζεται
κυρίως στις λέξεις για τη μετάδοση των πληροφοριών, ενώ ο γραπτός διαθέτει ακόμη, περισσότερο επιμελημένη
σύνταξη, λεξιλόγιο και στίξη. Ο προφορικός λόγος είναι ο κατεξοχήν λόγος της άμεσης διατύπωσης και ανταλλαγής
απόψεων και συναισθημάτων. Ο γραπτός λόγος, από την άλλη πλευρά, στηρίζεται κυρίως στην προγραμματισμένη
καταχώριση πληροφοριών μέσα στο κείμενο και μεταφέρει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων έξω από τους
περιορισμούς του χώρου και του χρόνου.
Ο Saussure θεωρεί ότι η φυσική έκφραση της γλώσσας - και συνεπώς η πιο πρωταρχική - είναι ο προφορικός λόγος.
Τα επιχειρήματα που τεκμηριώνουν την άποψη ότι ο προφορικός λόγος είναι φυσικός λόγος, είναι τα εξής:
α. ο προφορικός λόγος, προϋπήρχε του γραπτού·- έρευνες έχουν δείξει ότι η γραφή ανακαλύφθηκε πριν από 6.000
περίπου χρόνια και, βέβαια, μέχρι τότε οι άνθρωποι επικοινωνούσαν κάνοντας χρήση του προφορικού λόγου,
β. υπάρχουν ακόμη και σήμερα, (ελάχιστες και πρωτόγονες) φυλές, που δεν γνωρίζουν γραφή και χρησιμοποιούν
μόνο τον προφορικό λόγο ως μέσο επικοινωνίας,
γ. ο άνθρωπος κατακτά με φυσικό τρόπο, και ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει,
πρώτα τον προφορικό λόγο. Τα παιδιά αρχίζουν να μιλάνε από την ηλικία περίπου των 2 ετών, χωρίς κάποιος να τα
έχει διδάξει. Αργότερα (σε ηλικία 5-6 ετών), όταν αρχίζει το σχολείο, μαθαίνουν γραφή, δηλαδή τον γραπτό λόγο,
μέσα από τη διδασκαλία και την εξάσκηση, και
δ. το αλφάβητο των περισσοτέρων λαών αποτελείται από στοιχεία, που το καθένα αντιστοιχεί με ένα φθόγγο.
Γ. Τρόποι εξάσκησης προφορικού λόγου
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Υπάρχει και ένα άλλο είδος λόγου, ανάμεσα στον προφορικό και στο γραπτό, ένα μικτό είδος, που είναι
προσχεδιασμένος προφορικός λόγος. Το είδος αυτό, ενώ βασικά είναι προφορικός λόγος (π.χ. διάλεξη, εισήγηση),
προετοιμάζεται όπως ακριβώς γίνεται και με το γραπτό. Ο προσχεδιασμένος προφορικός λόγος είναι ένας τρόπος
ανάπτυξης της προφορικής έκφρασης του μαθητή. Σε αυτόν ο μαθητής καλείται να μελετήσει στο σπίτι του ή στο
σχολείο ένα κείμενο (που θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα ενδιαφέροντα και την ηλικία του), να κρατήσει σημειώσεις
και να προετοιμάσει ένα άλλο κείμενο, πάνω στο οποίο θα βασίσει την παρουσίασή του.
Την ώρα της παρουσίασης ο μαθητής πρέπει να αποδώσει το περιεχόμενο του κειμένου προφορικά, να
μετασχηματίσει δηλαδή το γραπτό λόγο σε προφορικό. Για να έχει ο λόγος του φυσικότητα και αμεσότητα, πρέπει
επίσης να πλαισιώσει την ομιλία του με τα κατάλληλα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία. Η αξιολόγηση
του προσχεδιασμένου προφορικού λόγου μπορεί να γίνει τόσο από τον διδάσκοντα, όσο και από τους υπόλοιπους
μαθητές που αποτελούν το ακροατήριο. Εδώ αξιολογείται σε ποιο βαθμό ο ομιλητής ήταν κατανοητός, καθώς και το
πόσο ζωντανά και παραστατικά απέδωσε το περιεχόμενο του κειμένου.
Για την ενίσχυση του προφορικού λόγου, θα ήταν καλό οι εργασίες των μαθητών, ακόμη και όταν είναι γραπτές, να
παρουσιάζονται στην τάξη προφορικά∙ έτσι, οι μαθητές εξασκούνται σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο, μαθαίνουν
να παρουσιάζουν ένα κείμενο, που διάβασαν ή έγραψαν οι ίδιοι, ζωντανά και παραστατικά μπροστά σε ακροατήριο
και τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους.
Ένας άλλος τρόπος εξάσκησης του προφορικού λόγου είναι η άσκηση δραματοποίησης, με βασικούς στόχους οι
μαθητές:
« - να ασκηθούν στον επικοινωνιακό λόγο προσαρμόζοντας το λόγο τους ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση
και κυρίως ανάλογα με το ρόλο που υποδύονται,
- να εξασκηθούν στην επιχειρηματολογία για να υποστηρίξουν μια άποψη, ένα αίτημα, μια απόφαση,
- να πειραματιστούν με το δημιουργικό γράψιμο και ειδικότερα με την απόδοση του προφορικού λόγου σε γραπτό,
γράφοντας σύντομους θεατρικούς διαλόγους και αφηγηματικά κείμενα που περιλαμβάνουν διαλογικά μέρη» (Αυδή
– Τικοπούλου, 1989).
Στην άσκηση δραματοποίησης, οι μαθητές λαμβάνουν μέρος και αποδίδουν παραστατικά μια υποθετική κατάσταση
και υποδυόμενοι κάποιο ρόλο, καλούνται να βιώσουν αυτή την κατάσταση, να δράσουν και να παραγάγουν προφορικό
και στη συνέχεια, γραπτό λόγο.
«Η χρήση των ασκήσεων δραματοποίησης για τη διδασκαλία της γλώσσας στηρίζεται στις ίδιες παιδαγωγικές αρχές
στις οποίες στηρίζεται γενικότερα η χρήση του Δράματος ως μέσου μάθησης∙ έτσι:
1. Οι ασκήσεις αυτές προωθούν τον εμπειρικό/βιωματικό τρόπο μάθησης. Το Δράμα είναι πράξη και βίωση. Στις
ασκήσεις δραματοποίησης ο μαθητής υποδυόμενος ένα ρόλο εμπλέκεται σε μια κατάσταση όχι μόνο διανοητικά
αλλά και συναισθηματικά, συμμετέχει ολόκληρος και εκφράζεται με το σύνολο των εκφραστικών του μέσων,
2. Οι ασκήσεις δραματοποίησης αποσκοπούν στην ενεργητική μάθηση. Ο δάσκαλος δε διδάσκει από την έδρα,
αλλά δίνει ευκαιρίες στο μαθητή να ανακαλύψει μόνος του τα πράγματα,
3. Οι ασκήσεις δραματοποίησης προωθούν το συλλογικό τρόπο μάθησης που βασίζεται στην αλληλεπίδραση. Οι
συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους και μέσα από τη δράση και την αντίδραση οι προσωπικές αντιλήψεις
μετασχηματίζονται, διευρύνονται. Η ομάδα δίνει, εξάλλου, τη δυνατότητα στους μαθητές να απαλλαγούν από
τον ανταγωνισμό, να αισθανθούν ασφαλείς και τελικά να μάθουν μέσα από τη συμμετοχή στην κοινή δράση, στη
συλλογική δημιουργία» (Αυδή – Τικοπούλου, ό.π.).
Οι ασκήσεις δραματοποίησης στηρίζονται στην επικοινωνιακή προσέγγιση και χρησιμοποιούμενες στη διδασκαλία
του γλωσσικού μαθήματος, βοηθούν την εξάσκηση των μαθητών στον επικοινωνιακό λόγο, τους δίνουν την ευκαιρία
να υποδυθούν ένα ρόλο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και να παράγουν λόγο προφορικό ή γραπτό σύμφωνο με
αυτή την κατάσταση.
Στη δραματοποίηση ο μαθητής έχει την ευκαιρία, να χρησιμοποιήσει τα παραγλωσσικά και τα εξωγλωσσικά στοιχεία
της ομιλίας για να επικοινωνήσει με τον συνομιλητή του και να κάνει το λόγο του πιο παραστατικό. Επίσης, με την
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συμμετοχή στην ομάδα, εμπλουτίζονται τα ερεθίσματα, τα βιώματα και ο προβληματισμός του μαθητή, ο οποίος
μπορεί πιο εύκολα να οργανώσει το υλικό του, να το επεξεργαστεί και να ετοιμάσει το κείμενο που του ζητείται από
τη γραπτή άσκηση που συνήθως ακολουθεί.
Οι ασκήσεις δραματοποίησης αυξάνουν την παρατηρητικότητά του μαθητή, διεγείρουν τη φαντασία του, τον
ωθούν να αναλάβει πρωτοβουλίες, τον κοινωνικοποιούν, τον ευαισθητοποιούν σε διάφορα κοινωνικά θέματα και
τον βοηθούν να κατανοήσει καλύτερα τις ανθρώπινες σχέσεις, να γνωρίσει, τελικά, καλύτερα τον εαυτό του και
τους άλλους. Ο διδάσκων πριν από τέτοιου είδους ασκήσεις πρέπει να δίνει στους μαθητές κάποιες πληροφορίες
(στόχοι, μέθοδος, αναμενόμενα αποτελέσματα κτλ.). Η ενημέρωση είναι απαραίτητη, ακόμα και αν οι μαθητές έχουν
εμπειρία δραματοποίησης από άλλα μαθήματα, όπως π.χ. τα Νέα Ελληνικά. Στις ασκήσεις δραματοποίησης ο μαθητής
αξιολογείται ως προς το αν ο λόγος του ήταν σύμφωνος με την επικοινωνιακή κατάσταση και το ρόλο του, αν τα
επιχειρήματά του υποστήριζαν το λόγο του κλπ.
Άλλος τρόπος εξάσκησης του προφορικού λόγου, είναι οι διάφοροι τρόποι συζήτησης που έχουν ως στόχο να
αναπτύξει ο μαθητής τις δεξιότητες «ακούω» και «μιλώ», για να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται και να αντιμετωπίζει
με αποτελεσματικό τρόπο τις διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας ∙να αναπτύξει, δηλαδή, την ικανότητα να συμμετέχει
σε διάφορους τύπους συζήτησης, όπου θα καταθέτει με ευχέρεια τις απόψεις και τους προβληματισμούς του.
Ο διδάσκων χρησιμοποιεί κυρίως το διάλογο ως μέσον στη διδασκαλία του μαθήματος (ιδίως του γλωσσικού), κατά
την οποία θα πρέπει να δίνονται στους μαθητές όσο το δυνατό περισσότερες ευκαιρίες να παράγουν λόγο.
Όπως, όμως, δείχνουν σχετικές έρευνες, ο δάσκαλος συνήθως χρησιμοποιεί τον μονόλογο κατά τη διάρκεια της
διδακτικής ώρας, με αποτέλεσμα να απομένει λίγος χρόνος στους μαθητές να εκφραστούν προφορικά, χρόνος που,
άλλωστε, δεν κατανέμεται εξίσου σε όλους: σε αυτούς που δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα διατίθεται
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και το περισσότερο μέρος του χρόνου, ενώ οι υπόλοιποι μένουν εντελώς αμέτοχοι. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί
ότι οι δάσκαλοι υποβάλλουν συχνά ερωτήσεις που απαιτούν σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις και ότι πολλοί
χρησιμοποιούν κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου (που απαιτούν από το μαθητή να εκφράσει την απάντηση που έχει
στο μυαλό του ο δάσκαλος). Τέτοιου είδους ερωτήσεις ασφαλώς δεν ευνοούν ούτε την ανάπτυξη της σκέψης του
μαθητή, αλλά ούτε και της προφορικής του έκφρασης.
Σε αντίθεση με τις παραπάνω πρακτικές που κυριαρχούν στη σχολική πραγματικότητα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
διάφοροι τύποι συζητήσεων, ώστε να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές για προφορική έκφραση.
Τέτοιες μορφές συζήτησης είναι:
1. οι «δομημένες συζητήσεις», που γίνονται βάσει κανόνων σχετικών με τον χρόνο ομιλίας των συμμετεχόντων, τη
σειρά των ομιλητών, τον ρόλο του συντονιστή κλπ.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του τύπου είναι:
α) η συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης», κατά την οποία οι εισηγήσεις καλύπτουν ένα θέμα από διαφορετικές
πλευρές ( π.χ. η εκπαίδευση κατά το 19ο αιώνα μπορεί να παρουσιαστεί από ιστορική, κοινωνική και παιδαγωγική
σκοπιά). Εδώ, ο ρόλος του συντονιστή είναι σημαντικός, γιατί είναι αυτός που εισάγει το θέμα της συζήτησης και
καθορίζει τους όρους διεξαγωγής της, κατευθύνει-συντονίζει τη διαδικασία που ακολουθεί μετά την παρουσίαση των
εισηγήσεων, και στο τέλος συνοψίζει τα συμπεράσματα.
Για να είναι η συζήτηση αποδοτική, πρέπει:
•

να ανατεθούν οι εισηγήσεις σε ομάδες εργασίας τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή της

συζήτησης, ώστε να έχουν αρκετό χρόνο για την προετοιμασία,
•

κάθε ομάδα να συγκεντρώσει το σχετικό με την εισήγηση υλικό και να το συνθέσει, για να το παρουσιάσει

σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο. Η εισήγηση μπορεί να βασίζεται σε ένα διάγραμμα και σε σημειώσεις στις
οποίες οι μαθητές κατέγραψαν τα κύρια σημεία της εισήγησής τους ή σε ένα γραπτό κείμενο στο οποίο οι μαθητές
ανέπτυξαν το θέμα τους. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, οι μαθητές δε θα διαβάσουν αυτά που έγραψαν, αλλά θα
τα παρουσιάσουν προφορικά, για να επικοινωνήσουν άμεσα με το ακροατήριό τους.
Όσον αφορά την έκταση της εισήγησης. η ομάδα πρέπει να λάβει υπόψη της το χρόνο που έχει προκαθοριστεί από
τον συντονιστή της συζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα έχει κάνει μια δοκιμή και έχει χρονομετρήσει την εισήγησή
της.
Το ρόλο του συντονιστή τον αναλαμβάνει ο καθηγητής ή τον αναθέτει σε μαθητή (άλλον κάθε φορά), για δώσει την
ευκαιρία στους μαθητές να εξασκηθούν και ως συντονιστές μιας συζήτησης. Ο καθηγητής εξηγεί εκ των προτέρων
το βασικό ρόλο που μπορεί να παίξει το ακροατήριο στη συζήτηση με την υποβολή ερωτήσεων, με την άσκηση
κριτικής, με τη διατύπωση θέσεων πάνω στις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν (Αυδή – Τικοπούλου, 1989).
Στο τέλος, θα μπορούσε να δοθεί στους μαθητές γραπτή εργασία σχετική με το θέμα που απασχόλησε το στρογγυλό
τραπέζι.
Αργότερα, και αφού έχουν εξασκηθεί οι μαθητές σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί να οργανωθεί μια νέα συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή δύο ή περισσότερων τμημάτων. Επίσης, μπορεί να οργανωθεί μια εκδήλωση
στο σχολείο, στην οποία οι μαθητές θα συζητήσουν για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που θα έχουν επιλέξει
οι ίδιοι ή που θα συνδέονται με τα προγράμματα Αγωγής Υγείας ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (π.χ. προβλήματα
της εφηβικής ηλικίας, νερό και περιβάλλον, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά.). Αν η εκδήλωση αυτή
απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό χώρο (π.χ. γονείς, τοπική κοινωνία), παρέχεται στους μαθητές η ευκαιρία να
παρουσιάσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και να δοκιμαστούν ως ομιλητές σε μεγαλύτερο ακροατήριο, να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση κλπ.
β) το debate, δηλαδή η συζήτηση με τη μορφή αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, στην οποία οι μαθητές μαθαίνουν
να σέβονται τους κανόνες μιας συζήτησης και να παρουσιάζουν τις απόψεις τους.
Στο debate, οι μαθητές χωρισμένοι σε δύο ομάδες διατυπώνουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις για το υπό συζήτηση
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θέμα και υποστηρίζουν τις θέσεις τους ∙ σκοπός της κάθε ομάδας είναι να επικρατήσει της άλλης, παρουσιάζοντας τα
πιο ισχυρά επιχειρήματα. Μια τέτοιου είδους συζήτηση (που θα μπορούσε να ιδωθεί και σαν ένα ομαδικό παιχνίδι),
μπορεί να κάνει και τους αδιάφορους μαθητές να συμμετέχουν ενεργητικά.
Για να έχει αποτελέσματα μια τέτοια συζήτηση, θα πρέπει το θέμα της να είναι κατάλληλα επιλεγμένο και να έχει
οριστεί εκ των προτέρων ο χρόνος που θα προετοιμαστούν και θα παρουσιάσουν τις απόψεις τους οι ομάδες, έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί η συζήτηση σε εύλογο (και προκαθορισμένο) χρόνο.
2. οι «ελεύθερες συζητήσεις σε μικρές ομάδες» που διεξάγονται χωρίς συγκεκριμένους κανόνες και έχουν ως
σκοπό να δημιουργήσουν στο μάθημα ένα κλίμα, μέσα στο οποίο ο μαθητής αισθάνεται άνετα, χωρίς το φόβο της
απόρριψης (δηλαδή ένα κλίμα ασφάλειας και οικειότητας, όπου ακόμη και οι πιο αδιάφοροι και εσωστρεφείς μαθητές
παρακινούνται να συμμετέχουν).
Ο διδάσκων μπορεί σχετικά εύκολα να οργανώσει τέτοιες συζητήσεις σε μικρές ομάδες, είτε για την επεξεργασία
διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν σε κάποιο μάθημα (π.χ. μια συζήτηση για τα αίτια των πολέμων γενικά, στην
Ιστορία), είτε για τη διδασκαλία συγκεκριμένων κεφαλαίων του βιβλίου (π.χ. διδασκαλία της ενότητας «ελεύθερος
χρόνος» στο μάθημα της ξένης γλώσσας). Μπορεί όμως η αφορμή για μια τέτοια συζήτηση να δοθεί μέσα από
τη σχολική ζωή (π.χ. με αφορμή τις εκλογές των μαθητικών συμβουλίων να συζητήσουν τις αρμοδιότητες, τις
υποχρεώσεις τους ή και να κάνουν συγκρίσεις με το τι γίνεται σε άλλες χώρες κ.ά.). Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων,
ο καθηγητής ακούει και δείχνει ενδιαφέρον για τις απόψεις κάθε ομάδας, κάνει ερωτήσεις με τις οποίες ενθαρρύνει
τους μαθητές να διερευνήσουν περισσότερο το θέμα τους, να αναπτύξουν τη σκέψη τους ή να στραφούν κα σε
εναλλακτικές δυνατότητες.
3. οι «δραματοποιημένες συζητήσεις», όπου οι μαθητές καλούνται, υποδυόμενοι διάφορους ρόλους, να
αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό πρόβλημα, που μπορεί να αφορά το σχολείο, τη γειτονιά κ.λπ. (π.χ. πρόβλημα με τις
συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος, πρόβλημα κυκλοφορίας στην περιοχή τους).
Οι συζητήσεις αυτές αναπτύσσουν αφενός την εκφραστική ικανότητα των μαθητών, αφετέρου τους βοηθούν,
μέσα από τους ρόλους που υποδύονται, να δουν το πρόβλημα από διάφορες πλευρές, να διευρύνουν τη σκέψη
τους, να αναπτύξουν την κοινωνική τους ευαισθησία. Οι μαθητές ασχολούμενοι με ένα πραγματικό πρόβλημα που
παρουσιάζεται στο κοινωνικό τους περιβάλλον (γειτονιά, δήμο κ.λπ.), στο οποίο προσπαθούν να δώσουν λύση,
νοιώθουν ότι το σχολείο δεν είναι αποκομμένο, αλλά αντίθετα συνδέεται με τη ζωή (εδώ αξιολογείται κατά πόσο τα
επιχειρήματα των μαθητών υποστηρίζουν τις απόψεις τους, αν ο λόγος που χρησιμοποιούν είναι αντίστοιχος με το
ρόλο τους, αν οι σκέψεις τους προήγαγαν τη συζήτηση κ.λπ.).
4. Άλλος τρόπος εξάσκησης του προφορικού λόγου είναι «τα σκεπτόμενα καπέλα του De Bono». Αφού καθοριστεί
το θέμα που θα συζητηθεί, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, που η καθεμία τους αντιπροσωπεύει ένα «σκεπτόμενο
καπέλο» και αναλαμβάνει να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στη συζήτηση. Το χρώμα του καπέλου καθορίζει και
↓
Συγκρότηση ομάδας
↓
Προετοιμασία
↓
Διεξαγωγή

Επαλήθευση
Αξιολόγηση
-------------------------

Συμπλήρωση

↑
↑
↑

τον τρόπο σκέψης της ομάδας, έτσι «οι μαθητές καλούνται να επιχειρηματολογήσουν και να επικοινωνήσουν με
διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες». Οι ομάδες δεν μένουν σταθερές (συνήθης τακτική όταν δουλεύουμε με ομάδες)
και το χρώμα του καπέλου που εκπροσωπούν αλλάζει και αυτό. Τα χρώματα φανερώνουν:
Το άσπρο καπέλο είναι ουδέτερο και δεν περιέχει πληροφορίες.
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Το κόκκινο καπέλο είναι ζεστό σαν τη φωτιά: «παραπέμπει σε συναισθήματα, φόβους, επιθυμίες, προγνώσεις».
Το μαύρο καπέλο είναι το καπέλο της σύνεσης και των επιφυλάξεων.
Το κίτρινο καπέλο είναι το καπέλο της αισιοδοξίας, της θετικής σκέψης.
Το πράσινο καπέλο εκπροσωπεί τη δημιουργική σκέψη. Εκφράζει νέες ιδέες, εναλλακτικές προτάσεις, λύσεις.
Το μπλε καπέλο εκφράζει τον έλεγχο, ρυθμίζει τη συμμετοχή, δίνει το λόγο, σχολιάζει τη διαδικασία. Συμπεραίνει
και αποφασίζει. Είναι ο συντονιστής της δραστηριότητας. (Τσακίρη και Καπετανίδου, 2007).
5. ο καταιγισμός αυθόρμητων ιδεών/ιδεοθύελλα (brain storming). Εδώ καλούνται οι μαθητές (ατομικά ή σε ομάδες),
προκειμένου να επιλύσουν ένα πραγματικό πρόβλημα που θα τεθεί, να καταθέσουν τις ιδέες που τους έρχονται
αυθόρμητα στο νου. Ακολουθούνται οι εξής φάσεις (βλ. Τσακίρη και Καπετανίδου, ό.π.)
Κατά την προετοιμασία ορίζουμε το πρόβλημα, το μελετάμε και το αναλύουμε. Στη διεξαγωγή παράγουμε σκέψεις
και απόψεις (σε αυτό το σημείο δεν γίνεται έλεγχος της ορθότητας ή της λογικής των ιδεών, ούτε ασκείται κριτική).
Στην αξιολόγηση επιλέγονται οι σκέψεις και οι απόψεις που σχετίζονται με το πρόβλημα και βοηθούν στη λύση του.
6. Τέλος, η εξάσκηση του προφορικού λόγου μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τις ερωτήσεις Scamper, όπως: α)
προτείνετε ένα νέο τρόπο χρήσης κάποιου αντικειμένου (π.χ. «τι άλλες χρήσεις μπορεί να έχει μία κούπα;» - να
χρησιμοποιηθεί ως δοσομετρητής ζάχαρης στην παρασκευή γλυκού, ως πιάτο για να φάμε γιαούρτι με δημητριακά
κλπ.), β) δώστε ένα διαφορετικό τέλος σε μια ήδη γνωστή ιστορία ή σε μια ιστορία που θα δημιουργηθεί στην τάξη,
γ) βρείτε με τι άλλο μοιάζει ένα αντικείμενο (π.χ. «ένα μολύβι;» - ακόντιο, δοξάρι κλπ.).
Πολλοί από τους παραπάνω τρόπους για την εξάσκηση του προφορικού λόγου βοηθούν τους μαθητές να
αναπτύξουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα και την κριτική σκέψη τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να
βελτιώσουν την απόδοσή τους (είναι αποτελεσματικοί και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες), ενώ ταυτόχρονα,
συμβάλλουν στη σύνδεση του σχολείο με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (εφόσον οι μαθητές διαπραγματεύονται
θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή).
Για να γίνουν τα παραπάνω πράξη στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, θα πρέπει, να γίνουν
κάποιες ουσιαστικές αλλαγές τόσο στο αναλυτικό πρόγραμμα (ένα αναλυτικό πρόγραμμα που θα είναι ενιαίο για
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που δεν θα καθορίζει επακριβώς την διδακτέα ύλη και τον χρόνο
εντός του οποίου θα πρέπει να έχει διδαχθεί), ελευθερία στον διδάσκοντα όσον αφορά την ύλη και τον χρόνο, να
υπάρχει αίθουσα ξένης γλώσσας με τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό, συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων κα.
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dokimes/keimena_dokeimon/a_lykeiou/logos_a/logos3.html
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Wir Kids A2.2

Wir Kids A2.1
übersichtlicher, modularer Aufbau
flache Progression
leichtes Lehren und Lernen
schnelle Lernerfolge
viele spielerische Übungen

Wir Kids A2.2 ist stark!
•
•
•
•
•

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

Wir Kids A2.1

•
•
•
•
•

Wir Kids A2.2

Lehr- und Arbeitsbuch

Wir Kids A2.1 ist stark!

Lehr- und Arbeitsbuch

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir Kids A2

Wir Kids A2

Grundkurs Deutsch für junge Lernende
Lehrerhandbuch

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir Kids A2.2

Lehr- und Arbeitsbuch

Lehrerhandbuch

Wir Kids A2.1

Wir Kids A2.2

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir Kids A2.2
Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD
ISBN 978-960-6891-95-3

9

10000

789606 891953

Wir Kids A2.2
Lehr- und Arbeitsbuch
mit Audio-CD
978-960-6891-95-3

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

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

ISBN 978-960-6891-94-6

9

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

ISBN 978-960-6891-95-3

10000

789606 891946

9

10000

Wir Kids

echt stark!

789606 891953

A1.1

Wir Kids

βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 104

A1.2
Wir Kids
βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 128
A2.1

Wir Kids NEU

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

βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 112

A2.2

Wir Kids NEU

βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 128
NEU

Wir Kids A1 & Wir Kids A2 Intensivtrainer
πρόσθετο συμπληρωματικό υλικό με επιπλέον ασκήσεις
εμπέδωσης και εξάσκησης και ακουστικό CD

A1 A2
Wir Kids NEU
• τα βιβλία του καθηγητή με τεστ και υλικό για φωτοτυπίες
ως pdf-Dοwnload δωρεάν για τα μέλη του Klett-Club στο
www.klett.gr
• ελληνικά γλωσσάρια ως pdf-download
στo www.klett.gr
Wir Kids interaktiv NEU
• Wir Kids interaktiv E-Book CD-ROM
και Wir Kids App για όλα τα tablets Android, iPad
Κατεβάστε επίσης εντελώς δωρεάν
τα διαδραστικά παιχνίδια που συνοδεύουν
τη σειρά από την ιστοσελίδα μας!

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

• ιδανικό για παιδιά από 9/10 ετών
• για μαθητές Δημοτικού που ξεκινούν με
την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας
• περιέχει όλο το υλικό μέσα σ’ένα βιβλίο:
το βιβλίο του μαθητή μαζί με το έγχρωμο
βιβλίο ασκήσεων και το ακουστικό CD
Wir Kids

•
•
•
•

εύκολο ευχάριστο και ελκυστικό μάθημα
μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
ευχάριστα παιχνίδια
τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν στα
Γερμανικά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα
ακόμα και με λίγες ώρες διδασκαλία
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WANN SAGT MAN WAS?
von Athanassios Groudos (Deutschlehrer, öffentliches Gymnasium Agiou Georgiou – Asprovalta)
sgroudos@gmail.com

U

nter dem Begriff „Transfer“ wird die Übertragung der in einer bestimmten Lernsituation erworbenen
Kompetenz auf eine andere analoge oder ähnliche Situation oder einen anderen Bereich gemeint.
Damit können auftretende Probleme bewältigt oder gelöst werden. Das schon gelernte Sprachmaterial
(unserer Muttersprache oder einer schon erlernten ersten oder zweiten Fremdsprache ) wirkt auf später zu
lernendes ein. Diese Einwirkung im Spracherwerbprozess ist mit dem Begriff „Sprachtransfer“ bekannt.
Lernende tragen bekannte Strukturen, die auf jeden Fall nicht getrennt von den neuen im menschlichen
Gehirn gespeichert werden, bei der Aneignung einer neuen Sprache ein.
Wenn „Transfer“ zu einem leichteren Spracherlernen beiträgt, ist die Rede von positivem „Transfer“. Im
Gegensatz handelt es sich um einen negativen „Transfer“.
„Transfer“ nennt man auch die Aktualisierung von bereits erworbener Kenntnisse und Fertigkeiten auf
neuen Handlungsstrukturen mit einem analogen Charakter.
Nach Agnieszka Kubiczek „gehört der Transfer als natürliche Vereinfachungsstrategie zur Entlastung der
Sprachverarbeitung zu jedem Spracherwerbsprozess und es ist nicht möglich, ihn im Sprachlernprozess
zu vermeiden“ (Agnieszka Kubiczek, Grammatik-Transfer im Fremdsprachenunterricht. Vor- und Nachteile)
Mit diesem Artikel versuche ich sowohl die Bedeutung als auch die Anwendung von einigen sowohl
deutschen als auch griechischen Verben und Wörtern zu verdeutlichen, mit denen unsere Schüler
Schwierigkeiten haben. Ich hoffe, dass dieser Artikel Anlass auch für andere Kollegen wird, ihre eigenen
Erfahrungen bzw. Beispiele aus dem Deutschunterricht in griechischen Schulen im Bereich „Transfer“ mit
uns zu teilen.
A. DEUTSCH
bringen – holen
Der Unterschied zwischen den zwei Verben besteht darin, dass man etwas bringt, wenn man es schon
hat.
Holen dagegen setzt zuerst voraus, dass man etwas erst nehmen soll, von irgendwo anders, und dann
holt man es.
z.B. Die Schüler bringen dem Lehrer ihre Hefte (sie haben die Hefte schon dabei), aber sie holen ihm eine
Kreide vom Lehrerzimmer.
Bei uns in Griechenland merkt man nicht den Unterschied zwischen «φέρνω» und «πηγαίνω να φέρω».

können 1 (Fähigkeit) – können 2 (Möglichkeit)
Die Bedeutung dieser Verben ist dieselbe, trotzdem wird etwas Anderes gemeint.
z.B. Ein Basketballspieler kann sehr gut Basketball spielen (Fähigkeit), nur wenn es einen Basketballplatz
gibt (Möglichkeit).

ein Paar – ein paar
Obwohl „ein Paar“ großgeschrieben ist, ist es weniger als „ein paar“.
z.B. Ich kaufe ein Paar Schuhe (ich kaufe nur zwei Schuhe)
Maria – Christine verschenkt Monika ein paar Souvenirs (einige, bestimmt aber mehr als zwei).
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ändern – wechseln
Mit dem Verb „ändern“ wird gemeint, dass dieselbe Sache anders wird.
Das Verb „wechseln“ aber bedeutet, dass ein Ding an die Stelle eines anderen tritt.
z.B. Der Stundenplan unserer Klasse wird im zweiten Semester geändert.
Die Schüler dürfen während des Unterrichts keine Plätze wechseln.
Auf Griechisch «αλλάζουμε» τόσο το σχολικό πρόγραμμα (δεν βάζουμε κάτι άλλο στη θέση του, όσο και ένα
δώρο που δεν μας αρέσει παίρνοντας άλλο στη θέση του).

bieten – anbieten
Mit „anbieten“ geben wir jemandem etwas unmittelbar (trennbar)
z.B. Er bietet mir eine Arbeitsstelle an (daher aus sprechen wir von Stellenangebot)
Mit „bieten“ dagegen ist die Rede von etwas Unmittelbares, wie z.B. Vor- und Nachteile.
z.B. Die Schule bietet den Lernenden Chancen.

müssen – sollen (Modalverben)
Wenn man ausgerechnet gezwungen ist, etwas zu machen, dann benutzt man das Verb „müssen“.
z.B. Man muss essen und trinken, um nicht zu sterben.
„Sollen“ andererseits bezeichnet den Befehl oder den Wunsch einer anderen Person.
z.B. Der Arzt sagt: „Sie sollen ihre Medikamente nehmen“.

wissen – kennen
Der Unterschied zwischen den zwei Verben ist, dass „wissen“ einen Nebensatz verlangt, wenn „kennen“
dagegen ein echtes Objekt.
z.B. Ich kenne seinen Namen.
Ich weiß nicht, wie er heißt.
Unsere Ln dagegen «τα ξέρουν όλα» ας μην τα «γνωρίζουν». Daher aus sind die meisten, ihrer Meinung
nach, Alleswisser (ξερόλες).

enden – beenden
Das Verb „enden“ verlangt kein Objekt. Also hier ist die Rede von einem intransitiven Verb.
z.B. Das Theaterstück endet kurz vor 9 Uhr.
Das Verb „beenden“ dagegen ist transitiv und man soll ein Objekt in den Satz einsetzen.
z.B. Der Professor hat seinen Vortrag schon beendet.
Wir in Griechenland «τελειώνουμε τα πάντα» und zwar öfters in großer Eile.

warten – erwarten
Wenn man nicht weiß, wann seine Freunde kommen, benutzt man „warten“.
Es braucht aber auch die Präposition „auf“ dazu.
Wenn aber der Zeitpunkt bekannt ist, dann soll man „erwarten“ benutzen.
z.B. Ich warte seit einer Viertelstunde auf den Schulbus.
Nächsten Montag erwarte ich meine Verwandten.
Die Griechen aber απλά πάντα «περιμένουν» κάτι ή κάποιον, wenn der Zeitpunkt
bekannt ist, aber auch wenn er nicht bekannt ist.
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wohin – wo
„Wohin“ bezeichnet die Bewegung bzw. die Richtung zu einem Ziel und verlangt ein Bewegungsverb dazu
(gehen, laufen, fliegen, fahren, sich setzen….)
z.B. Wohin fahren wir dieses Jahr?
„Wo“ bezeichnet dagegen, dass jemand oder etwas z. B. irgendwo wohnt oder sich befindet.(wohnen,
sitzen, liegen, hängen, ….)
z.B. Wo wohnen deine Großeltern?
Wo liegt Düsseldorf?
Auf Griechisch sagen wir auf beiden Fällen «πού»;

nehmen – bekommen
Wenn man etwas nimmt, dann macht man das selbst.
z.B. Er nimmt seine Jacke und geht weg.
Man bekommt aber etwas, das jemand ihm holt oder schickt.
z.B. Ich bekomme eine E-Mail von meinem Freund. (Er hat sie mir geschickt.)
Auf Griechisch sagt man aber fast immer «παίρνω», auch wenn man «λαμβάνω» sagen soll.

Alle Beispiele beinhalten Redemittel, die unsere Lernenden in den griechischen Schulen nur schwer
unterscheiden können und mit denen sie sich oft konfrontieren. Der Grund dazu ist bestimmt nicht die
Faulheit der Lernenden, sondern die Unterschiede zwischen den Sprachen.
Es ist aber auch nicht zu leugnen, dass unsere Ln oft Ausspracheschwierigkeiten haben, weil sie entweder
von der Muttersprache oder von einer schon erlernten ersten Fremdsprache beeinflusst sind.
z.B. Sie sagen 13 τζάρε (Jahre) statt 13 γιάρε, weil sie auf Englisch „jump“ sagen. Meistens sagen sie γουίρ
(wir) gehen statt βιρ (wir) gehen, weil der Buchstabe „w“ so auf Englisch ausgesprochen wird.

B. GRIECHISCH
ασκώ – εξασκώ
Όταν «εξασκούμαι» σε κάτι, σημαίνει ότι καταβάλλω επίπονη άσκηση με κάποιο στόχο.
π.χ. Εξασκούμαι στο αγαπημένο μου άθλημα με στόχο την διάκρισή μου στους αγώνες, ενώ ταυτόχρονα
ασκώ και το επάγγελμά μου.
πάνω – επάνω
Τα δύο επιρρήματα εναλλάσσονται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ένα στη θέση του άλλου μόνο όταν
χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τόπο.
π.χ. Πάνω ή επάνω στα κεραμίδια φωλιάζουν τα περιστέρια.
Αν όμως κάνουμε ποσοτική ή χρονική αναφορά τότε χρησιμοποιούμε μόνο το «πάνω».
π.χ. Χρειάζονται πάνω από 3.000 € για να διορθωθεί η ζημιά. (περισσότερα από …)
Έσκασα πια. Έγραφα πάνω από 3 ώρες την εργασία μου.
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πάντα – πάντοτε
Όταν επιθυμούμε να δηλώσουμε χρονική συνέχεια χρησιμοποιούμε το «πάντα».
π.χ. Πάντα υπολογίζω τη γνώμη σου, η οποία με βοηθάει στις δύσκολες στιγμές.
Αν όμως το ζητούμενο είναι η δήλωση επανάληψης τότε χρησιμοποιούμε το «πάντοτε».
π.χ. Πάντοτε οι μαθητές χωλαίνουν στις εξετάσεις. (κάθε φορά….)

εναντίον – ενάντια
Η λέξη «εναντίον» ως μέρος του λόγου είναι πρόθεση (+ Γενική) και έχει την έννοια του «κατά».
π.χ. Οι Κεντρικές Δυνάμεις μάχονταν εναντίον της Αντάντ.
Η λέξη «ενάντια» όμως είναι επίρρημα και δηλώνει την αντίθεση.
π.χ. Ενάντια στη θέλησή μου. (παρά τη θέλησή μου)
Δεν είναι ορθή η αντικατάσταση του «εναντίον» με το «ενάντια».

σατιρικός – σατυρικός
Το επίθετο «σατιρικός» προέρχεται από τη «σάτιρα», λογοτεχνικό δηλ. είδος που με ύφος αστεϊσμού
κριτικάρει καταστάσεις και πρόσωπα αποσκοπώντας στη διόρθωση και τη συμμόρφωσή τους αντίστοιχα.
π.χ. Σήμερα παίζονται σατιρικές επιθεωρήσεις.
Το επίθετο «σατυρικός» έχει τις ρίζες του στους Σάτυρους, γνωστούς ακόλουθους του θεού Διόνυσου.
π.χ. Το «σατυρικό» δράμα της Αρχαίας Ελλάδας είχε ως γνώρισμά του τη μεταμφίεση των ηθοποιών σε
Σάτυρους.

QUELLENVERZEICHNIS – ΠΗΓΕΣ
ÜBUNGEN ZU PRÄPOSITIONEN UND SYNONYMEN VERBEN
(1967 MAX HUEBER VERLAG München)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ)
(Ειδική έκδοση από την εφημερίδα το ΒΗΜΑ 2013)
http://www2.rz.hu-berlin.de/linguistik/institut/syntax/krakau2006/beitraege/kubiczek.pdf
https://www.hueber.de/wiki-99-stichwoerter/index.php/Transfer
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EIN PERSÖNLICHER BRIEF AN MEINE FREUNDINNEN UND
FREUNDE IN DEUTSCHLAND
von Dorothee Vakalis *
„Kommt nach Griechenland – ich lade euch ein! Verschafft euch ein eigenes Bild!“
Ihr Lieben,
einige von Euch fragen mich, wie es mir als Frau mit einem deutschen Pass zurzeit in Griechenland geht: „Musst Du als
Deutsche viel von dem Hass der Griechen auf die Deutschen einstecken? Müssen wir uns Sorgen um Dich machen?
Kann man noch nach Griechenland reisen?”
Vielleicht sollte ich Euch von meinem Leben in Griechenland erzählen? Von einem Leben als Auswanderin, als
deutschsprachige Heiratsmigrantin seit 40 Jahren – eine unter 50.000 oder mehr in diesem Land.
Ja, es war in den letzten 40 Jahren noch nie so verhärtet zwischen unseren Ländern wie gegenwärtig. Es gab immer
mal Spannungen, zum Beispiel im Kosovo-Krieg, als sich deutsche Frauen in Thessaloniki in einem Brief gegen die
Invasion der NATO wandten und damit zwischen zwei Stühlen saßen. Als die „Bild“-Zeitung und andere zu Beginn
der Krise anfingen, von den faulen und gierigen Griechen zu schreiben – übrigens, diese Bilder wurden von den Nazis
verbreitet, nachdem sie den Widerstand der Griechen während der Besatzung zu spüren bekamen.
Auch in Griechenland hört man Stimmen: „Alle Deutschen haben den Faschismus im Blut!“ Was heute an
Stimmungsmache, an Häme da ist, hat einen neuen Grad erreicht: Es ist eine durch und durch asymmetrische
Beziehung geworden, vor allem in der offiziellen Kommunikation. Es geht um knallharte finanzielle Interessen. Um eine
Unterordnung der Schuldner unter die Gläubiger. Meine drei Freudinnen, die von Thessaloniki nach Berlin gezogen
sind, erzählen mir, wie sie angegriffen werden, wenn sie von Griechenland erzählen. Wie sie mit Vorwürfen und auch
Falschmeldungen über die Griechen überhäuft werden und das nicht mehr aushalten. „Ich bin in Deutschland ganz
krank geworden!”, sagte mir neulich eine von ihnen.
Das ist eine Art von psychischer und materieller Gewalt, der ein striktes „NEIN, so geht es nicht!“ folgen muss.
Nein, so geht es nicht:
•

dass die humanitäre Krise in Griechenland auf der Tagesordnung der Mächtigen gar nicht vorkommt

•

dass die 1,5 Millionen Arbeitslosen und ihre Familien ohne jeglichen Versicherungsschutz und ohne Hoffnung
auf eine Rente leben müssen, viele ohne Strom und Wasser in ihren Wohnungen – mit Mangelerscheinungen
und dem Ausbruch von Krankheiten als Folgen

•

dass die Alten ihre gekürzten Renten mit den Jungen teilen müssen

•

dass die Bestausgebildeten der jungen Leute – geplant! – ins Ausland geholt werden

•

dass die Praxen der sozialen Initiativen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) den Ansturm nicht mehr
bewältigen können

•

dass Menschen, die seit Generationen als Handwerker, Angestellte oder Selbständige gut für ihr Auskommen
sorgen konnten, nun bei den Armenspeisungen der Kirchen und einiger Kommunen anstehen müssen

•

dass viele zu Hungerlöhnen arbeiten (2 Euro pro Stunde und weniger sind keine Seltenheit) und damit ihre
Familien nicht ernähren können
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•

dass 60 Prozent der jungen Menschen ohne jede Hoffnung auf einen Arbeitsplatz in den Dörfern und Städten
herum hängen.

„Griechenland ist selbst schuld an seinen Schulden. Es liegt an den Griechen, den Staat und die Schulden in
Ordnung zu bringen!“ Dies sagt Herr Schäuble. Wir, die wir hier im Land leben, wissen und erfahren am eigenen
Leib, wie ineffektiv die Verwaltung des Staates oftmals ist. Wir wissen, dass es im Land Ausbeuter und korrupte
Strukturen und Schmarotzer gibt, dass viele auf Pump leben. Aber warum fällt Herrn Schäuble das jetzt ein? Warum
wurden die Regierungen der letzten Jahrzehnte nicht gezwungen, mehr Gerechtigkeit und soziale Teilhabe zu
praktizieren? Warum wurde die grenzüberschreitende Korruption nicht gemeinsam verfolgt? Warum wurde eine
Angst verbreitende Wahlunterstützung für Samaras & Co. gegeben?
Was steckt dahinter, dass man der neuen Regierung, die superschnell in die Startlöcher gekommen ist, nicht
zumindest eine allererste Chance einräumt, den Staat in Ordnung zu bringen, die humanitäre Krise zu lindern? Dass
ihr nicht dabei hilft, die Steuerhinterzieher international zu fassen?
In Griechenland kann ich überall diskutieren, im Bus, in den Geschäften, bei Freunden und Kollegen und unter uns
deutschsprachigen Frauen. Ich habe das Gefühl, dass wir die Ursachen der Krise beim Namen nennen können, dass
es dabei um Strukturen der Ungerechtigkeit geht, um Reiche gegen Arme. Das ist Kapitalismus pur, so einfach ist das!
Vielleicht ist es das Einzige, das die neue Regierung bisher wirklich erreicht hat, dass ein breiter öffentlicher Diskurs
geführt wird über die Finanzkrise, die Schulden, die EU, den Euro. Und ich sehe, dass Menschen sich gegenseitig
erzählen, wie sie versuchen, über die Runden zu kommen, einige schaffen es, neue Wege zu gehen – in NGOs,
in Kooperativen, in Bewegungen gegen die Privatisierung des Wassers, gegen Faschismus und Rassismus. Wir
ermutigen uns gegenseitig, zu widerstehen, wenn autoritäre Strukturen sich auch in den neuen Bewegungen breit
machen. Und doch bleibt auch die Angst vor der Zukunft, vor der eigenen und der unserer Kinder und Enkelkinder.
Das lässt mich schlecht schlafen.
Wenn Ihr wirklich verstehen wollt, was in diesen Zeiten abläuft, dann kommt nach Griechenland, dann macht
hier Urlaub, dann sprecht mit den Menschen und stellt Eure Fragen. Besucht die alternativen Geschäfte, die
Kooperativen von netten Cafés und gemütlichen Tavernen, die bunten Tauschmärkte, schaut Euch die sozialen
Kliniken und Flüchtlingsinitiativen an. Ihr werdet sehen, wie gern Menschen mit Euch sprechen möchten, wie sehr
sie sich über Euer Interesse an ihrem Leben freuen. Mich, die Deutsche, sprechen fremde Menschen scherzend an:
„Du als Frau Merkel, wie siehst Du die Sache?” Und schon sind wir mitten im Gespräch und ich erzähle, dass es auch
in Deutschland viele Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen gibt, dass viele mit ihrem Lohn ihre Familien nicht
ernähren können, dass ich in Berlin der Armut von Menschen auf den Straßen begegnet bin. Dass dieses brutale
Wirtschaftssystem keine gute Zukunft hat, weder hier noch dort.
Ob ein solches Miteinander etwas ändern wird an dem hässlichen Gerede und der Häme, und vor allem am
Ausbluten von Griechenland durch das mächtige Finanzkapital, das weiß ich nicht. Aber ich lade Euch ein, nach
Griechenland zu kommen. Ich lebe gern hier! Und irgendwann komme ich dann wieder mal nach Deutschland und
werde hören und sehen, was sich dort bewegt.
Eure Dorothee aus Griechenland
Quelle: http://faktencheckhellas.org – Solidarität mit der Bevölkerung in Griechenland
* Dorothee Vakalis-Fölster ist Pfarrerin in Ruhestand. Geboren 1949 in den
Störwiesen Holsteins, Studium der evangelischen Theologie in Bethel und Tübingen,
1974 Heirat mit Dimitrios Vakalis aus Livadi/Ellasona. Danach Auswanderung nach
Griechenland, Saloniki, hier folgten ein Aufbaustudium in orthodoxer Theologie
und Studien an der Deutschen Abteilung der Aristoteles Universität. 1975
übernahm sie den Gemeindeaufbau der Evangelischen Kirche deutscher Sprache
in Nordgriechenland, legte 1981 das 2. Theologische Examen ab und wurde durch
die Württembergische Landeskirche zur evangelischen Pfarrerin ordiniert. Bis 2009
wirkte sie als Gemeindepfarrerin im Status einer Ortskraft in Nordgriechenland und
unterrichtete Ethik an der Deutschen Schule Thessaloniki.
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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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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΠΓ
ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
της Δήμητρας Κοτλίδα
kot.dimitra@yahoo.com

Σ

την επαγγελματική μου πορεία, εργαζόμενη ως καθηγήτρια της Γερμανικής γλώσσας, συμπεριλαμβάνονται 34 Γυμνάσια και Λύκεια. Τα τελευταία πέντε χρόνια υπηρετώ στο 2ο
Γυμνάσιο Λαγκαδά. Έχοντας πια σταθερή οργανική θέση, άρχισα να κάνω σχέδια για ένα

όνειρο που είχα: να καταφέρω μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση να δώσω στους μαθητές μου την
ευκαιρία απόκτησης ενός πιστοποιητικού της γερμανικής γλώσσας. Θέλησα να στείλω έτσι ένα μήνυμα στην κοινωνία, πως όλα δεν γίνονται μόνο με χρήματα, ειδικότερα όταν πρόκειται για παιδιά.
Δεδομένων και των οικονομικών συνθηκών, πολλοί μαθητές δυσχεραίνονται στο να εγγραφούν σε
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και κατ’ επέκταση η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας σταματά σε αρχικό
επίπεδο. Συνολικά, σε δύο χρονιές προετοίμασα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της
Γερμανικής 105 υποψηφίους και πέτυχαν στις εξετάσεις οι 95 από αυτούς, δουλεύοντας μαζί τους
στο φιλόξενο χώρο του σχολείου πάνω από 250 ώρες ετησίως, πέραν του ωρολογίου προγράμματος καθώς και με αξιοποίηση Σαββατοκύριακων και εορτών.
Η προσωπική μου ικανοποίηση, το “ευχαριστώ” των γονέων και η εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο
μου, μεγάλη. Το μεγαλύτερο όμως «βραβείο» ήρθε από τα παιδιά βλέποντας την λάμψη υπερηφάνειας στα μάτια τους και την αγάπη που μου έδειξαν. Τους έδωσα ένα κίνητρο να προχωρήσουν
μόνοι τους στο μέλλον για κάτι μεγαλύτερο, αλλά το κυριότερο ήταν να μάθουν να αγωνίζονται
και να πιστεύουν στον εαυτό τους. Καμία επιβράβευση από φορείς και κράτος δεν θα μπορέσει
ποτέ να συγκριθεί με αυτό που έχω στην ψυχή μου και αυτό που εισέπραξα από γονείς και παιδιά .
Μακάρι να με ακολουθήσουν κι άλλοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ τα παιδιά και τους γονείς τους, την Διευθύντριά μου κ.Τιρικανίδου, τον προηγούμενο
Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, τον γονέα που μας προσέφερε 2500 φωτοτυπίες, όσους συναδέλφους στάθηκαν στο πλευρό μου και με ενθάρρυναν, αλλά κυρίως την οικογένεια μου για την
υπομονή και την συμπαράστασή της όλο αυτόν τον καιρό.
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Το Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων επισκέφτηκαν την Πέμπτη 30 Απριλίου
2015 ο Υφυπουργός Παιδείας και
Έρευνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Τόμας Ράχελ,
ο επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας, Κρίστιαν
Στερτς, και αντιπροσωπεία της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Σε
εξαιρετικό κλίμα συναντήθηκαν διαδοχικά με τον Υπουργό Αριστείδη
Μπαλτά, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Κώστα
Φωτάκη και με τον Γενικό Γραμματέα
Δια Βίου Μάθησης Γεράσιμο Σπαθή.

O Καθηγητής Αριστείδης Μπαλτάς στο γραφείο του στο Μαρούσι με τον κ. Thomas Rachel (με γραβάτα)

Στη συνάντηση του κ. Μπαλτά με τον
κ. Ράχελ και την αντιπροσωπεία του επιβεβαιώθηκε η πρόθεση στενής συνεργασίας μεταξύ
των δύο χωρών σε θέματα παιδείας και έρευνας,
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο όμως και σε διμερές
επίπεδο. Ο κ. Ράχελ τόνισε ότι κύριος στόχος της
διμερούς συνεργασίας στην εποχή της κρίσης
είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους Έλληνες
επιστήμονες να μείνουν στη χώρα, στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, και να
μπορούν παράλληλα να συνεργάζονται με κορυφαίους συναδέλφους τους στη Γερμανία. Κοινή πεποίθηση και των δύο πλευρών είναι πως
η παιδεία και η έρευνα αποτελούν προνομιακό
πεδίο για τη σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των
δύο χωρών ικανών να λειτουργήσουν προωθητικά για τη σύσφιξη των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα.
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Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον τομέα της
έρευνας και συγκεκριμένα στο επιτυχημένο διμερές ερευνητικό πρόγραμμα μεταξύ των δύο
χωρών, στα πλαίσια του οποίου χρηματοδοτούνται 23 ερευνητικά έργα. Στις συναντήσεις της
γερμανικής αντιπροσωπείας με τον κ. Μπαλτά
και με τον κ. Φωτάκη διατυπώθηκε η κοινή βούληση για συνέχιση του προγράμματος, καθώς
και η κοινή βούληση να ενισχυθεί παραπέρα η
δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και
γερμανικών ερευνητικών ομάδων, πέρα από την
απλή διακήρυξη προθέσεων.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε ακόμη, στις συναντήσεις της γερμανικής αντιπροσωπείας με τον κ.
Μπαλτά και με τον κ. Σπαθή, στο ζήτημα της
μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης
και ειδικότερα στην προώθηση της διμερούς
συνεργασίας για την ανάπτυξη δομών ενδοεργασιακής και διττής κατάρτισης στην Ελλάδα.
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Διδάσκει Νεοελληνική Φιλολογία
και Ιστορία των Ιδεών στο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, έχει
στιβαρό σουλούπι και σε κοιτάζει με
προσήνεια πριν μιλήσει - πάντα με
ένα ίχνος φιλοσοφικής ειρωνείας. Το
εφηβικό του πρόσωπο με τα κόκκινα
μάγουλα είναι, όμως, παραπλανητικό:
ο 50άρης Μίλτος Πεχλιβάνος είναι
ένας μαέστρος της πολιτισμικής
διπλωματίας σε μια πολύ κρίσιμη
στιγμή
των
ελληνογερμανικών
σχέσεων, τώρα που το πολιτικό
παιχνίδι έχει πάρει νέα τροπή.
Και από τις δύο μεριές, ελληνική
και γερμανική, αναζητούνται πλέον
νέοι δρόμοι αλληλοκατανόησης.
Είναι χαρακτηριστικό το πολιτιστικό
Ο Μίλτος Πεχλιβάνος εργάζεται στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου
πρόγραμμα του Ινστιτούτου Goethe
της Αθήνας, αλλά κυρίως η πρόσφατη
δραστηριοποίηση της Γερμανικής Ακαδημίας για τη Γλώσσα και την Ποίηση, που από τα τέλη του 2014 έχει διοργανώσει
στην Αθήνα και στο Βερολίνο συζητήσεις σχετικά με τις συνέπειες των πολιτικών της κρίσης στον Πολιτισμό,
συζητήσεις οι οποίες οδηγούν σε έναν αναστοχασμό για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θέση της Ελλάδας
σ’ αυτήν. Σ’ αυτό το τοπίο, ο ρόλος του Πεχλιβάνου είναι κομβικός. Το 2007 διαδέχτηκε τον Κωνσταντίνο Δημάδη
στη νεοελληνική έδρα, αλλά σήμερα δεν αρκεί να είναι μοναχά δάσκαλος. Σήμερα χρειάζεται να ενορχηστρώσει
μια σειρά από βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες και δράσεις, με στόχο να αλλάξει την αρνητική
εικόνα της Ελλάδας που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Η προσπάθεια προβολής της σύγχρονης Ελλάδας στη Γερμανία έχει παλιές ρίζες: στις εκδόσεις Romiosini και στη
δραστηριότητα των Αϊντενάιερ από το ‘80˙ στις ετερόκλητες εκδηλώσεις που διοργάνωνε ο Λευτέρης Οικονόμου
στο Βερολίνο, εντός και εκτός του κρατικού θεσμού του Ιδρύματος Πολιτισμού, επίσης στη δραστηριότητα της
νεοελληνικής έδρας στο Μόναχο με πρωτοβουλία της Μαριλίζας Μητσού˙ και βέβαια στον εορτασμό της Ελλάδας
ως τιμώμενης χώρας στη Διεθνή Έκθεση της Φρανκφούρτης με αγώνα της Μυρσίνης Ζορμπά, κ.ά. Όμως επρόκειτο
είτε για προσπάθειες με μικρές φιλοδοξίες, αποσπασματικές ή με παρωχημένη στρατηγική, είτε για προσπάθειες
σοβαρές αλλά μεμονωμένες.
Η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο Πεχλιβάνος, είναι μεγαλύτερη. Διότι, από τη μια, καλείται να αποδομήσει το
μερκελικό αφήγημα για την Ελλάδα και, από την άλλη, να το αντικαταστήσει με ένα νέο, το οποίο θα ανταποκρίνεται
καλύτερα στην εικόνα που έχουν οι σημερινοί Έλληνες για τον εαυτό τους και παράλληλα θα αναδεικνύει τη δυναμική
του τόπου.
Πολιτικό βήμα
Το πρώτο βήμα είχε γίνει στο τριετές προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της έδρας του Βερολίνου
(100 φοιτητές/τριες σήμερα), όταν ο Πεχλιβάνος έστρεψε οριστικά τη διδασκαλία και την έρευνα από τη νεοελληνική
φιλολογική κατεύθυνση προς τη διεπιστημονική. Γι’ αυτό μιλά πια για Σπουδές Νέου Ελληνισμού, ανοιχτές σε ποικίλες
διαδρομές (π.χ. μέσω της ιστορικής μελέτης της ΝΑ Ευρώπης), και με εξωστρεφή προοπτική. Γι’ αυτό ετοιμάζει ένα
προπτυχιακό πρόγραμμα ελληνοτουρκικών σπουδών. Γι’ αυτό προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές από ελληνικά
Πανεπιστήμια (για το τρέχον έτος, Α. Ρεγκάκος, Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Αλεξάνδρα Ρασιδάκη, Μ. Στεφανίδης,
Γρ. Ιωαννίδης).
Όταν όμως το γερμανοελληνικό κλίμα χειροτέρεψε, έκανε ένα πιο «πολιτικό» βήμα: πρότεινε στο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο την ίδρυση ενός Κέντρου Νέου Ελληνισμού (υπάρχουν ήδη για τη Γαλλία και την Ιταλία) και ζήτησε
από το Ίδρυμα Νιάρχου τη βασική (κατά 3/4) χρηματοδότησή του αλλά και την αυτονομία του. Δεν επρόκειτο πια
για την «πολιτιστική διαχείριση» της διαχρονίας του Ελληνισμού, που είναι αρμοδιότητα του εν πολλαίς αμαρτίαις
περιπεσόντος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Επρόκειτο για την τόνωση των δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στις
δύο χώρες. Οι απαντήσεις ήταν θετικές, και τα εγκαίνια του Κέντρου έγιναν τον περασμένο Ιούνιο.
«Χωρίς ένα φόρουμ για τα πράγματα που “δεν λέγονται”, δεν μπορείς να ξεπεράσεις ένα πρόβλημα, είτε αυτό
είναι πραγματικό είτε φαντασιακό», μου εξηγούσε προχθές στο Βερολίνο. «Άρα αυτό που μετρά σήμερα, είναι
να διαμορφώσεις εκείνα τα fora στα οποία θα αναπτυχθεί ο αναγκαίος διάλογος -και όχι η μάχη ούτε ο πόλεμοςπροκειμένου να προκύψει η αμοιβαία κατανόηση και συναίνεση. Με αυτό το σκεπτικό θα οργανώσουμε το φθινόπωρο
(σε συνεργασία με το κέντρο τεκμηρίωσης της ιστορίας του εθνικοσοσιαλισμού “Τοπογραφία του Τρόμου”) μια
σειρά ομιλιών για όψεις της γερμανικής Κατοχής και για τα ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα, καθώς και συζήτηση
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στρογγυλής τραπέζης για το θέμα του “κατοχικού δανείου” και των “αποζημιώσεων”».
Ενάντια στα στερεότυπα
Ίσως δεν είναι τυχαίο το ότι ο Πεχλιβάνος έχει γράψει μια γλαφυρή μελέτη για την Τριλογία του Τσίρκα -ένα λογοτεχνικό
έργο που υπήρξε καθοριστικό για την ανανέωση της πολιτικής κουλτούρας μετά τη Μεταπολίτευση (Από τη Λέσχη
στις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Η στίξη της ανάγνωσης, Πόλις 2008). Εκεί, αυτός ο μετριοπαθής Θεσσαλονικιός με τις
αιγυπτιώτικες αναφορές και τις σοσιαλδημοκρατικές ανησυχίες, εξερευνά μεταξύ άλλων τη λογοτεχνική διαχείριση
της Μνήμης και της Ιστορίας, αντιδιαστέλλοντάς την με την πολιτική τους διαχείριση. Ήταν από τότε φανερό ότι είχε
οξύ πολιτικοκοινωνικό κριτήριο. Γι’ αυτό αναγνωρίζει στην «Εφ.Συν.» ότι: «Το Κέντρο Νέου Ελληνισμού κανονικά δεν
έπρεπε να υπάρχει. Διότι ως επιστημονική κοινότητα βρισκόμαστε στο στάδιο να συζητάμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό,
μετα-εθνικό, παγκοσμιοποιημένο. Άρα, το να “πρέπει” να ιδρυθεί ένα Κέντρο διμερούς ενδιαφέροντος είναι ένας
αναχρονισμός. Δυστυχώς, όμως, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που κυριάρχησαν στην κοινή γνώμη και στην
πολιτική σκηνή εκατέρωθεν λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθιστούν αυτόν τον αναχρονισμό αναγκαίο».
Μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα, το Κέντρο ανοίχτηκε προς την ιστορία των ελληνογερμανικών σχέσεων από τον
18ο αιώνα μέχρι σήμερα, συμμετέχοντας με ερευνητές του σε ευρύτερα προγράμματα και δημιουργώντας μια κοινή
εγκυκλοπαιδική βάση δεδομένων. Παράλληλα οργανώνει συζητήσεις ή ομιλίες καλλιεργώντας τη διεπιστημονικήδιαπολιτισμική κινητικότητα. Ταυτόχρονα μετατρέπει τη Ρωμιοσύνη σε πανεπιστημιακό οίκο ψηφιακών εκδόσεων
ελληνικής λογοτεχνίας και δοκιμίων, που θα μπορούν να διαβάζονται δωρεάν on line. Στον κατάλογο, νέοι κομβικοί
τίτλοι σε γερμανική μετάφραση, όπως το «Αυτοί που επέζησαν»της Ρίκας Μπενβενίστε, η «Ελλάδα της Μεταπολίτευσης»
του Γιάννη Βούλγαρη ή «οι Ακυβέρνητες Πολιτείες» του Τσίρκα, καθώς και οι επανεπεξεργασμένες παλαιές μεταφράσεις
που παραχώρησαν οι Αϊντενάιερ. Είναι επίσης ενδεικτικό το ότι για την επίσημη ετήσια εκδήλωση του Κέντρου τον
Ιούνιο προσκλήθηκε ως ομιλητής ο Ανταμ Σίμτσικ, ο εξέχων καλλιτεχνικός διευθυντής της κορυφαίας ευρωπαϊκής
εικαστικής έκθεσης Ντοκουμέντα, που θα πραγματοποιηθεί το 2017 με θέμα «Μαθαίνοντας από την Αθήνα».
Από εδώ και πέρα, ίσως το Κέντρο να έκανε το «μπουμ» εάν στο δικό του γήπεδο αναδείκνυε όχι μονάχα ελληνικά
«ονόματα» αλλά και προσωπικότητες της γερμανικής και ευρύτερης ευρωπαϊκής σκηνής, ώστε να καθιερωθεί ως
διεθνές φόρουμ. Then we (could) take Manhattan!
ΠΗΓΗ: «Εφημερίδα των Συντακτών» - Συντάκτρια: Μικέλα Χαρτουλάρη

Centrum Modernes Griechenland
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - www.apf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.pasykaga.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.aplf.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. - kotsonis7@gmail.com
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - www.deutsch.gr

Αθήνα / Θεσσαλονίκη, 15-03-2015
ΠΡΟΣ:
- Υπουργό ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Καθ. κ. Αρ. Μπαλτά

ΘΕΜΑ: «Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων
γλωσσών στην ελληνική επικράτεια»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι συγκροτήθηκε «Ομάδα εργασίας για τη δημιουργία πληροφοριακού
συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αιτήσεων για χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένων
γλωσσών» στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, ενώ εκκρεμεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη συνολική ρύθμιση του
θέματος. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ελληνική Βουλή ψήφισε τον Μάρτιο του 2014 (νόμος 4250 - ΦΕΚ 74/Α΄/263-2014) τα ακόλουθα: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός ενός
(1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». Η προβλεπόμενη από το νόμο
Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί, αν και έχει παρέλθει ένα έτος, καμία διαβούλευση με τους φορείς
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης (Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των ΑΕΙ, επιστημονικές ενώσεις των
εκπαιδευτικών κ.λπ) δεν έχει πραγματοποιηθεί – ως εκ τούτου η συγκρότηση της παραπάνω ομάδας εργασίας σε
αυτή τη φάση, μόνο ανησυχία γεννά για το μέλλον της υπόθεσης.
Πιστεύουμε ότι και εσείς, ως ο αρμόδιος Υπουργός, μοιράζεστε μαζί μας την εκτίμηση, πως είναι αδιανόητο
για ένα ευρωπαϊκό κράτος να λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν χιλιάδες
πολίτες του. Κατά την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, όπως τα παραπάνω, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
πέρα από επιστημονικά, παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά κριτήρια και οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι που το
συνθέτουν. Προϋπόθεση για την ορθή και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο επίλυση τέτοιων θεμάτων αποτελεί
η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με διαφάνεια και δημοσιότητα.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης διαδικασίας επίλυσης
του ως άνω θέματος, ώστε το θεσμικό πλαίσιο να εκσυγχρονιστεί, καθώς το καθεστώς για την «επάρκεια
διδασκαλίας Ξένης γλώσσας» ρυθμίζεται από τον αναγκαστικό νόμο 2545 του 1940, νόμο που θεσπίστηκε ένα
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μήνα πριν την εμπλοκή της χώρας μας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (28η Οκτωβρίου 1940), σε συνθήκες που η χώρα
δε διέθετε καταρτισμένο προσωπικό για τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών.
Εκκινώντας τη δημόσια συζήτηση οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών των βασικών ευρωπαϊκών
γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
• Ομόφωνα τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ καθώς και οι επιστημονικές
ενώσεις των εκπαιδευτικών έχουν κατ΄ επανάληψη δημόσια δηλώσει ότι:
α) Δεν αποτελεί επαρκές προσόν για τη διδασκαλία Ξένων γλωσσών στην ιδιωτική εκπαίδευση (στη
δημόσια εκπαίδευση η Ξένη γλώσσα διδάσκεται αποκλειστικά από Πτυχιούχους των Ξενόγλωσσων
Πανεπιστημιακών Τμημάτων) η κατοχή από αποφοίτους Λυκείου ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
επιπέδου Γ2 (π.χ. Proficiency για την Αγγλική γλώσσα), ακόμη και για τις Ξένες γλώσσες και πολιτισμούς
που δε διδάσκονται μέχρι σήμερα, στα ελληνικά πανεπιστήμια (π.χ. αραβικά, κινέζικα).
β) Οι μέχρι τώρα εργαζόμενοι/ες στα Κέντρα Ξένων γλωσσών, κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση) και με μακρόχρονη εκπαιδευτική υπηρεσία, να συνεχίσουν απρόσκοπτα
την εργασία τους.
Με την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας μας για το θέμα, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας και τα εξής:
• Η ανεργία των Πτυχιούχων των ΑΕΙ στους κλάδους ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής) και ΠΕ07
(Γερμανικής) Φιλολογίας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως για
το τρέχον σχολικό έτος έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση
6.037 συνάδελφοι (3.267 για την Αγγλική, 1599 για τη Γαλλική και 1171 για τη Γερμανική γλώσσα).
• Ένα σημαντικό μέρος των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας έχει χορηγηθεί από οργανισμούς και φορείς
που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν έχουν ελεγχθεί από το ελληνικό κράτος.
• Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών από κοινού με το Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με αίτημα
την κατάργηση της «επάρκειας διδασκαλίας». Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 30.01.2014 και αναμένεται η
έκδοση της Απόφασης.
Με δεδομένη τη δημόσια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας δια του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ κ.
Αναστασίου Κουράκη για το θέμα: «Στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της επικράτειας, καθώς και στα φροντιστήρια
ξένων γλωσσών, θα μπορούν να διδάξουν μόνο οι κάτοχοι πτυχίου της αντίστοιχης ξένης φιλολογίας» αναμένουμε
τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Τα Δ.Σ. των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 - ΠΕ06 - ΠΕ07

Το παρόν έγγραφο κοινοποιήθηκε και στους εξής:
Αναπληρωτή Υπουργό ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Καθ. κ. Αν. Κουράκη

Συλλόγους εκπαιδευτικών εργαζομένων
στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Καθ. Δ. Χασάπη

Τμήματα Παιδείας των κομμάτων της Βουλής

Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄
της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
κ. Π. Τσόκα

Προέδρους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών &
Φιλολογιών Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ. και Συλλόγους
Φοιτητών/τριών Ε.Κ.Π.Α και Α.Π.Θ

Πρύτανη Ε.Κ.Π.Α. Καθ. κ. Μ.- Αθ. Δημόπουλο

Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Πρύτανη Α.Π.Θ Καθ. κ. Π. Μήτκα

Συλλόγους εκπαιδευτικών εργαζομένων στα Κέντρα
Ξένων Γλωσσών και Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO)
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So geht’s zu B2

NEU

ab Jun

i 2015

Fertigkeitentraining und Prüfungsvorbereitung
auf das Goethe-Zertifikat B2 und die ÖSD-Prüfung B2
für Jugendliche und Erwachsene

Das Übungsbuch enthält:

Übungsbuch mit MP3-CD

B2

• 12 thematische Einheiten mit einem breiten
Themenspektrum und lernergerechter Progression
(ansteigender Schwierigkeitsgrad von B1+ zu B2)

So geht’s zu B2

Fertigkeitstraining und Prüfungsvorbereitung

+
So geht’s zu B2

Übungsbuch mit MP3-CD und
interaktiven Online-Übungen

• Fertigkeitstraining Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen
auf B2-Niveau gemäß den Zertifikaten GI und ÖSD
• abwechslungsreiche und ansprechende Übungen zu
Wortschatz, Strukturen und Redemitteln in jeder Einheit
• Prüfungsziele und Strategien sowie Hinweise und Tipps
zum effektiven Lernen
• eine MP3-CD mit allen Hörtexten.

+
Übungsbuch mit MP3-CD und
interaktiven Online-Übungen

Mit interaktiven Online-Übungen für den Einsatz an
interaktiven Tafeln, PCs, iPads, Android Tablets

So geht´s zu B2
978-960-582-000-8
978-960-582-001-5
978-960-582-002-2

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

Übungsbuch mit MP3-CD + Online-Übungen
Lehrerheft
Griechisches Glossar
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ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στις προτεραιότητες της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ είναι η καταπολέμηση της «μαύρης» και αδήλωτης
εργασίας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά στο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου για την
Παιδεία περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, και οι εξής ρυθμίσεις, που αποτελούν χρόνια αιτήματα των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών και των εργαζόμενων στα φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών:
1. Απαγορεύεται η λειτουργία εσωτερικών φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στα ιδιωτικά σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων γλωσσών οφείλουν να καταθέτουν στις οικείες
διευθύνσεις εκπαίδευσης το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από όπου να προκύπτει
ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος και ο
διδάσκων της κάθε διδακτικής ώρας.
3. Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καταθέτουν στις διευθύνσεις εκπαίδευσης
αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που έχουν συνάψει με τους διδάσκοντες. O έλεγχος των τυπικών προσόντων
των διδασκόντων γίνεται από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες εκδίδουν έγγραφο-βεβαίωση στο οποίο
καταγράφεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης και οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας του κάθε διδάσκοντα.
Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της σύμβασης οι διευθύνσεις εκπαίδευσης εκδίδουν αντίστοιχο τροποποιητικό
έγγραφο-βεβαίωση.
4. Οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
καθορίζονται ως εξής:
Α. Διακοπών:
Ι) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 3η Ιανουαρίου,
ΙΙ) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.
Β. Αργιών:
Ι) όλες τις Κυριακές
ΙΙ) τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
ΙΙΙ) τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
IV)17η Νοεμβρίου
V) την Καθαρά Δευτέρα
VI) την 1η Μαΐου
VII) την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών
λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
VIII) τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
5. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούμενοι των αποδοχών τους
που προκύπτουν βάσει του προγράμματος τους των αντιστοίχων ημερών. Σε περίπτωση κατά εξαίρεση απασχόλησης
των καθηγητών κατά τις ημέρες 04-01 και 05-01 εκάστου έτους οι αντίστοιχες αποδοχές των εργαζομένων
προσαυξάνονται κατά τον νόμο. Σε περίπτωση κατά εξαίρεση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές οι
αντίστοιχες αποδοχές των εργαζομένων προσαυξάνονται κατά τον νόμο.
6. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα
Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις 21 ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25
ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών ανά ημέρα.
7. Επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 30 και 33 του νόμου 682/77 και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 1351/83.
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ΑΙΤΗΣΗ

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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Beste Freunde
Band 2 jetzt da!
Deutsch für
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Hueber Hellas

www.bestefreunde.gr

Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi
Tel: 210 600 7803-4
Fax: 210 600 7800
E-Mail: hueber@karabatos.gr

als kostenloser Download:
• Diktate
• Spiele
• Wortschatzkarten
• Arbeitsblätter zu den Videos
• Poster mit Arbeitsblättern
• fächerübergreifende Aufgaben
• Progressionspläne
• Lehrerhandbuch mit Tests, Lösungen,
…

