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• Πρόγραμμα της ημερίδας και της έκθεσης γερμανόφωνου
διδακτικού υλικού στην Αθήνα στις 27/9/2015
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• Deutschlehrerpreis 2015

(σελ.14)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
• Blended Learning im DaF-Unterricht:
Eine Implementierung in der Klasse

• Το Ελληνο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας δεν τέμνεται
με τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις - Απάντηση
του Υπουργού Παιδείας σε ερώτηση Βουλευτή

(σελ.20)

• Athen – Endstation Wahllokal

(σελ.23)

• Η συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου Σερρών στο Erasmus+

(σελ.26)
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στην Εσθονία

Οικονομικός Υπεύθυνος
Καρατσιομπάνης Ιωάννης
Δημιουργικό
Αουάμλε Νάντια
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Θεσ/νίκη)
ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Δράμα)
ΔΡ. ΖΕΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Αττική)
ΖΩΡΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Βερολίνο)
ΜΟΝΔΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ (Ξάνθη)
ΠΑΣΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Αττική)
ΣΛΙΜΠΑΣ ΠΑΚΗΣ (Θεσ/νίκη)
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Σκύδρα)
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ (Πάτρα)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ (Θεσ/νίκη)
ΧΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Τρίκαλα)

(σελ.16)

LESENSWERTES

• Το 2ο Γυμνάσιο Κισάμου με τη βαλίτσα του πολιτισμού

Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα

(σελ.8)

Μαθησιακά αντικείμενα για τη Γερμανική Γλώσσα

Τοπικές Επιτροπές
Εκδότρια

(σελ.5)

(σελ.32)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Σεισμός 23 βαθμών της κλίμακας ΦΠΑ

(σελ.35)

• Το νομικό πλαίσιο του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

(σελ.36)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Άδεια εισόδου του Glossomobil στα ελληνικά σχολεία χωρίς
τη χρήση ή διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού

(σελ.37)

• Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου
Γενικού Λυκείου «Δεύτερη ξένη γλώσσα»

(σελ.39)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
• Ο Günter Grass και ο αντιδικτατορικός αγώνας (1967-1974) (σελ.40)
• Günter Grass: Rede gegen die Gewöhnung
- Athen, 20. März 1972
(Digitalisierung der gedruckten Rede vom Attika Press
Verlag aus dem Jahr 1972)

(σελ.42)

Τα άρθρα απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους • Η Συντακτική Επιτροπή
διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει οποιαδήποτε συνεργασία
• Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της
εκδότριας.

ÖSD ZB2/ZB2j

Änderungen bei dem mündlichen Teil:

Ab September 2015 wird der mündliche Teil der Prüfung ÖSD Zertifikat B2/B2j 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“.

Neues Übungsmaterial B2J

Das neue Übungsmaterial von der ÖSD Zentrale für die Vorbereitung auf die Prüfung ÖSD Zertifikat B2/B2j für Jugendliche ist vor
Kurzem erschienen. Dieser Übungsband enthält:
• den Modellsatz für die Prüfung ÖSD Zertifikat B2 für Jugendliche,
• ausführliche Kommentare zum Modellsatz für die ÖSD Zertifikat B2 für Jugendliche Prüfung mit Tipps und Erklärungen zum
Bearbeiten der Aufgaben, sowie bewertete Mustertexte zum Prüfungsteil Schreiben
• drei Übungssätze zur Vorbereitung auf die ÖSD Zertifikat B2 für Jugendliche Prüfung
• eine Audio-CD mit Hörtexten

Da ab September 2015 der mündliche Teil der B2 Prüfung sowohl für Jugendliche als auch für
Erwachsene als Paarprüfung angeboten wird, stellen wir Ihnen unter
https://www.youtube.com/watch?v=I6Zd-NgUTes ein Videobeispiel zur Verfügung.
Vergessen Sie dabei nicht die Änderung der Thematik im ersten Teil der Prüfung.
Darüberhinaus stehen Ihnen in unserem YouTube Channel https://www.youtube.com/osdexams
Videobeispiele aller Niveaustufen zur Verfügung.

Webinar
Am Montag, den 31. August um 18:30 Uhr bietet das ÖSD Institut Griechenland - Moraitis
Schule ein Webinar zum Thema „Die Prüfung ÖSD Zertifikat B2: Fokus auf die mündliche
Paarprüfung“ an. Ein Webinar ist eine interaktive Präsentation, die über das Internet
durchgeführt wird. Dabei gibt es die Möglichkeit, online Fragen einzugeben und jene mit den
ModeratorInnen wie auch mit TeilnehmerInnen der Konferenz zu besprechen.
Beschränkte Teilnehmerzahl - Anmeldung erforderlich unter http://www.osd.gr/webinars.html
Teilnahmebestätigung wird auf Wunsch ausgestellt.
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ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στις 12:00 έναρξη στην αίθουσα Attic της Καταστατικής
Γενικής Συνέλευσης (με βάση τα άρθρα 12 και 25 του
καταστατικού) του Σ.Υ.ΚΑ.Γ.Ε.- DLV
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Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την
κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό
σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Από το Μάιο του 2014 αναπτύσσονται Μαθησιακά Αντικείμενα και για τη Γερμανική Γλώσσα.
Τα Μαθησιακά Αντικείμενα είναι επισκέψιμα στον ιστότοπο http://photodentro.edu.gr/lor/
Την ομάδα συντονίζει ο Γεώργιος Περπερίδης (ΕΕΠ, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ) και τα μέλη της είναι οι καθηγητές Γερμανικής: Βούρτσης
Μάριος, Νίκα Σοφία, Παντελάκης Εμμανουήλ, Σταθοπούλου Νικολέτα.
aktuell 40/2015
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Klett Book-App
Κάντε ένα μεγάλο βήμα μπροστά με τις ψηφιακές, διαδραστικές μας
εκδόσεις και ενθουσιάστε τους μαθητές σας!
Εξελίσσουμε και προσαρμόζουμε τα ψηφιακά μας βιβλία, καθιστώντας
τα κυριολεκτικά έξυπνα και χρηστικά, ώστε να εφαρμόζετε μία
ιδιαίτερα πολυεπίπεδη διδασκαλία και να επιτυγχάνετε το ζητούμενο
της σύγχρονης διδασκαλίας…

την πολυδιάστατη μάθηση!

Εκδόσεις Online
για PC, Mac, iPad,
android μέσω του
Klett Book-App
Κατεβάστε δωρεάν το Book-App
για το tablet σας από το App store
και το Google Play ή τις εκδόσεις
για PC και Mac από το www.klett.gr
Επιλέξτε τη διδακτική σειρά* που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Βιβλίο ασκήσεων

Magnet neu A1
Lehrwerk für junge Lernende für die Niveaustufen A1 – B1 des GER

Magnet neu … jetzt noch anziehender!

Magnet neu A1

Arbeitsbuch

• ist klar aufgebaut und einfach zu handhaben
• zeigt noch mehr vom Leben junger Leute in Deutschland
• bereitet auf die Prüfungen Fit in Deutsch 1, 2 und das
Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1 vor
• enthält aktualisierte Texte und Aufgaben
• bietet im modernen Arbeitsbuch vielfältige Aufgaben
und systematische Übungen zum Lernwortschatz und
zur Grammatik sowie Grammatikerklärungen, Hinweise
und Tipps in griechischer Sprache
• präsentiert sich in frischem Layout mit neuen Fotos

Magnet neu A1
Deutsch für junge Lernende

Βιβλίο

Magnet neu A1
Lehrwerk für junge Lernende für die Niveaustufen A1 – B1 des GER

Magnet neu … jetzt noch anziehender!

ασκήσεω
ν με
ακουστικό
CD

• ist klar aufgebaut und einfach zu handhaben
• zeigt noch mehr vom Leben junger Leute in Deutschland
• bereitet auf die Prüfungen Fit in Deutsch 1, 2 und das
Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1 vor
• enthält aktualisierte Texte und Aufgaben
• präsentiert sich in frischem Layout mit neuen Fotos

Magnet neu A1

Magnet neu A1

Deutsch für junge Lernende

Deutsch für junge Lernende

ISBN 978-960-6891-75-5

Interaktive Übungen, das Portfolio und
Spielideen finden Sie unter www.klett.gr

Testheft mit Audio-CD

Testheft mit Audio-CD
978-3-12-676082-9

9

10000

Griechisches Begleitheft

789606 891755

Griechisches Begleitheft
978-960-6891-75-5

ISBN 978-960-6891-74-8

Interaktive Übungen, das Portfolio und
Spielideen finden Sie unter www.klett.gr

9

10000

Arbeitsbuch mit Audio-CD

789606 891748

Προμηθευτείτε τον κωδικό
ενεργοποίησης του βιβλίου που
επιλέξατε
Εισάγετε τον κωδικό
ενεργοποίησης
∆ιασυνδεθείτε
με τους μαθητές σας

Lehr- und Arbeitsbuch

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του
βιβλίου του μαθητή σας

Wir Kids A1.2

os

Wir Kids A1.2

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD
ISBN 978-960-6891-92-2

9

Καθορίστε τις εργασίες που θα
γίνουν στο σπίτι διαδικτυακά

10000

789606 891922

Ελέγξτε τις επιδόσεις των μαθητών
σας αντλώντας πλήρη στατιστικά
στοιχεία
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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DEUTSCHLEHRERPREIS (DLP) 2015
In einer gemeinsamen Veranstaltung der Botschaft Athen
und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD) hat am Freitag, den 12.06.2015, in der Residenz
des Botschafters, in Anwesenheit der Vorsitzenden des
Panhellenischen DLV Frau Stephanie Bettina AlwineThiele,
die Preisverleihung des Deutschlehrerpreises, die Ehrung
der Preisträger des Internationalen Prämienprogramms
des Pädagogischen Austauschdienstes sowie die
Vergabe der DAAD-Stipendien 2015 stattgefunden.
Sponsoren waren die Verlage Hueber Hellas GmbH,
Christos Karabatos-Deutscher Verlag GmbH, Praxis
Verlag GmbH, Klett Hellas GmbH , Pegasus S.A (Haribo),
Ellinogermaniki Agogi sowie die Griechenland Zeitung.

Der Botschafter der BRD in Athen Herr Dr. Peter Schoof und die
DLP-Preisträgerin Frau Maria Datsi mit Schülern

Deutschlehrerpreis 2015
Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland ehrt mit
dem Deutschlehrerpreis Lehrerinnen und Lehrer, die
an griechischen Schulen „Deutsch als Fremdsprache“
erfolgreich unterrichten und zur Förderung der
deutschen Sprache beitragen.
Die Botschaft hatte wie jedes Jahr Deutschlehrer, die
an staatlichen oder privaten Schulen in Griechenland
Deutsch als Fremdsprache unterrichten, eingeladen,
ihr Unterrichtsprojekt zu präsentieren. Das Thema des
Die DLP Anerkennungspreisträgerinnen
diesjährigen Wettbewerbs lautete: „Deutsche Feste und
Bräuche“.
Der erste Deutschlehrerpreis besteht aus einem
zweiwöchigen Aufenthalt als Gastlehrer an einer
deutschen Schule in Deutschland, der zweite Preisträger
erhält ein Laptop, der dritte Preisträger ein Tablet. Die
Anerkennungspreise bestehen aus Buchpreisen. Alle
Preisträger bzw. Anerkennungspreisträger erhielten
für ihre herausragenden Leistungen eine Urkunde von
Botschafter Peter Schoof.
DLP - Preisträger/-innen:
1. Preis:
Frau Maria Datsi (12. Grundschule Kerkyra)
DLP – 2. Preis
2. Preis:
Frau Theodora Markou („4. Gymnasium Pyrgos Ilias“ - Pyrgos)
Frau Panagiota Theofilopoulou („1. Gymnasium Pyrgos Ilias“ - Pyrgos)
3. Preis:
Frau Ranja Palaska (Privatschule „Erasmios Ellinogermaniki Sholi“ - Athen)
aktuell 40/2015
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DLP- Anerkennungspreisträger/-innen:
Frau Ioanna Armeni („Grundschule Alepou“ - Kerkyra)
Frau Maria Chatzigiossi („Experimentelles Gymnasium und Lyzeum“ – Neapoli -Thessaloniki)
Frau Georgia Drilari (Privatschule „Ekpedeftiria Kanta“ - Athen)
Frau Nikoleta Mertzou („6. staatl. Grunschule von Paleo Faliro“ - Athen)
Frau Dafni Papanikolaou (Privatschule „Ionios Scholi Maroussi“ - Athen)
Frau Xanthi Tsapara („Gymnasium Stylidas“ - Stylida)

DLP – 3. Preis

Die DAAD-Stipendiaten

Internationales Preisträgerprogramm des PAD
Die fünf PAD-Preisträger aus Griechenland, die sich
beim Erlernen der deutschen Sprache besonders
ausgezeichnet haben, werden an einem 4-wöchigen
Deutschlandaufenthalt teilnehmen. Dort wird
den Schülern die Gelegenheit gegeben, in einer
internationalen Gruppe deutsche Städte kennen zu
lernen sowie zwei Wochen in einer deutschen Familie
mit möglichst gleichaltrigen Gastgeschwistern zu
leben und die Schule zu besuchen. Ferner ist der
Besuch von Jugend- und Sportveranstaltungen
sowie Universitäten, Museen, Theatern und anderen
kulturellen Einrichtungen zur Vermittlung eines
modernen und authentischen Deutschlandbilds
geplant.
PAD-Preisträger/-innen:
Frau Sofia Aperi
(2. Klasse Lyzeum, „6. Lyzeum Zografou“ - Athen)
Frau Dimitra Giaki
(1. Klasse Lyzeum, „1. Gesamtlyzeum Igoumenitsa“ Igoumenitsa)
Frau Maria-Sofia Liakopoulou
(1. Klasse Lyzeum, „2. Gesamtlyzeum Volos“ - Volos)
Herr Georgios Tsouderos
(1. Klasse Lyzeum, „5. Experimentelles Lyzeum Kreta“
- Kreta)
Frau Christina Velisaridou
(2. Klasse Lyzeum, „2. Lyzeum Pylaia Thessaloniki“ Thessaloniki)

Die Musikgruppe „Penny & the Swingin‘ Cats“

aktuell 40/2015
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BLENDED LEARNING IM DAF-UNTERRICHT:
EINE IMPLEMENTIERUNG IN DER KLASSE
von Fotini Giannakoudaki
(Deutschlehrerin, Experimentelle Schule Rethymon Kreta)
giannakf2@gmail.com

D

ieser Artikel basiert auf einem Unterrichtsentwurf mit Lernszenario im
Rahmen des pilotischen Lernplans der öffentlichen Schulen. Eigentlich
handelt es sich um ein BL-Lernszenario zum Thema„Schule“ mit Betonung
auf den Erwerb des Wortschatzes der Schulsachen mit der Verwendung von
„Quizlet“, einer Applikation die ermöglicht, mit Hilfe von Spielen, Karten, und
Hörübungen Wortschatz besser und leichter zu erobern.
Generell erlaubt das Arbeiten mit Lernszenarien den Kindern, ihren
Neigungen und Fähigkeiten entsprechend, eine Aufgabe zur Erarbeitung eines
gemeinsamen Themas auszuwählen und zu erarbeiten. Es geht eigentlich
um eine Lernsituation, wo im Schwerpunkt der Lerner steht. In Wirklichkeit
sind Lernszenarien, die anfänglich eine für den Englischunterricht konzipierte
Lernform bildeten, eine Erweiterung des handlungsorientierten Unterrichts
mit kommunikativen, interaktiven und kreativen Ansätzen, meistens in
Gruppenarbeit.
Wie schon oben erwähnt, geht es bei diesem didaktischen Ansatz um ein auf “blended
learning” basiertes didaktisches Modell. Blended Learning ist die Verbindung von
E-Learning und face to face Unterricht, wenn möglich in Kombination mit Web
2.0-Elementen und Applikationen, wie Blogs oder Filmen auf Videoseiten wie Youtube.
Diese Kombination von Präsenzlernen und E-Learning in der Praxis, worum es sich hier
handelt, lässt sich Folgendes definieren:
„Blended Learning“ ist ein integriertes Lernkonzept, das die heute verfügbaren
Möglichkeiten der Vernetzung über Internet oder Intranet in Verbindung mit
‚klassischen‘ Lernmethoden und -medien in einem sinnvollen Lernarrangement optimal
nutzt. Es ermöglicht Lernen, Kommunizieren, Informieren und Wissensmanagement,
losgelöst von Ort und Zeit, in Kombination mit Erfahrungsaustausch, Rollenspiel und
persönlichen Begegnungen im klassischen Präsenztraining.

Nach Rössler und Würfel unterscheidet Schulmeister Bl-Szenarien
zwischen Präsenzveranstaltungen, die mit WWW-Materialien arbeiten
und Präsenzveranstaltungen, bei denen (zusätzlich) internetgestützte
Kommunikationsformen eingesetzt werden (wie z.B. E-Mail, Chats, Foren (s.
Fachlexikon) oder alles zusammen auf einer Lernplattform), und Veranstaltungen,
bei denen sich Präsenzunterricht und virtuelle Tutorien oder virtueller Unterricht
abwechseln.
aktuell 40/2015
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Clayton-Christensen Institut unterscheidet Blended Learning Szenarien:
In der ersten Stunde meiner Unterrichtsplanung wird
eine Einführung in das Thema Schule-Schulsachen
durch eine Videopräsentation, dann folgen drei Texte als
Leseverstehen in Gruppenarbeit. In der zweiten Stunde
arbeiten die Schüler in Stationen abwechselnd und
kooperativ (Abb. 2).
Im Folgenden wird ein Modell vorgestellt, das als “Rotation
Model” (Abb. 1) auf Englisch bezeichnet wird. In diesem
Model werden hauptsächlich Stationen abgewechselt,
wobei alle Schüller an allen Stationen halt machen. Der
Schwerpunkt in dieser Phase ist die Verwendung von
Quizlet, aber sowohl on-line Übungen als auch ein Spiel
stehen im Vordergrund.

Zusammenfassend lässt sich sagen:
An dieser Stelle stellt sich automatisch die Frage: Warum blended learning im Deutschunterricht? Neue Curricula und
Lehrpläne an öffentlichen Schulen in Griechenland erfordern immer mehr neue Medien in der Klasse. Voraussetzung
dafür ist natürlich, dass jede Klasse über einen PC oder Laptop und über einen Beamer verfügt. Es ist auch so, dass
jedem Schüler zu Hause ein Computer, oder Smartphone oder Tablet zur Verfügung steht. Neue Medien beim
Unterricht machen den Unterschied, ist das der Fall?
Bl-Unterricht kann sehr attraktiv für die Schüler sein, weil es ein offener, freier und kooperativer Prozess ist, nicht viel
Mühe und Zeit braucht man dafür. Es kann sehr motivierend sein, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten besonders
bei der Verwendung der WEB 2.0 Anwendungen. Was die Schüler noch von uns brauchen, ist vielleicht die Gestaltung
der Konzeption und jeglicher Auffassung, dass Medien auch einen Bildungscharakter in sich tragen können.
Für die Lehrer andererseits bleibt der Einsatz von neuen Medien immer eine Herausforderung, einen Schritt vorwärts
zu machen. Es ist eine Kombination von Lernmethoden und Strategien, von synchronen und asynchronen Ansätzen,
von virtuellen und präsenter Anteile im Unterricht. Für mich selbst bildet der Einsatz von digitalen Medien gar keine
aktuell 40/2015
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große Revolution mehr, es ist eher eine Realität, virtuelle oder nicht, die wir Lehrer eher als einen Anlass für unsere
persönliche Entwicklung betrachten können, das heißt, als eine Möglichkeit, unsere Rolle wieder festzulegen und
neu zu definieren.
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http://agorayouth.com
Das deutsch-griechische Jugendforum
Το ελληνο-γερμανικó φόρουμ νεολαίας
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ATHEN – ENDSTATION WAHLLOKAL

Am

Vorabend des Referendums gehen die Athener auf die Straßen ihrer Stadt. Aber sie protestieren
nicht, sie flanieren. Sie schlendern durch die Gassen, sitzen unter Weinlaub, füllen die Restaurants
und Tavernen der Altstadt. Wer von einem der Dachgärten der Nobelhotels am Syntagmaplatz
hinunterschaut, kann sehen, wie die Athener die große Einkaufsstraße Ermou hinunterströmen, auf der ein
griechisches Geschäft nach dem anderen schließen musste und nur die Filialen internationaler Ketten überlebt
haben. Aber die meisten, die hier oben sitzen, denken gar nicht daran, in den Abgrund zu blicken.
Am Ende der Ermou dämmern hinter hohen Zäunen die Ruinen der Agora. Hier, direkt unterhalb des Machtzentrums
Akropolis, trafen sich in der Antike Athens freie Bürger zur Volksversammlung. Aber gibt es in diesen letzten
Abendstunden vor dem Referendum noch einen Bürger in Athen, der sich frei fühlt? „Es ist heiß, unsere Wohnungen
sind klein, wir können nicht immer nur zu Hause hocken und uns unserer Verzweiflung überlassen“, sagt Eví, die
siebzehn Jahre lang in Nürnberg ein griechisches Restaurant betrieben hat. „Wenn wir nicht einmal mehr am
Samstagabend ein wenig ausgehen können, dann werden wir alle endgültig verrückt. Und wenn wir alle verrückt
werden, wie sollen wir dann vernünftig abstimmen?“
Am Morgen hängen an allen Metrostationen kleine Zettel an den Fahrkartenautomaten, auf denen steht, dass die
Fahrt am Tag des Referendums nichts kostet. Dass diese Maßnahme der Regierung Tsipras etwa 300.000 Euro kosten
wird, steht hier nicht. Die Endstation der Linie 1 heißt Kifissia, ein Vorort im Norden Athens. Hier nahm am 28. Oktober
1940 der General, Ministerpräsident und spätere Diktator Ioannis Metaxas das Ultimatum Mussolinis entgegen und
antwortete, so will es die Legende, mit einem einzigen Wort: „Oxi!“ – „Nein!“

„Oxi“ – was einst gegen Mussolini half, das kann nur gut für Griechenland sein, oder?
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Sie können einfach nicht mehr
Damals hatten wohlhabende Athener ihre Ferienhäuser in Kifissia, heute ist es ein Vorort „für Besserverdienende
– und vor allem für Besserverdienthabende“, wie Christos Asteriou sagt. Der Schriftsteller und Übersetzer hält das
Referendum für absurd: „Niemand von uns kann wissen, worüber genau wir heute abstimmen. Sicher ist nur, dass
unsere Probleme nicht mit einem Ja oder Nein zu lösen sind.“ All jenen Griechen, die seit fünf Jahren am Rande der
Gesellschaft leben müssen, sei ohnehin egal, wie das Referendum ausgeht: „Sie sind so oder so am Ende. Sie können
einfach nicht mehr.“
Christos Asteriou hat die deutschsprachige Abteilung des europäischen Übersetzerzentrums in Athen geleitet – bis
es vor vier Jahren wegen der Krise geschlossen wurde. Von seinen Büchern und Übersetzungen kann er nicht leben.
Für den Abdruck einer Erzählung hatte ihm eine Zeitschrift kürzlich hundert Euro geboten. „Ein paar Wochen später,
die Erzählung war bereits erschienen, riefen sie an und sagten, sie könnten nur fünfzig Euro aufbringen. Am Ende
zahlten sie gar nichts.“
Asteriou lebt von seinem Gehalt als Deutschlehrer an einem Gymnasium. Bis zur letzten Gehaltskürzung hat er 1100
Euro verdient, danach waren es dreißig Prozent weniger: „Wie es weitergehen soll, wenn die nächste Kürzung kommt,
weiß ich nicht.“ Eine Freundin von ihm arbeitet in einer Buchhandlung, die ausschließlich halbe Stellen anbietet.
„Natürlich arbeitet sie trotzdem jeden Tag fünf oder sechs Stunden. Wollen Sie raten, wie viel sie verdient?“ Es sind
210 Euro im Monat. Aber auf diese Weise, sagt Asteriou, sei sie wenigstens versichert.
Eine alternativlose Politik passt nicht zu Europa
Asterious Großmutter, die 92 Jahre alt wurde und im letzten Jahr starb, hat bis zuletzt immer wieder von den
Deutschen gesprochen, die ihr Dorf auf der Peloponnes überfallen haben. Ihr Enkel hat Germanistik studiert, in
Deutschland gelebt und das Land lieben gelernt. Aber Deutschland, sagt Asteriou, hätte sich verändert. Auch die
Europäische Union hat sich verändert. Sie habe zwei Gesichter bekommen: „Seit den frühen achtziger Jahren hat
Griechenland die EU als Institution kennen gelernt, die Millionen über Millionen ins Land gepumpt hat, ohne jemals
nach Verbleib und Verwendung dieses Geldes zu fragen. Jetzt sieht sich Griechenland mit einer EU konfrontiert, die
über jeden einzelnen Cent Rechenschaft von uns verlangt.“
Christos Asteriou spricht nicht von Erpressung. Er sagt nur, dass eine Politik, die sich als alternativlos anpreist, nicht
gut zu Europas Werten passe. Dann gehen wir zum Wahllokal. Es ist in einer Schule, in der die Kinder von Kifissia
lernen, wie heroisch der General damals Mussolini sein „Nein“ entgegenschleuderte. Bis heute ist Metaxas „Oxi-Tag“
ein Nationalfeiertag in Griechenland. Was die Kinder der Kinder von Kifissias eines Tages über die Regierung Tsipras,
das Referendum und den historischen Sonntag des 5. Juli lernen werden, das steht in den Sternen.
Autor: Hubert Spiegel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (06.07.2015)
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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.

ART WORK: Γιώργος Παυλάκος/Γιώτα Μαζιώτη

www.shedia.gr •

shedia.streetpaper •

_shedia
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΟ ERASMUS+
της Λίνας Ουστριά
(Καθηγήτρια Γερμανικών στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών)
aoustria@sch.gr

To 3ο Γυμνάσιο Σερρών συμμετείχε
στο Πρόγραμμα Κινητικότητας
Εκπαιδευτικών Erasmus+ της
δράσης ΚΑ1 (Κινητικότητα
προσωπικού σχολικής Εκπαίδευσης)
το οποίο υλοποιήθηκε στην
πόλη Πόρτο της Πορτογαλίας το
διάστημα 7- 14 Μαρτίου 2015.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν έξι (6) καθηγητές διαφορετικών
ειδικοτήτων του σχολείου: ο κ. Αλέξανδρος Ασπριάδης ΠΕ19,
υποδιευθυντής του σχολείου, η κ. Λίνα Ουστριά ΠΕ07, η κ. Ελένη
Καφταντζή ΠΕ04, η κ. Σοφία Ζαφειροπούλου, η κ. Βασιλική Ζέττα
ΠΕ02 και η κ. Χριστίνα Κουτίδου ΠΕ06, η οποία ήταν και υπεύθυνη
του προγράμματος. Το θέμα του Επιμορφωτικού προγράμματος
ήταν “����������������������������������������������������
Project���������������������������������������������
��������������������������������������������
management����������������������������������
���������������������������������
for������������������������������
�����������������������������
cross������������������������
-�����������������������
cultural���������������
��������������
exchange������
�����
proj�
ects in Europe”(Βελτίωση δεξιοτήτων στη διαχείριση ευρωπαϊκών
διαπολιτισμικών προγραμμάτων) και η διάρκειά του 7 ημέρες. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με Εθνικό Φορέα Διαχείρισης το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του
3ου Γυμνασίου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα αυστηρά οργανωμένο και πολύωρο απαιτητικό επιμορφωτικό πρόγραμμα μαζί με εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Γερμανία,
Νορβηγία, Τσεχία, Γαλλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Σλοβενία).
Η δομή και η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίχθηκε σε νέες παιδαγωγικές τεχνικές βιωματικής και ενεργητικής
μάθησης, με στόχο όχι απλώς τη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων αλλά κυρίως την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αφορούσε στην
εκμάθηση τεχνικών διαπολιτισμικής προσέγγισης εκπαιδευτικών και μαθητών, την κατάκτηση δεξιοτήτων για τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο καθώς και ενημέρωση για τις δυνατότητες των προγραμμάτων Erasmus+ και
την εκπόνηση σχεδίων διαθεματικών ευρωπαϊκών Projects.
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος έληξε η επιμορφωτική δράση ΚΑ1 στην οποία συμμετείχε το
3ο Γυμνάσιο Σερρών και αναπτύχθηκε σε δυο άξονες κινητικότητας. Άρχισε το Δεκέμβριο του 2014, με τη συμμετοχή
δύο εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (Job-shadowing) διάρκειας μιας εβδομάδας
σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Αμβούργο της Γερμανίας. Εκεί οι δύο καθηγήτριες Ξένων γλωσσών η κ.
Χριστίνα Κουτίδου και η κ. Λίνα Ουστριά παρακολούθησαν μαθήματα σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, επιθυμίες
και ανάλογα με τα μαθήματα που διδάσκουν. Μέσω της εμπειρίας της επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας δόθηκε η
δυνατότητα οι επιμορφούμενες εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε διδακτικά θέματα, να εμβαθύνουν
σε ένα νέο εργασιακό κλίμα, σε καινούρια πρότυπα και δυναμικές, να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους από άλλες
χώρες με σκοπό τη μελλοντική συνεργασία, να συγκρίνουν διαφορετικά αναλυτικά προγράμματα και να ανταλλάξουν πρακτικές και εμπειρίες πάνω σε μία διαπολιτισμική βάση.
Απώτερος στόχος των δύο προγραμμάτων κινητικότητας ήταν η διαπολιτισμική προσέγγιση και η προώθηση της
συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους φορείς εκπαίδευσης, μέσα από την επιτόπια καταγραφή πλήθους εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα,
επιδιώχθηκε η αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών για ολοκλήρωση εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων
συνεργασίας και ανταλλαγών. Μέσα σε κλίμα αρμονικής συνεργασίας και γόνιμου διαλόγου οι εκπαιδευτικοί του 3ου
Γυμνασίου ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες, τις οποίες και μετέφεραν
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μετά την επιστροφή τους στους μαθητές. Η διάχυση των αποτελεσμάτων στους συναδέλφους του σχολείου έγινε στο
πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης που οργανώθηκε για το σκοπό αυτό.
“Job - shadowing“ στο Αμβούργο
Η επιτόπια παρακολούθηση εργασίας στο μοναδικό Αμβούργο ήταν πράγματι μια αξέχαστη εμπειρία και θα
ήθελα να μοιραστώ ένα μέρος της μαζί σας.
Η εβδομάδα ξεκίνησε με την επίσκεψη στο Δημοτικό
σχολείο „Katharinenschule“ στην „New Hafen City” του
Αμβούργου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μοντέρνο και
πρωτοποριακό δημόσιο σχολείο, το οποίο συστεγάζεται
με ένα μικρό νηπιαγωγείο. Μας ξενάγησαν στους όμορφους χώρους τους και πραγματικά μας εντυπωσίασαν. Ο
πιο εντυπωσιακός του χώρος είναι αδιαμφισβήτητα το
προαύλιο που βρίσκεται στην ταράτσα του κτιρίου.
Τις επόμενες μέρες είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μαθήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας.
Πρώτος σταθμός για μένα ήταν το ολοήμερο σχολείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης „Nelson Mandela Schule“.
Ανήκει στην κατηγορία „Gesamtschule“ και φιλοξενεί
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περίπου 1300 μαθητές από πάρα πολλά έθνη. Ηλικιακά
οι μαθητές είναι μεταξύ 10 και 18 ετών. Η τάξη που επισκέφτηκα παρέα με τη συνάδελφο Παρασκευή Τασσοπούλου, ήταν τάξη υποδοχής προσφύγων με δεκαεξάχρονους μαθητές από το Ιράν, το Ιράκ, το Πακιστάν, τη
Σομαλία (κάποιοι μαθητές πριν φτάσουν στη Γερμανία,
έζησαν κι ένα διάστημα στην Ελλάδα). Αυτά τα παιδιά,
τα περισσότερα ορφανά, διδάσκονται τα Γερμανικά ως
Ξένη γλώσσα σε πολύ εντατικούς ρυθμούς (25 ώρες την
εβδομάδα), ώστε να ενταχθούν σε μικρό χρονικό διάστημα στις «κανονικές τάξεις», να γίνουν πολύ καλοί χρήστες
της γερμανικής γλώσσας και να ανεβάσουν τον μέσο
όρο του σχολείου με τις επιδόσεις τους. Τους επιτρέπεται
κατά τη διάρκεια του μαθήματος η χρήση ηλεκτρονικών
λεξικών που έχει ο καθένας στο κινητό τηλέφωνό του.
Από πλευράς εκπαιδευτικών υπάρχει αρκετό περιθώριο
για δημιουργική ποικιλία στη διδασκαλία και στην επιλο-
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γή της διδακτέας ύλης, χωρίς να είναι προσκολλημένοι
σε κάποιο βιβλίο. Οι μαθητές συνεργάζονταν κυρίως σε
ομάδες κι έκαναν προφορικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων της συνεργασίας τους, όπου κρίνονταν και
αξιολογούνταν για τη σωστή ή όχι παρουσίασή τους από
τους συμμαθητές τους. Εδώ πρέπει να αναφέρω, ότι στο
Αμβούργο όλα τα μαθήματα είναι δίωρα συνεχόμενα,
ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένοι διδακτικοί στόχοι.
Νωρίς το απόγευμα της ίδιας μέρας ήπιαμε τον καφέ μας
στο καφέ γονέων „��������������������������������������
im������������������������������������
�����������������������������������
Tor��������������������������������
�������������������������������
zur����������������������������
���������������������������
Welt�����������������������
“, που διαθέτει το σχολείο „Elbinselschule“. Η σχολή γονέων, στην οποία ανήκει
το καφέ, ιδρύθηκε πριν από 40 χρόνια με σκοπό να φέρει
τους γονείς πιο κοντά στο σχολείο, κυρίως αυτούς που
αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πρόκειται για ένα χώρο
όμορφο και ζεστό, όπου οι γονείς μπορούν απλώς να

Η δεύτερη μέρα στο σχολείο „Nelson Mandela” με βρήκε
σε μια κανονική τάξη όπου διδασκόταν το μάθημα της
Γεωγραφίας, μια και τα περισσότερα τμήματα που είχαν
εκείνη την ώρα Γερμανικά έγραφαν διαγωνίσματα. Μαθητές αυτής της τάξης ήταν δεκάχρονα παιδάκια, τα οποία
παρουσίαζαν προβλήματα συμπεριφοράς, σύμφωνα με
τα λόγια του καθηγητή τους. Για αυτό το λόγο υπήρχαν
άλλοι δύο εκπαιδευτικοί στην τάξη. Μάθημα λοιπόν με
τρεις καθηγητές ταυτόχρονα (η μία από τις καθηγήτριες
ήταν εθελόντρια, όπως με ενημέρωσε. Με αυτή την εθελοντική εργασία συγκεντρώνει μόρια που θα αυξήσουν
τις πιθανότητες πρόσληψής της). Εμένα μου φάνηκαν
πάρα πολύ καλά παιδιά, ήσυχα και υπάκουα. Για το σχολείο αυτό ήταν η «προβληματική πέμπτη τάξη». Τους είχε
ανατεθεί να συμπληρώσουν σε συγκεκριμένο χρόνο κάποια φύλλα εργασίας. Και πάλι δεν είδα βιβλία στα θρανία.

πιούν έναν καφέ περιμένοντας τα παιδιά τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να συναντήσουν ειδικούς που θα τους
βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων τους ή να
παρακολουθήσουν σεμινάρια.

Είδα όμως πάρα πολλούς κανόνες καλής συμπεριφοράς
αναρτημένους στους πίνακες ανακοινώσεων της τάξης.
Είδα τους μαθητές που είχαν τελειώσει νωρίτερα από τον
προκαθορισμένο χρόνο να σηκώνονται αθόρυβα από τη
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Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης λίγο
πριν τη αναχώρηση για το Πόρτο. Από
αριστερά: Σοφία Ζαφειροπούλου, Λίνα
Ουστριά, Ελένη Καφταντζή, Αλέκος
Ασπριάδης, Σύλια Ζέττα, Χριστίνα Κουτίδου.

„Katharinenschule“ και το
ιδιαίτερο προαύλιο στην ταράτσα
του κτιρίου. Από αριστερά: Λίνα
Ουστριά, Χριστίνα Κουτίδου

Η Λίνα Ουστριά (δεξιά)
με μαθητές στο σχολείο
„Nelson Mandela“

Ο χώρος όπου παραμένουν
οι μαθητές όταν αποβάλλονται
από την τάξη
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θέση τους και να βοηθούν τους συμμαθητές τους που δυσκολευόταν. Βρισκόμουν σε μια τάξη εξοπλισμένη με smart board,
γεωμετρικά όργανα, ντουλάπα όπου υπήρχαν υλικά για το μάθημα. Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του Logbuch�����������
������������������
, όπου κρατάει σημειώσεις για τα μαθήματά του, σημειώνει ο καθηγητής
τις παρατηρήσεις του, υπάρχουν τα τηλέφωνα του σχολείου,
οι φωτογραφίες του προσωπικού του σχολείου, οι κανονισμοί
του σχολείου, τους οποίους υπογράφει ο κάθε μαθητής και οι
γονείς του , καταγράφονται οι αδυναμίες του μαθητή και ποιοι
είναι οι στόχοι για να τις ξεπεράσει. Το τέλος αυτής της ώρας
σήμανε και το τέλος της σχολικής ημέρας για αυτά τα παιδιά. Ο
καθένας ανέβασε την καρέκλα του πάνω στο θρανίο και ο μαθητής που είχε υπηρεσία σκουπίσματος σκούπισε την τάξη. Αν
κατά λάθος ξεχαστεί και δεν σκουπίσει, δεν θα σφουγγαρίσει η
καθαρίστρια την τάξη, και την επομένη θα την βρουν όπως την
άφησαν, μου εξήγησε ο Γερμανός συνάδελφος. Εννοείται ότι σε
όλες τις τάξεις υπάρχουν τρεις κάδοι (2 για ανακύκλωση,1 για
τα υπόλοιπα σκουπίδια), μια σκούπα κι ένα φαράσι. Αυτό το πα-

Μάθημα με τρεις καθηγητές !!!

Schulvertrag der
Nelson - Mandela - Schule

ρατήρησα ακόμη και στο νηπιαγωγείο του „Katharinenschule“.
Το δεύτερο σχολείο που μας φιλοξένησε ήταν το σχολείο „Stadtteilschule Horn“. (Ο όρος „Stadtteilschule“ αντικαθιστά
πλέον στα περισσότερα σχολεία αυτού του είδους τον όρο „Gesamtschule“. Βρισκόμασταν στην περιοχή HamburgHorn,όπου βρίσκεται και το „Rauhes Haus“, ένα ίδρυμα με φιλανθρωπική δράση που οφείλει την ύπαρξή του στον
θεολόγο Johann Hinrich Wichern, ο οποίος είναι ο δημιουργός του πρώτου „Adventskranz“). Κι εδώ πρόκειται για ένα
μεγάλο σχολείο (1400 μαθητές από 40 εθνικότητες). Το τμήμα που επισκεφτήκαμε αποτελούνταν και πάλι από παιδιά
μεταναστών ή προσφύγων, μικρότερης όμως ηλικίας από αυτά του σχολείου „Nelson Mandela“. Κι εδώ ο καθηγητής
δούλευε με φύλλα εργασίας μια και το βιβλίο Γερμανικών (επιλογής του ίδιου) δεν τον καλύπτει. Στην άλλη τάξη, με
λίγο μεγαλύτερους μαθητές γινόταν το μάθημα μέσα από το γνωστό παιχνίδι „UNO“. Εδώ μου φάνηκε πιο έντονη η
ύπαρξη μαθητών διαφορετικών ικανοτήτων και πιο έντονη η προσπάθεια της καθηγήτριάς τους να ενθαρρύνει και
να ενισχύει θετικά τους αδύναμους.
Και φτάνουμε στην τελευταία επίσκεψη και πάλι στο σχολείο „����������������������������������������������������
Horn������������������������������������������������
“. Ο υποδιευθυντής είχε την καλοσύνη να μας οδηγήσει στους χώρους που υποδέχονται τους μαθητές που αποβάλλονται από την τάξη την ώρα του μαθήματος. Ονομάζεται „Trainingsraum“. Εδώ περιμένουν ειδικοί συνεργάτες τους άτακτους μαθητές, που θα τους βοηθήσουν μέσα
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από συζήτηση να αλλάξουν συμπεριφορά. Ο μαθητής που αποβάλλεται υποχρεούται να συμπληρώσει ένα έντυπο.
Να απαντήσει στα ερωτήματα: Γιατί με απέβαλλε ο καθηγητής μου; Ποιο ήταν το λάθος μου; Τι πρέπει να κάνω για να
μην επαναληφθεί το ίδιο; Πώς θα βελτιώσω τη συμπεριφορά μου; Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβάλλεται
συχνά, ενημερώνονται οι γονείς εγγράφως, συζητείται το θέμα στο σύλλογο καθηγητών και εμπλέκεται ακόμη και
κοινωνικός λειτουργός.
Στη συνέχεια βρέθηκα σε μια τάξη, που έγραφε διαγώνισμα στο μάθημα των Γερμανικών. Στον πίνακα ήταν γραμμένοι αναλυτικά και με σαφήνεια οι κανόνες που ισχύουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Όλοι οι μαθητές είχαν στο θρανίο τους ένα λογοτεχνικό βιβλίο της αρεσκείας τους, για να διαβάσουν σε περίπτωση που τέλειωναν νωρίτερα από
τον προκαθορισμένο χρόνο. Μάλιστα δύο μαθητές, που είχαν τελειώσει ήδη, ξάπλωναν πάνω σε μοκέτες στο κέντρο
της τάξης διαβάζοντας το βιβλίο τους. «Για να είναι ήσυχοι και να μην ενοχλούν», μου εξήγησε η συνάδελφος. (Επρόκειτο για μαθητές 11-12 χρονών). Αφού είχε τελειώσει ο χρόνος, μάζεψαν τις μοκέτες, συγκέντρωσε η καθηγήτρια τα
γραπτά και ρωτούσε τους μαθητές για τις λύσεις των θεμάτων του διαγωνίσματος, ενώ προηγουμένως είχε αναθέσει
σε έναν μαθητή να κρατάει σημειώσεις για τη συμμετοχή των συμμαθητών του και σε έναν άλλο να σημειώνει τους
μαθητές που μιλούσαν ενώ δεν τους είχε δοθεί ο λόγος, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να επιβραβεύσει από τη
μία και να συνετίσει από την άλλη. Η πειθαρχεία και η συμμετοχή επιβραβεύονται και με κάποιες εκδρομές που διοργανώνονται για τους μαθητές του τμήματος ανεξάρτητα από το υπόλοιπο σχολείο.
Αυτό που γενικά διαπίστωσα, είναι ότι στα γερμανικά σχολεία δίνεται μεγάλη έμφαση στο να συνεργάζονται, να αλληλοβοηθούνται, να μην αγχώνονται, να έχουν αυτοέλεγχο και αυτοεκτίμηση οι μαθητές τους, να συμπεριφέρονται
κοινωνικά αποδεκτά χωρίς όμως να χάνουν την προσωπικότητά τους. Επομένως, το „Job-shadowing” αποτελεί ένα
εξαιρετικό εργαλείο για μάθηση και έμπνευση. Αν σας δοθεί η ευκαιρία, μην τη χάσετε!!
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ΕRASMUS+: TO 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ
της Γεωργίας Πιπέλη
Εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας του 2ου Γυμνασίου Κισάμου
Συντονίστρια προγράμματος Erasmus+
gpipeli@yahoo.gr

Tο 2ο Γυμνάσιο Κισάμου Χανίων συμμετέχει
για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 20152016 στη Βασική Δράση 2 του ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+ που αφορά
στρατηγικές συμπράξεις, όπου οργανισμοί/
ιδρύματα/φορείς που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της Εκπαίδευσης, της
Κατάρτισης και της Νεολαίας σε όλη
την Ευρώπη συνεργάζονται για θέματα
κοινού ενδιαφέροντος. Το έργο που
υλοποιείται έχει τον τίτλο „Μit dem
interaktiven Kulturkoffer durch Europa
reisen” – «Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη με τη
διαδραστική βαλίτσα του πολιτισμού».

Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες να ενδιαφερθούν
για τα μουσεία και την τέχνη, για άλλες χώρες
και άλλους πολιτισμούς ανακαλύπτοντας τη
διαφορετικότητα και τον πολιτιστικό πλουραλισμό,
αλλά και τις ομοιότητές τους. Η γλώσσα εργασίας
είναι η Γερμανική. Η συντονίστρια χώρα είναι
η Ουγγαρία και συμμετέχουν σχολεία από την
Πολωνία, την Εσθονία, την Τουρκία και την Ελλάδα
(Κίσαμος Χανίων). Στα πλαίσια του προγράμματος
επιχορηγούνται μετακινήσεις
καθηγητών και
μαθητών στις χώρες-εταίρους. Έτσι τον Απρίλιο του
2015 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Ταλίν της Εσθονίας.
Αφήνοντας πίσω μας το ανοιξιάτικο τοπίο της Κρήτης
και ύστερα από τρεις πτήσεις μέσω Αθηνών και Ρίγας
Λετονίας φτάσαμε το βράδυ της 22ας Απριλίου στο
παραμυθένιο Ταλίν με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Στο
αεροδρόμιο μας υποδέχτηκε με χαρά η συντονίστρια
εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας του σχολείου „���
Tabasalu Ühisgümnaasium“ κα. Krista Savitsch, ενώ την
επόμενη μέρα έφθασαν και οι αποστολές των άλλων χωρών. Γνώριμα πρόσωπα, όπως αυτά των συντονιστών εκπαιδευτικών, χαρά για τη νέα συνάντηση, συζητήσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων, αλλά και νέες γνωριμίες μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ήταν τα χαρακτηριστικά της πρώτης επαφής μεταξύ μας, που θα περνούσαμε τις επόμενες
μέρες μαζί συμμετέχοντας στις δράσεις που είχαν προγραμματιστεί.
Η επίσημη υποδοχή έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου παρουσία του Δημάρχου, της Διευθύντριας, της
Υποδιευθύντριας και πολλών εκπαιδευτικών, με μία εκδήλωση πλούσια σε μουσικά και χορευτικά δρώμενα. Κλασική
αλλά και σύγχρονη μουσική, παραδοσιακοί αλλά και μοντέρνοι χοροί, μαθήματα εσθονικών χορών συνέθεσαν ένα
ενδιαφέρον πρόγραμμα. Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στο κτίριο, στο οποίο στεγάζονται το Δημοτικό, το Γυμνάσιο
και το Μουσικό Σχολείο, όπου συνολικά φοιτούν 900 μαθητές και διδάσκουν 80 καθηγητές, και κατόπιν παρακολουθήσαμε μάθημα. Στο σχολείο μας εντυπωσίασε η ηρεμία και η τάξη που επικρατούσε, ο εξοπλισμός των αιθουσών
με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας καθώς και με προσωπικό φορητό υπολογιστή για κάθε μαθητή, η βιβλιοθήκη που
θύμιζε δωμάτιο σπιτιού με ωραίους χρωματισμούς και άνετα έπιπλα, και οι εγκαταστάσεις με τα μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου και την εσωτερική πισίνα. Αφού γευματίσαμε στην τραπεζαρία του σχολείου, αναχωρήσαμε για το Ναυτικό Μουσείο κοντά στο λιμάνι της πόλης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ομοιώματα Εσθονικών πλοίων. Εκεί
πραγματοποιήθηκε σε ομάδες εργαστήριο (Workshop) σχετικό με τη θεματολογία του μουσείου, αφού οι επισκέψεις
στα μουσεία και οι ανάλογες δραστηριότητες είναι ο κεντρικός άξονας του έργου μας. Οι δράσεις περιελάμβαναν
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα εκθέματα, ζωγραφική, έκθεση σχετικά με τη ζωή των ναυτικών, δημιουργία
ποιημάτων, τραγουδιών και κόμικς. Η επεξεργασία και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε τις επόμενες μέρες
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στο χώρο του σχολείου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο Ταλίν είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα αξιοθέατα και τα πολιτιστικά στοιχεία της παραμυθένιας αυτής πόλης. Η επίσημη ξενάγηση έγινε από την υποδιευθύντρια του σχολείου, κα.
Κersti Vana μαζί με ομάδα μαθητών, αλλά και στον ελεύθερο χρόνο μας δεν χάναμε την ευκαιρία να περιδιαβούμε
τα γραφικά σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης, η οποία έχει χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Από την κορυφή του λόφου Τompea απολαύσαμε τη θέα του Ταλίν με τους πύργους και τις
κεραμιδένιες κωνοειδείς στέγες, περπατήσαμε στα λιθόστρωτα δρομάκια με τις εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτίρια,
επισκεφτήκαμε τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι, το Κοινοβούλιο της Εσθονίας, και φτάσαμε ως
την πλατεία του Δημαρχείου. Επίσης είδαμε μακριά από το κέντρο της πόλης το εντυπωσιακό πάρκο Κadriorg με τα
Ανάκτορα, το Προεδρικό Μέγαρο, τους πανέμορφους κήπους, τα σιντριβάνια και τις λίμνες.
Κοινές δράσεις μεταξύ των ομάδων των χωρών πραγματοποιήθηκαν στον Πύργο της Τηλεόρασης, ύψους
170 μέτρων, από όπου είχαμε μια υπέροχη πανοραμική άποψη του Ταλίν, στο Μουσείο Τέχνης KUMU που
στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο με έργα Εσθονών
καλλιτεχνών και έχει βραβευτεί ως Ευρωπαϊκό Μου-

Ελλάδα και Τουρκία στο
Υπαίθριο Μουσείο στην περιοχή
Rocca al Mare

σείο της χρονιάς 2008, στο υπαίθριο μουσείο στην
περιοχή Rocca al Mare, όπου σε μια τεράστια έκταση
με δέντρα είδαμε παραδοσιακές εσθονικές κατοικίες
και μάθαμε για τον τρόπο ζωής των Εσθονών στο παρελθόν, και στο Μουσείο Αστυνομίας στην επαρχιακή
πόλη Rakvere.
Tην τελευταία μέρα είχαμε μια ευχάριστη συνάντηση
στο χώρο του σχολείου με γνωστούς συναδέλφους
μας από διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων και από την
Ελλάδα και συγκεκριμένα με την συνάδελφο κα. Γιοχάνα Χαρδαλούπα, εκπαιδευτικό του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι
συμμετέχουν σε ανάλογο πρόγραμμα Erasmus+ και
μας επισκέφτηκαν από το κοντινό Ελσίνκι. Το απόγευμα ξεκίνησε το αποχαιρετιστήριο πάρτι σε παραδοσιακό εστιατόριο της περιοχής, όπου Εσθονοί,
Ούγγροι, Πολωνοί, Τούρκοι και Έλληνες χόρεψαν όλοι
μαζί αγκαλιασμένοι τους χορούς της κάθε πατρίδας. Η
επιθυμία κυρίως από την πλευρά των παιδιών να μην
τελειώσει η βραδιά καθώς και τα δάκρυα στα μάτια
τους αποδείκνυαν για άλλη μια φορά πως οι εμπειρίες
που αποκομίζουν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο
οποίο συμμετέχουν είναι μοναδικές, αφού εκτός από
τα όμορφα μέρη και τους πολιτισμούς που γνωρίζουν,
δημιουργούν νέες φιλίες με συνομηλίκους τους και
ανοίγουν τους ορίζοντες τους.

Πανοραμική άποψη του Ταλίν
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Αποχαιρετήσαμε την Εσθονία γοητευμένοι
από την πανέμορφη αυτή χώρα της Βαλτικής, χαρούμενοι από τις όμορφες στιγμές
που ζήσαμε, ικανοποιημένοι από τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαμε και συγκινημένοι από τους υπέροχους ανθρώπους που
γνωρίσαμε.
Στις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς θα ταξιδέψουμε με «τη βαλίτσα του πολιτισμού»
στη Βαρσοβία της Πολωνίας για να συμμετάσχουμε στην τρίτη συνάντηση εταίρων εκπαιδευτικών και μαθητών.

Συνάντηση των ελληνικών
αποστολών (2ο Γυμνάσιο Κισάμου
και Πρότυπο Πειραματικό
Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών)

Oι συντονίστριες του
προγράμματος (από αριστερά:
από τις χώρες Πολωνία, Ελλάδα,
Εσθονία, Ουγγαρία, Τουρκία)

*

Σημείωση
Μπορείτε να ενημερωθείτε για
τις δράσεις μας στη σελίδα μας
στο facebook καθώς και στο
blog μας

Θα χαρούμε
να διαβάσουμε τα σχόλια
και τις παρατηρήσεις σας.
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ΣΕΙΣΜΟΣ 23 ΒΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΦΠΑ
Νέο τοπίο διαμορφώνεται με την επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Έως τις 20.07.2015 όλες οι υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης απαλλασσόταν από την καταβολή ΦΠΑ. Θα είναι
μάλιστα η πρώτη φορά που «οι μετασεισμοί λουκέτων, απολύσεων αλλά και μαζικών μετακινήσεων μαθητών στο
ήδη χειμαζόμενο Δημόσιο Σχολείο που θα ακολουθήσουν θα είναι ισχυρότεροι της κύριας δόνησης», όπως εκτιμούν
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Στις 02.09.2015 έπειτα από το «τσουνάμι» των αντιδράσεων η Γενική Γραμματεία Εσόδων προχώρησε σε «πάγωμα»
της εφαρμογής του μέτρου έως τις 16 Οκτωβρίου 2015. Τι ψηφίστηκε στη Βουλή:
• Με το Νόμο 4334/16-7-2015 επιβλήθηκε ΦΠΑ στα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανεβάζοντας τα δίδακτρα αυτομάτως κατά 23%. Για παράδειγμα ένα
απλό ετήσιο πρόγραμμα εκμάθησης Ξένης γλώσσας σε ΚΞΓ αξίας 500 €, αυτομάτως σκαρφαλώνει στα 615 €.
• Με το Νόμο 4336/14-8-2015 επιβλήθηκε ΦΠΑ και στα ιδιωτικά σχολεία, τα κολλέγια και τα ΙΕΚ. Από το μέτρο εξαιρούνται -εκτός από την προσχολική αγωγή- σχολεία που πληρούν αθροιστικά τέσσερις προϋποθέσεις: να μην είναι
κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η διοίκηση να γίνεται αμισθί, οι τιμές τους να είναι κατώτερες από τις αντίστοιχες ανάλογων επιχειρήσεων και να μη δημιουργείται στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Στη συνοδευτική έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους για το Νόμο 4336 αναφέρεται: «Απώλεια εσόδων από τον 13% ΦΠΑ στα βοοειδή 70,8 εκατ.
ευρώ φέτος και 170 εκατ. ευρώ από το 2016 που θα υπεραντισταθμιστεί από τη μερική επιβολή ΦΠΑ στην εκπαίδευση (έσοδα 168 εκατ. ευρώ φέτος και 240 εκατ. ευρώ από το 2016». Υπενθυμίζουμε πως στο Νόμο 4334 είχε επιβληθεί
23% ΦΠΑ στα βοοειδή, που έγινε 13% στο Νόμο 4336...

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).
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ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4334, ΦΕΚ Α 80/16-7-2015

Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και
σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

Άρθρο 22

Άρθρο 1

«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά
συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές
υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια
ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά
περίπτωση, αρμόδια αρχή,
ιγ) η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης»

«β. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
N.2859/2000 (Α΄248) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι
στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και
παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια
εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα
από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από
τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών».

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2859, ΦΕΚ Α 248/07-11-2000

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336, ΦΕΚ Α 94/14-8-2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ
«β. H περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: ιβ) η παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που
πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς
εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. δεν έχουν ως σκοπό τη
συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται,
αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ii. η διοίκηση και διαχείριση
των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά
τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των
σχετικών δραστηριοτήτων, iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες
πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ, iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο
στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση.
Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20
Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημερών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ιουλίου
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την
επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται με τη δήλωση
ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTIΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

----Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
www.minedu.gov.gr
Α. Πασχαλίδου
Β. Πελώνη
210-3442238

ΚΟΙΝ.:

26-05-2015
83047/Δ2

GOETHE-INSTITUT
Βασ. Όλγας 66
546 42 Θεσσαλονίκη
 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων
Εκπ/σης)
 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια (μέσω
των Δ/νσεων Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εισόδου
Απαντώντας στο από 23-04-2015 έγγραφό σας που αφορά σε έγκριση επιμορφωτικών δράσεων
και επίσκεψης οχήματος σε σχολικές, σας γνωρίζουμε ότι:
Επιτρέπουμε τις επισκέψεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια
για το σχ. έτος 2015-2016, προκειμένου να παρουσιαστούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Γερμανίας.
Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές που διδάσκονται το μάθημα των Γερμανικών και
πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών.
Η διαδικασία θα γίνει σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Γερμανικής
γλώσσας, τον Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων, χωρίς τη χρήση ή
διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των
σχολείων.
Οι μαθητές θα απασχοληθούν μέχρι δύο διδακτικές ώρες.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Εσωτ. Διανομή

Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
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Wir Kids A2.2

Wir Kids A2.1

Wir Kids A2.2 ist stark!
• übersichtlicher, modularer Aufbau
• flache Progression
• leichtes Lehren und Lernen
• schnelle Lernerfolge
• viele spielerische Übungen

Wir Kids A2.1

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

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

Lehrerhandbuch

Lehr- und Arbeitsbuch

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir Kids A2.2 ist stark!

Wir Kids A2.2

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

Wir Kids A2.2

Wir Kids A2.1

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir Kids A2.2

Wir Kids A2

Grundkurs Deutsch für junge Lernende
Lehrerhandbuch

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

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

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

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

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD

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

10000

789606 891946

9

10000

789606 891953

Wir Kids

echt stark!

A1.1 A1.2
Wir Kids
βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 104
βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 128
Wir Kids NEU

A2.1 A2.2

βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 112
βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 128
Wir neu NEU

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

B1.1 B1.2

βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 136
βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 120

A1 A2 B1
Wir plus neu Intensivtrainer NEU
πρόσθετο συμπληρωματικό υλικό με επιπλέον ασκήσεις
εμπέδωσης και εξάσκησης και ακουστικό CD
A1 A2 B1
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 Book-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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΝ


ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆Ν
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆Ν, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:



Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
www.minedu.gov.gr
Αν. Πασχαλίδου
2103443422

ΠΡΟΣ:

Βαθός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί έχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

16062015
95147/∆2

 Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης
 Γραφεία Σχολ. Συβούλων ∆.Ε.
(έσω των Περιφερειακών
∆/νσεων Εκπ/σης )
 ∆ιευθύνσεις ∆/θιας Εκπ/σης
 Γενικά Λύκεια (έσω των ∆/νσεων
∆/θιας Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρίνιση για το άθηα επιλογής της Γ΄ τάξης Ηερήσιου
Γενικού Λυκείου ∆εύτερη ξένη γλώσσα
Σχετικά ε το άθηα επιλογής της Γ΄ τάξης Ηερήσιου Γενικού Λυκείου ∆εύτερη
Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερανικά) διευκρινίζεται ότι:
Η δεύτερη ξένη γλώσσα που πορούν να επιλέξουν οι αθητές πρέπει να είναι
διαφορετική από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται ως άθηα Γενικής Παιδείας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Εσωτ. ∆ιανοή







∆/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης ∆.Ε., Τ. Α΄
Αυτ. ∆/νση Παιδείας, Οογ., ∆ιαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
∆ιεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης
∆/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Προσωπικού Π/θιας & ∆/θιας Εκπ/σης
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Ο GÜNTER GRASS ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
(1967-74)
Επιμέλεια αφιερώματος: Πάκης Σλίμπας
Στις 13.04.2015 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Günter Grass (Γκύντερ Γκρας), ένας από τους σημαντικότερους
μεταπολεμικούς γερμανόφωνους συγγραφείς, ο οποίος βραβεύτηκε το 1999 με το Νόμπελ λογοτεχνίας. Η σχέση
του με την Ελλάδα χρονολογείται εδώ και δεκαετίες. Είναι χαρακτηριστικό πως σε δηλώσεις για την απώλειά του ο
πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Η απώλεια του Γκύντερ Γκρας αφορά κάθε πολίτη της Ευρώπης.
Σήμερα χάσαμε ένα από τα σημεία αναφοράς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο φίλο που δε
δίστασε να σταθεί δίπλα στον ελληνικό λαό στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης, όταν τα στερεότυπά εναντίον
της Ελλάδας βρίσκονταν στο απόγειό τους. Ο Γκύντερ Γκρας, δεν υπήρξε μόνο ο νομπελίστας βιρτουόζος του λόγου, αλλά
και ο μαχητικός διανοούμενος της δημοκρατικής και κοινωνικής στράτευσης. Το «τενεκεδένιο ταμπούρλο» του είναι ανεξίτηλο ορόσημο της ευρωπαϊκής πολιτικής και αντιφασιστικής λογοτεχνίας»
Ο Günter Grass ξεκίνησε την ενήλικη ζωή του με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (το 1945 ήταν μόλις 18 ετών) σε
μια κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, όπου οι δύο στους τρεις άντρες που γεννήθηκαν το 1918 έχασαν τη ζωή
τους στον πόλεμο του Χίτλερ. Αλλά και η Ευρώπη ήταν μια ερειπωμένη ήπειρος και όχι μόνο το Βερολίνο - μέχρι το
1950 είχε περισυλλεγεί μόνο το ένα τέταρτο των ερειπίων στη σημερινή πρωτεύουσα της Γερμανίας. Ο Grass για μια
ολόκληρη ζωή πάλεψε μέσα από τα έργα του και τέλος με τη δημόσια παραδοχή του για να αποτινάξει από πάνω του
ένα σκοτεινό κομμάτι της νιότης του: Το γεγονός πως σε ηλικία 17 ετών πίστεψε στον εθνικοσοσιαλισμό και για ένα
μικρό διάστημα κατατάχθηκε και υπηρέτησε σε μεραρχία των ��������������������������������������������������
Waffen��������������������������������������������
SS�����������������������������������������
�������������������������������������������
. Θα περάσουν δεκαετίες για να το παραδεχτεί δημόσια. Όλο το προηγούμενο διάστημα όμως μέσα από το έργο του προσπαθούσε να απολογηθεί ο ίδιος και
μέσω αυτού η Γερμανία η ίδια …
Ως μαχητικός διανοούμενος δεν έμεινε ασυγκίνητος και στις
δύο μεγάλες δοκιμασίες που πέρασε ο ελληνικός λαός αυτά τα
χρόνια:
Το 2012 με το ποίημά του «Η ντροπή της Ευρώπης» που δημοσιεύτηκε ταυτοχρόνως σε εφημερίδες της Ελλάδας και της
Γερμανίας το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 «έδωσε δύναμη στο λαό
μας στις δύσκολες ημέρες που περνά σήμερα», όπως υπογράμμισε σε μήνυμά της μερικές μέρες αργότερα η τότε υπηρεσιακή
Υπουργός Παιδείας κ. Αγγελική-Ευφροσύνη Κιάου.
Πολλές δεκαετίες νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1972, όταν η
Ελλάδα διένυε τον πέμπτο χρόνο από την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας (1967-1974) ο G����������������������������
�����������������������������
ü���������������������������
nter�����������������������
����������������������
Grass�����������������
βρέθηκε πάλι κοντά στο δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό - αυτή τη φορά με την προσωπική του παρουσία στην Αθήνα. Ας δούμε όμως πως περιγράφουν τα γεγονότα δύο από τους συμμετέχοντες, ο φοιτητής
τότε Άλκης Ρήγος και ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Ληναίος.
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Άλκης Ρήγος: Διαβαίναμε ένας-ένας τον στενό διάδρομο
που άφηναν οι εκατοντάδες αστυφύλακες
Ήταν και τότε άνοιξη, 20 Μάρτη του 1972.
Όταν η, από πολλούς αγνοημένη σήμερα,
Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων
(ΕΜΕΠ), αυτή η ανοιχτά αντιδικτατορική
συσπείρωση προοδευτικών αστών διανοουμένων, που μαζί με την Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων (ΕΚΙΝ) φοιτητών διαφόρων
ιδεολογικο-πολιτικών καταγωγών έπαιξαν
καταλυτικό ρόλο στην αλληλογνωριμία των
μελών ενός αναδυόμενου αντιδικτατορικού
φοιτητικού κινήματος, προσκαλούσε στην
Αθήνα τον διάσημο Γερμανό συγγραφέα
Γκύντερ Γκρας για μια ομιλία στην χουντοκρατούμενη χώρα μας.
Και εμείς φοιτητές του τότε, που αν και δεν είχαμε ακόμη διαβάσει τίποτε από το έργο του, διψούσαμε για γνώσεις
αυτοσυνειδησίας ανοιχτών οριζόντων και πράξεις αξιοπρέπειας ενός καθημερινού δημόσιου κινήματος προσωπικής
ευθύνης και συλλογικής πολιτικής ανυπακοής απέναντι στη Χούντα, διαβαίναμε ένας-ένας τον στενό διάδρομο που
άφηναν οι εκατοντάδες αστυφύλακες που είχαν κατακλύσει την στοά προς το Θέατρο Άλφα του Στέφανου Ληναίου,
της οδού Πατησίων και Στουρνάρη, όπου θα γίνονταν η ομιλία. Στην είσοδο οι ασφαλίτες των σχολών σημείωναν
όσους ήδη ήξεραν και μάζευαν τις ταυτότητες όσων πρωτοέβλεπαν, και στη συνέχεια διέλυσαν βίαια όσους δεν μπόρεσαν να μπουν. H αίθουσα κατάμεστη, κι εκείνος με το μεγάλο μουστάκι και την αιώνια πίπα του, που άναβε κάθε
τόσο, άρχισε να μιλά με μια βαθιά αργή φωνή. «Λόγος εναντίον της συνήθειας» ο τίτλος της ομιλίας του, που κυκλοφόρησε λίγο μετά σε ελάχιστα δίγλωσσα αντίτυπα. Την ξεφυλλίζω με το άκουσμα του θανάτου του.

Στέφανος Ληναίος: Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε δυο
μέρες να κλείσουν το θέατρο «ΑΛΦΑ»
Το γεγονός του θανάτου του μεγάλου συγγραφέα, διάσημου νομπελίστα και σπάνιου φίλου της πατρίδας μας, Γκίντερ Γκρας, με γύρισε πίσω στο 1972. Τότε, στην καρδιά της δικτατορίας, ο Γκρας ήρθε στη χώρα μας προσκεκλημένος από την Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων (ΕΜΕΠ), που είχαν ιδρύσει σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι
του τόπου, όπως οι Γ. Πεσμαζόγλου, Δ. Τσάτσος, Σ. Πεπονής, Κακριδής, Β. Τσουδερού, Ι. Καμπανέλλης, Α. Συνοδινού
κ.ά. Κανένας τότε δεν τους έδινε χώρο για να γίνει η ομιλία και ήταν τιμή μου που έγινε στο δικό μου θέατρο «ΑΛΦΑ».
Εκεί έδωσε μια πολυσήμαντη αντιδικτατορική ομιλία, με την αίθουσα και τους γύρω δρόμους γεμάτους από αποφασισμένους ακροατές και την επομένη έκανε μια ξεκάθαρα αντιδικτατορική συζήτηση με τους εκπροσώπους του Τύπου. Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε δυο μέρες να απελάσουν τον μεγάλο συγγραφέα, να εξορίσουν σε διάφορα χωριά
μερικούς από το Δ.Σ. της ΕΜΕΠ (Πεσμαζόγλου, Πεπονή, κ.ά.) και να κλείσουν το θέατρο «ΑΛΦΑ».

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να διαβάσετε στα γερμανικά τη διάλεξη του Günter Grass στην Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων
στις 20 Μαρτίου 1972. Ευχαριστούμε θερμά τον ομότιμο Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Άλκη Ρήγο που έθεσε στη διάθεσή μας ένα από
ελάχιστα δίγλωσσα αντίτυπα που διασώθηκαν, ώστε να προχωρήσουμε στη ψηφιοποίησή του. Στην ιστοσελίδα της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε μπορείτε να
διαβάσετε και την ελληνική μετάφραση του κειμένου, που αποτελεί ψηφιοποίηση της έκδοσης του 1972.
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www.bestefreunde.gr

ΑΦΗΣ
Η ΕΓΓΡ

ΑΙΤΗΣ

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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