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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
• Βοήθεια στους πρόσφυγες – Hilfe für Flüchtlinge

(σελ.5)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

• Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.: Ενημέρωση για τις προσλήψεις
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400 λειτουργικά κενά στη δημόσια εκπαίδευση

(σελ.6)

• DACHL-Fundstücke. Ein internationaler Wettbewerb

(σελ.9)

ΑΦΜ: 099524539
ΔΟΥ: Καλλιθέας
ΤΕΥΧΟΣ 41

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Κεντρική έδρα
Τ.Θ. 51717, Τ.Κ. 14503 Αθήνα
6973-470388
Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας
Τ.Θ. 50021, Τ.Κ. 54013 Θεσσαλονίκη
6949-933565
Τοπικές Επιτροπές
topikes@deutsch.gr

αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

• Οδηγός για τη διαθεματική προσέγγιση στην ομαδοσυνεργατική εργασία κάτω από το πρίσμα των αναλυτικών
προγραμμάτων σπουδών (ΑΠΣ) Γερμανικής
LESENSWERTES
• 1988 - Als Deutsch noch nicht auf den griechischen
Lehrplänen stand…
Magazin „Der Spiegel“ (Heft 14/1988)

(σελ. 25)

Kalimera, Anuga!

(σελ.27)

• Die wunderbare Welt der Präfixe

(σελ.29)

• ΕΕΛ/ΛΑΚ: Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα – Το ελληνικό δημόσιο πρέπει να

Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα

υιοθετήσει το ελεύθερο λογισμικό

Οικονομικός Υπεύθυνος
Καρατσιομπάνης Ιωάννης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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.25)

• Griechenland: „Deutsche Würstchen” - aus dem

Εκδότρια

Δημιουργικό
Αουάμλε Νάντια

(σελ.12)

(σελ.31)

• Εξώδικο των επιστημονικών ενώσεων ΠΕ05-07-08-19/20
και 138 φυσικών προσώπων

(σελ.33)

• Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.:
Προαιρετική η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών

(σελ. 36)

• Διαμαρτυρία καθηγητών Ξένων Γλωσσών Ικαρίας

(σελ.38)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
• Internationale Germanistik zu Gast in Athen

(σελ.40)

• Turns und kein Ende: Aktuelle Tendenzen in Germanistik
und Komparatistik - viertägige Konferenz der GGGS
Athen, 09.12.2015 - 12.12.2015
Programm (Stand: 18.11.2015)

(σελ.41)

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.

Die jährliche Tagung und Buchausstellung des ÖSD Instituts Griechenland findet am 31. Januar 2016 an der Moraitis Schule
statt. Es werden zahlreiche Workshops und interessante Vorträge angeboten. An der Tagung nehmen wie jedes Jahr alle
Verlage für DaF in Griechenland sowie die Buchhandlungen NOTOS, die Deutsche Buchhandlung und die CoLibri
Buchhandlung teil. Unser einheitlicher Deutschlehrerverein gastiert auch diesmal am ÖSD Institut Griechenland. Demnächst
erhalten Sie das detaillierte Programm.

November-Dezember 2015
PRÜFUNGEN

EINSCHREIBUNGEN

ERGEBNISSE

ATHEN/HERAKLION

05-06/12/2015

08-18/10/2015

08/01/2016

THESSALONIKI

28-29/11/2015

08-18/10/2015

08/01/2016

CHIOS

28-29/11/2015

05-14/10/2015

08/01/2016

Februar-März-April 2016
PRÜFUNGEN

EINSCHREIBUNGEN

ERGEBNISSE

ATHEN

27-28/02/2016

09-18/01/2016

28/03/2016

VOLOS/KOMOTINI

05-06/03/2016

09-18/01/2016

28/03/2016

CHIOS

01-02/04/2016

01-10/02/2016

13/05/2016

Mai-Juni-Juli 2016
PRÜFUNGEN

EINSCHREIBUNGEN

ERGEBNISSE

ATHEN

18-19/06/2016

29/03-09/04/2016

07/07/2016

THESSALONIKI/
HERAKLION

28-29/5/2016

29/03-09/04/2016

07/07/2016

CHIOS

30-31/07/2016

18-27/05/2016

07/09/2016

September 2016
PRÜFUNGEN

EINSCHREIBUNGEN

ERGEBNISSE

ATHEN

10-11/09/2016

08-18/07/2016

05/10/2016

VOLOS/
KOMOTINI/CHANIA

03-04/09/2016

08-18/07/2016

05/10/2016

MYTILINI

03-04/09/2016

29/06-08/07/2016

05/10/2016

November-Dezember 2016
PRÜFUNGEN

EINSCHREIBUNGEN

ERGEBNISSE

ATHEN

03-04/12/2016

7-17/10/2016

09/01/2017

THESSALONIKI/
HERAKLION

26-27/11/2016

7-17/10/2016

09/01/2017

CHIOS

26-27/11/2016

3-12/10/2016

11/01/2017

Ινστιτούτο ÖSD –Σχολή Μωραΐτη
Παπαναστασίου & Αγίου Δημητρίου
154 52 ΨΥΧΙΚΟ – ΑΘΗΝΑ

www.osd.gr
info@osd.gr
210 6795092
210 6795091

213 0299509
211 7709343
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – HILFE FÜR FLÜCHTLINGE

aktuell 41/2015
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Σημείωμα της Σ.Ε.
Η παραπάνω ανακοίνωση του Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε αποτελεί ένα μικρό δείγμα των δράσεων τόσο του
Διοικητικού Συμβουλίου όσο και μιας σειράς Τοπικών Επιτροπών της Ένωσής μας σε ολόκληρη τη χώρα με
στόχο την ανάδειξη του προβλήματος των «κενών» στη Δημόσια Εκπαίδευση. Έως το κλείσιμο της ύλης του
„aktuell“ είχε καλυφθεί περίπου το ένα τρίτο των λειτουργικών κενών στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
της χώρας: Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έγινε πρόσληψη 24 αναπληρωτών Γερμανικής γλώσσας σε
δύο φάσεις και για την Πρωτοβάθμια πραγματοποιήθηκε η α΄ φάση προσλήψεων, που περιέλαβε τελικά 124
προσλήψεις αναπληρωτών Γερμανικής γλώσσας με μειωμένο ωράριο (έως 15 διδακτικές ώρες την εβδομάδα).
Ο αγώνας συνεχίζεται …
aktuell 41/2015
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Goethe-Institut Athen
Ομήρου 14-16
Τηλ. 210 36 61 000
www.goethe.de/athen
www.facebook.com/goetheinstitut.athen

aktuell 41/2015
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zwischen dem 15. Oktober 2015 und dem 29.2.2016 findet die erste Runde des Wettbewerbs DACHL-Fundstücke
statt. Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aus aller Welt sind eingeladen sich zu beteiligen und Objekte
einzusenden, die mit den amtlich deutschsprachigen Ländern, ihren Städten und Regionen, ihren Menschen und
deren Alltag, ihren Sprachen und ihren Geschichten, ihrer Geschichte und Gegenwart in Verbindung stehen, und die
sie im Deutschunterricht einsetzen.

Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter http://www.idvnetz.org/dachl

Zu diesem Wettbewerb laden die politischen Vertreterinnen und Vertreter der deutschsprachigen Länder, der
Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband (IDV) und das Goethe-Institut ein.

Wir möchten Sie herzlich bitten, diese Initiative zu unterstützen, indem Sie diese Information in Ihrem Netzwerk
verbreiten und für den Wettbewerb werben. Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen,
Prof. Marianne Hepp
Internationaler Deutschlehrerinnen- und
Deutschlehrerverband (IDV)
Präsidentin

aktuell 41/2015

Sebastian Vötter
Goethe-Institut
Bereich Sprache und Bildungspolitik
Bereichsleiter
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DACHL-Fundstücke.
Nehmen Sie am Wettbewerb teil und reichen Sie Ihr
DACHL-Fundstück ein.
DACHL-Fundstücke sind Objekte, die mit den amtlich deutschsprachigen Ländern, ihren
Städten und Regionen, ihren Menschen und deren Alltag, ihren Sprachen und ihren
Geschichten, ihrer Geschichte und Gegenwart in Verbindung stehen. Fundstücke können
Entdeckungen aller Art sein, Alltagsobjekte, Einrichtungsgegenstände, Hinweisschilder,
Plakate, Rezepte, Gebrauchsanweisungen, Aufschriften, Grafittis, Skulpturen,
Musikstücke, Ohrwürmer, Geräusche, Durchsagen, Alltagsdialoge und vieles mehr. Sie
sind mitteilenswerte Fundstücke im Sinne von Spuren der deutschen Sprache, der
deutschsprachigen Länder und ihrer Gesellschaften. Die Fundstücke können als Foto,
Audio- oder Videodokument eingereicht werden.
Die Fundstücke sollen




ungewöhnliche Einblicke in DACHL jenseits von Klischees geben oder zur
kritischen Auseinandersetzung mit Klischees anregen
vielfältige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit der
deutschsprachigen Länder im Unterricht eröffnen
zum Nachdenken und Diskutieren anregen

Der Wettbewerb hat zum Ziel,





aktuell 41/2015

das breite Spektrum an innovativen Möglichkeiten kulturbezogenen und
landeskundlichen Lehrens und Lernens im Deutschunterricht weltweit sichtbar
zu machen,
ein facettenreiches Bild der deutschsprachigen Länder in der Welt zu zeigen,
Materialien und Unterrichtsvorschläge für Deutschlehrkräfte weltweit zur
Verfügung zu stellen,
die vielfältige, spannende und mitunter überraschende Wirklichkeit der
deutschsprachigen Länder exemplarisch in den Unterricht zu holen.
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DACHL-Fundstücke.
Entdeckt von Deutschlehrenden weltweit. Ein Wettbewerb
Was sind DACHL-Fundstücke?
Unter DACHL-Fundstücken verstehen wir Objekte, die mit den amtlich
deutschsprachigen Ländern, ihren Städten und Regionen, ihren Menschen und deren
Alltag, ihren Sprachen und ihren Geschichten, ihrer Geschichte und Gegenwart in
Verbindung stehen. Fundstücke können Entdeckungen aller Art sein, Alltagsobjekte,
Einrichtungsgegenstände, Hinweisschilder, Plakate, Rezepte, Gebrauchsanweisungen,
Aufschriften, Grafittis, Skulpturen, Musikstücke, Ohrwürmer, Geräusche, Durchsagen,
Alltagsdialoge und vieles mehr. Sie sind mitteilenswerte Fundstücke im Sinne von
Spuren der deutschen Sprache, der deutschsprachigen Länder und ihrer Gesellschaften.
Die Fundstücke können als Foto, Audio- oder Videodokument eingereicht werden.

Bitte beachten Sie dabei folgende Richtlinien:
 Foto/Audio/Video:
o Das eingereichte Dokument muss urheberrechtefrei sein. Machen Sie am
besten selbst ein Foto von Ihrem Fundstück oder nehmen Sie es auf.
o Größe des Fotos: 1920 x 1200 px (max. 6 MG)
o Format von Fotos: jpg oder png
o Format von Audiodateien: mp3 oder wav (max. 90 Sekunden)
o Format von Videos: Youtube- oder Vimeo-Link (max. 90 Sekunden)
o Angaben zum Foto/Audio/Video: Titel oder Kurzbeschreibung,
Aufnahmedatum und Aufnahmeort

Begründung:
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Länge: 700-1000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
Gehen Sie in Ihrer Begründung auf folgende Fragen ein:
o Warum haben Sie dieses Fundstück ausgewählt?
o Was genau ist der Bezug dieses Fundstücks zu den deutschsprachigen
Ländern?
o Warum eignet sich dieses Fundstück besonders gut für den Unterricht?

11
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
του Δημητρίου Ζέππου
Διευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Καλυβίων Θορικού
ΣΕΠ στο ΕΑΠ, PhD, MEdu
zepposd@sch.gr

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αποτελεί έναν οδηγό τεκμηρίωσης για την πραγματοποίηση Ομαδοσυνεργατικών
Εργασιών στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) για τη διδασκαλία της Γερμανικής
ως ξένης γλώσσας στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση. Τα ΑΠΣ αυτά ισχύουν ανεξάρτητα από την εισαγωγή
του Νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) 1, που εφαρμόστηκε πιλοτικά τα σχ.
έτος 2011-2012 έως 2013-2014. Κατά συνέπεια, το κείμενο προσφέρει στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό
ένα πλαίσιο υπηρεσιακής, παιδαγωγικής και διδακτικής τεκμηρίωσης για την εφαρμογή εναλλακτικών
διδακτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στη δημόσια
εκπαίδευση, εφόσον ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να εισάγει στο μάθημά του εναλλακτικές μεθόδους
διδασκαλίας και ενασχόλησης με τη γλώσσα, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζει πιστά τις επιταγές της κείμενης
νομοθεσίας, όπως αυτή εκφράζεται από τα ΑΠΣ της Γερμανικής γλώσσας.
Η μεθοδολογία του κειμένου δεν ακολουθεί πιστά την παραδοσιακή μορφή μίας βιβλιογραφικής έρευνας.
Αντιθέτως προτείνει συγκεκριμένες εφαρμογές και τεκμηριώσεις, συνδυάζοντας τα κείμενα των ΑΠΣ
Δημοτικού και Γυμνασίου, όπου δίδονται οδηγίες για την εισαγωγή ομαδοσυνεργατικών διαπολιτισμικών
και διαθεματικών δραστηριοτήτων, με τα θεωρήματα και τις επιστημονικές απόψεις που πλαισιώνουν τη
διδακτική αυτή προσέγγιση.
Κατά συνέπεια, η εργασία αποτελεί συγκερασμό των απόψεων και των θεωρητικών θέσεων πίσω από τα
«Projekte» και της πρακτικής τους εφαρμογής κάτω από το πρίσμα των προδιαγραφών των δυο ΑΠΣ. Ως
τέτοια, η εργασία φιλοδοξεί να προσφέρει έναν οδηγό στήριξης και ενημέρωσης του εκπαιδευτικού για
την εσωτερική αλλά και εξωτερική τεκμηρίωση των νεωτεριστικών προσπαθειών του στο μάθημα της
Γερμανικής γλώσσας στο πλαίσιο των ΑΠΣ.

1. Τα ΑΠΣ Γερμανικής της Δημόσιας προ-τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η διδασκαλία της Γερμανικής στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση προδιαγράφεται μέχρι σήμερα από το
ισχύον ρυθμιστικό περίγραμμα, όπως αυτό καταγράφεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)2. Στο προλογικό σημείωμά του ο Σταμάτης Αλαχιώτης, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου κατά την περίοδο της σύνταξης του ΔΕΠΠΣ, περιγράφει τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης ως
εξής:
«Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και η επιτυχής
κοινωνική ένταξή του, αφενός μέσα από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου με την
ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.» (ΔΕΠΠΣ, 2003:
2)
Σε αυτή τη γενική παραδοχή εντάσσεται η διδασκαλία της ξένης γλώσσας ως στοιχείο «ενίσχυσης της
πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.» (ο.π.: 3).
Λόγω της ελεύθερης μετακίνησης των πληθυσμών, όπως τη βιώνουμε στη σημερινή πραγματικότητα,
η ζύμωση με άλλους πολιτισμικούς παράγοντες μέσα από τον κύριο φορέα τους, τη γλώσσα, αποτελεί
καθημερινή ανάγκη και βιοτική προϋπόθεση για την επιτυχή κοινωνική σταδιοδρομία κάθε νέου πολίτη
της Ενωμένης Ευρώπης. Χαρακτηριστικά, ο Αλαχιώτης (ο.π.: 4) αναφέρει:
«Για την επίτευξη, επομένως, αρμονικής κοινωνικής ένταξης και συμβίωσης, είναι απαραίτητο κάθε
άτομο να μάθει να συμβιώνει με τους άλλους, σεβόμενο τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους. Ταυτόχρονα,
όμως, πρέπει να διατηρεί την εθνική και πολιτισμική του ταυτότητα μέσα από την ανάπτυξη της εθνικής,
πολιτιστικής, γλωσσικής και θρησκευτικής αγωγής. Εξάλλου, αποτελεί θέση όλων των χωρών της
Ε.Ε. η προστασία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της εθνικής εκπαίδευσης και η αποδοχή των εθνικών
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ποικιλομορφιών και, συνεπώς, των στοιχείων εκείνων, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση της
εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας του μαθητή – αυριανού πολίτη.»
Με το σκεπτικό αυτό, η διδασκαλία της ξένης γλώσσας οφείλει να περιλαμβάνει διαδικασίες και προσεγγίσεις
που λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τις κοινωνικές όσο και τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες των πολιτισμών
προέλευσης και στόχου. Αυτό ακριβώς αναφέρεται ως στόχος για το ΔΕΠΠΣ και τα επιμέρους ΑΠΣ ξένων
γλωσσών με τη διάκριση της εκπαιδευτικής πράξης σε δύο άξονες, τον κατακόρυφο (Ενιαίο Πλαίσιο) και τον
οριζόντιο (Διαθεματικό Πλαίσιο), ουσιαστικά εφαρμόζοντας, όπως φαίνεται και στη μεταχρονολογημένη
βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικών αναφορών και στις διεθνείς απόψεις σχετικά με τη «διαπολιτισμική
εκπαίδευση» (Αγγλικά: “intercultural education”, Coulby, 2006).
Από τις περιγραφές των ΑΠΣ συνάγεται ότι διατηρείται στον κατακόρυφό τους άξονα η ιδιαίτερη
φυσιογνωμία της ελληνικής εκπαίδευσης, η οποία χαρακτηρίζεται από μία έντονα επιστημολογική
διάκριση (μαθήματα ειδικοτήτων, όπως Μαθηματικά, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα), ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται
στον οριζόντιο άξονα η εισαγωγή σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών που σκοπεύουν στη συνάντηση
των διακριτών αυτών γνωστικών αντικειμένων σε σημεία διεπιστημονικής διασταύρωσης, τα οποία θα
ονομάσουμε «Διαθεματικούς Κόμβους». Οι πρακτικές αυτές έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών προ- και
μεταγενέστερων των ΑΠΣ ερευνών στην ελληνική (βλέπε ενδεικτικά Ματζάκος, 2000; Μουρελάτου, 2000;
Μπαγάκης, 2000; Τοκατλίδου, 1995) και διεθνή (βλέπε ενδεικτικά Chu, Tse, & Chow, 2011; Grant & Branch,
2005; Hernández-Ramos & De la Paz, 2009; Smith & Hepworth, 2007) επιστημονική κοινότητα.
Έτσι επιτυγχάνεται η διάρθρωση της διδακτικής πράξης με τρόπο τέτοιο, ώστε αυτή να
«[…] δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων,
μια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, που του επιτρέπει να διαμορφώνει προσωπική άποψη
για θέματα των επιστημών τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με ζητήματα της καθημερινής
ζωής.» (ο.π.: 6)

2. Ολιστική Αντίληψη
Ας σταθούμε λίγο στην έννοια της Ολιστικής Αντίληψης της μάθησης. Στην ενότητα του ΑΠΣ Γερμανικής
γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο3 αναφέρεται για την Ολιστική Διάσταση ότι:
«Το μάθημα των ξένων γλωσσών προσφέρεται εξ’ ορισμού για διαθεματική σύνδεση με άλλα μαθήματα. Η
ολιστική προσέγγιση και τα οφέλη της ενισχύονται από τη διεξαγωγή (μικρών) διαθεματικών συνθετικών
εργασιών, καθώς αυτές συμβάλλουν στη διεύρυνση του γνωστικού και τον εμπλουτισμό του γλωσσικού
ορίζοντα των μαθητών».
Με την ολιστική προσέγγιση εννοείται στο ρυθμιστικό αυτό κείμενο, σε συμφωνία και με τη διεθνή
βιβλιογραφία (Baxter Magolda, 2000; Hollins, 2011) η Πολυαισθητιριακή Μάθηση (Multisensorisches
Lernen), όπου κινητοποιούνται όλες οι κινητικές δεξιότητες του μαθητή, σε συνδυασμό με Μουσικοκινητικές
Δραστηριότητες (Musikal-Kinetische Aktivitäten) που στοχεύουν στην αισθητική συνειδητοποίηση του
νέου επικοινωνιακού μηχανισμού της ξένης γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η συναισθηματική
κινητοποίηση των μαθητών μέσα από ολιστικές διαδικασίες, οι οποίες αποκλίνουν από τις παραδοσιακές
μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ξένων γλωσσών.
Χαρακτηριστική είναι επίσης η αντίληψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου4, ότι η διαθεματικότητα αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διδασκαλίας της Γερμανικής, αφού προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα
διασύνδεσης των μαθησιακών περιεχομένων άλλων ειδικοτήτων με την ξένη γλώσσα σε Δημοτικό και
Γυμνάσιο.

3. Ομαδοσυνεργατική Εργασία (Projekt)

Ας περιγράψουμε σύντομα το περιεχόμενο του όρου Διαθεματική Ομαδοσυνεργατική Εργασία, όπως αυτός
χρησιμοποιείται από τα ΑΠΣ, καθώς και τις παιδαγωγικές και διδακτικές του ιδιότητες στο πλαίσιο της
διδασκαλίας της Γερμανικής.
Κατά γενική χρήση, η Ομαδοσυνεργατική Εργασία, που για λόγους ταχύτερης επικοινωνίας συνηθίζεται
να ονομάζεται και Μέθοδος Project (Grant & Branch, 2005; Moylan, 2008) αποτελεί μία μαθητοκεντρική
διαδικασία εκτέλεσης συγκεκριμένων βημάτων που αποσκοπούν στην πραγμάτωση ενός βιωματικού
μαθησιακού στόχου, η οποία εισήχθηκε αρχικά από τον Kilpatrick (1918) με διαφορετική μορφή. Σήμερα
πρόκειται για συνδυασμό διδακτικών και βιωματικών ενεργειών που στοχεύουν στην προσωπική εμπλοκή
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του μαθητή σε ομαδικές διαδικασίες με έναν κοινό στόχο. Συνηθισμένος σκοπός της τεχνικής αυτής είναι
η παραγωγή ενός απτού αντικειμένου που θα είναι το αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας. Το αντικείμενο
αυτό υποβάλλεται με τη σειρά του σε διαδικασία εσωτερικής ή / και εξωτερικής αξιολόγησης (Grant &
Branch, 2005; Rothstein, Welner, Mathis, & Gunn, 2011; Thompson, 2007) η οποία αναδεικνύει την ποιότητα
και διδακτική τελεσφορία του εγχειρήματος.
Για να γίνει πιο κατανοητή η έννοια της Ομαδοσυνεργατικής Εργασίας, θα επιχειρηθεί στη συνέχεια μια
περιγραφή κάθε στοιχείου της, τόσο ως προς τη σύλληψη της ιδέας, όσο και ως προς την εκτέλεσή της.
3.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Η έννοια της μαθητοκεντρικής διαδικασίας τονίζει τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα της τεχνικής, αφού το σύνολο
σχεδόν της εργασίας αποτελεί προσπάθεια και έργο του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως σύμβουλος,
ως πηγή πληροφόρησης και συντονισμού και, ενδεχομένως, ως μέλος της ομάδας εργασίας. Με άλλα λόγια,
ο μαθητής είναι ο κεντρικός παράγοντας εξέλιξης και προώθησης της εργασίας (Moylan, 2008).
Ο εκπαιδευτικός περιορίζεται όμως μόνο φαινομενικά σε συνοδευτικό, οργανωτικό ή συνεργατικό ρόλο
(Lam, Cheng, & Ma, 2008). Τονίζεται στο σημείο αυτό η φαινομενικότητα της περιορισμένης εμπλοκής του
εκπαιδευτικού, αφού καθοριστικός παράγοντας για την πραγματοποίηση του έργου είναι ο εκπαιδευτικός
ως αρχικός οργανωτής και διαρκής ενορχηστρωτής και εμψυχωτής.
Με την φαινομενική απόστασή του, ο εκπαιδευτικός αποστασιοποιείται από τη βιωματική πράξη του
μαθητή, ενισχύοντας έτσι τη συναισθηματική αποφόρτισή του. Ο μαθητής αποκτά «χώρο» να αναπνεύσει,
να δοκιμάσει και να νοιώσει ευθύνη και αυτοέλεγχο.
3.2 Η «αποκεντρωμένη μάθηση»
Αυτή η αποκεντρωμένη διαδικασία μάθησης ενισχύει με τη σειρά της τη βιωματική εμπειρία που βρίσκεται
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πίσω από κάθε διαδικασία δοκιμής και πλάνης. Ο μαθητής ανακαλύπτει τις δυνατότητες και τις ελλείψεις
του, χωρίς να βρίσκεται κάτω από τον άμεσο και αυστηρό έλεγχο του εκπαιδευτικού (Lattimer & Kelly, 2012).
Μπορεί, κατά συνέπεια, να πειραματιστεί ελεύθερα, χωρίς να περιορίζεται από νόρμες, επιβολές ή ακόμα
και το φόβο της άμεσης ή έμμεσης επίπληξης. Η εμπειρία που αποκτά, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
βιωματικής του σφαίρας και προσφέρει με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη τόσο της προσωπικότητας όσο
και της κριτικής του σκέψης.
Ιδιαίτερα σε μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή με σαφή έλλειψη στις γνώσεις ενός ή περισσοτέρων
εμπλεκομένων μαθησιακών αντικειμένων, η συνύπαρξη σε ομαδοσυνεργατικές εργασίες προσφέρει τη
δυνατότητα της «κεκαλυμμένης» συμμετοχής. Η ομάδα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας και ταυτόχρονα
ως σημείο αναφοράς και υποστήριξης, ενώ ο έλεγχος της αποδοτικότητας διαμοιράζεται στο σύνολο αντί
να επικεντρώνεται στο άτομο.
Με τον τρόπο αυτό, αγοραφοβικοί μαθητές, για παράδειγμα, διατηρούν ένα χαμηλό δημόσιο προφίλ,
εντάσσονται όμως στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας όπου και συνεισφέρουν στο βαθμό που τους
επιτρέπει η θυμική ή μαθησιακή τους ικανότητα.
Η εκτέλεση του έργου προς τον προκαθορισμένο στόχο προδιαγράφει μία διαδικασία αποδοχής της
ομαδικότητας και της συνεργατικής μάθησης, που αποτελούν δύο από τους θεμελιώδεις πυλώνες της
ομαδοσυνεργατικής εργασίας. Η ένταξη σε ένα κοινό γενικό στόχο των δραστηριοτήτων, συνεργατικών
μορφών και πρακτικών επιλύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν, ενισχύει την ένταξη των μαθητών
σε ευρύτερα κοινωνικά σχήματα και επιτρέπει την κοινωνικοποίησή τους σε σύνολα πέραν από την αυστηρά
προσωπική ή οικογενειακή συνομοταξία.
3.3 Η στοχοθεσία, τα «παραδοτέα» και η παιδαγωγική αξία του Projekt
Από τη στιγμή που η Ομαδοσυνεργατική Εργασία αποτελεί μαθησιακή διαδικασία, επιδιώκεται η παραγωγή
ενός αντικειμένου επίδειξης, το οποίο θα συγκεντρώνει τις ατομικές και ομαδικές προσπάθειες των
συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα και με τα δυο ΑΠΣ, η παρουσίαση του προϊόντος
μπορεί να πραγματοποιείται κάθε φορά με διαφορετική μορφή, όπως για παράδειγμα με τη μορφή
έντυπης δημοσίευσης (περιοδικό, flyer, κ.ά.), ηλεκτρονικής ανάρτησης στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα σχολείου,
τμήματος, κ.ά.), ακόμα και ηλεκτρονικής έκδοσης (οπτικός δίσκος, κ.ά.).
Η φυσική αυτή απόδοση των εργασιών των μαθητών αποτελεί ταυτόχρονα το βασικό οριζόντιο διαθεματικό
στόχο οποιασδήποτε διαθεματικής σχολικής εργασίας τύπου Projekt, ο οποίος όμως διαφοροποιείται από
μία κλασσική μαθητική συνθετική εργασία, γιατί σκοπός της δεν είναι η βαθμολόγησή της. Το παιδαγωγικό
όφελος εντοπίζεται περισσότερο στο ότι οι μαθητές λειτούργησαν ομαδικά (ενίσχυση της ομαδικότητας
και συνεργατικότητας), διαθεματικά (με την εμπλοκή περισσότερων του ενός γνωστικών αντικειμένων),
βιωματικά (διαδικασία μάθησης μέσα από τη δοκιμή και πλάνη) και αποκεντρωμένα (χωρίς τον άμεσο
έλεγχο και τη συνεχή διόρθωση από τον εκπαιδευτικό). Το προϊόν αποτελεί προσωπικό άθλο κάθε μέλους
της ομάδας και ταυτόχρονα ομαδική επίτευξη και εμπειρία.
Παράλληλα και μέσα από τη διαθεματική διάσταση της εργασίας τύπου Projekt οι μαθητές αποκτούν
εμπειρία στην ανάλυση και σύνθεση των εννοιών που κατακτούν στις επιμέρους μαθησιακές οντότητες,
δηλαδή τα αντικείμενα διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, η Ομαδοσυνεργατική Εργασία προσφέρει στους
μαθητές τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στην πράξη και σε σχολικό περιβάλλον αυτό που στη συνέχεια
θα κληθούν να κάνουν στο υπόλοιπο της ζωής τους, δηλαδή να διαθέτουν μεγάλο απόθεμα πολύπλευρων
γνώσεων τις οποίες και θα είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται κατάλληλα, ανάλογα με την περίσταση.
3.4. Σημεία «αξιολογικού» ενδιαφέροντος
Για την ενίσχυση αυτής της σαφέστατα βιωματικής μάθησης η τεχνική των Projekt συμπληρώνεται από τη
διαδικασία της Αξιολόγησης, η οποία όμως μακράν απέχει από την κλασσική βαθμολόγηση.
Η αξιολόγηση έγκειται περισσότερο στην ατομική ενδοσκοπική ανάλυση των σημείων προβληματισμού
και των τεχνικών επίλυσης των προβλημάτων αυτών (αυτοαξιολόγηση). Ο μαθητής ανατρέχει νοερά στο
σύνολο της πορείας εκπόνησης του έργου του και διαπιστώνει τα σημεία που τον δυσκόλεψαν ή του
φάνηκαν εύκολα. Η συνεχής ενημέρωση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού για τα συγκεκριμένα ευρήματα της
ανασκόπησης αυτής προσφέρει ταυτόχρονα, ως στοιχείο υπεραξίας της αυτοαξιολόγησης, τη δυνατότητα
ανατροφοδότησης του Projekt με στοιχεία βελτιωτικής παρέμβασης για την περίπτωση επανάληψής του,
αφού θα είναι πιο εύκολο να προβλεφθούν οι παράγοντες δυσκολίας που προέκυψαν στην προηγούμενη
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εκτέλεση του έργου. Παράλληλα η αυτοαξιολόγηση προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα της αυτοκριτικής,
μακριά από παραδοσιακούς αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Αν η διαδικασία αυτή πραγματοποιηθεί από τα μέλη της ομάδας που επεξεργάστηκαν το ίδια θέμα της
Ομαδοσυνεργατικής Εργασίας, τότε πραγματοποιείται μία εσωτερική ανατροφοδοτική αξιολόγηση, όπου
όχι το άτομο, αλλά το σύνολο της ομάδας, διενεργεί την αναδρομική περιγραφή της πορείας της εκπόνησης.
Όμοια με την αυτοαξιολόγηση, τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης προσφέρουν την υπεραξία
της ανατροφοδότησης για το σύνολο του έργου, το οποίο και μπορεί να αξιοποιηθεί για την βελτιωτική
τροποποίησή του.
Η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να ολοκληρωθεί με μία, όπως την περιγράφει ο Thompson (2007),
ολιστική εξωτερική αξιολόγηση, με τις ανάλογες αναγκαίες προσαρμογές στην τυπολογία που προτείνει,
όπου το προϊόν του έργου εκτίθεται στην κρίση και το σχολιασμό με συγκεκριμένα κριτήρια από τρίτο φορέα.
Η πράξη αυτή διενεργείται από άτομο ή άτομα που δεν είχαν άμεση ή έμμεση ανάμειξη στη συνολική πορεία
του έργου. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται μία ανεξάρτητη ποιοτική κρίση η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί
για τη μετέπειτα επανάληψή του είτε με την ίδια μορφή είτε μετά από βελτιωτικές τροποποιήσεις.
3.5. Η Αξιολόγηση στα ΑΠΣ
Το σύνολο της αξιολογικής διαδικασίας, όπως περιγράφηκε μόλις τώρα, αναφέρεται στα δύο ΑΠΣ της
Γερμανικής στο πλαίσιο της αξιολόγησης της διδακτικής και μαθησιακής πράξης. Είναι σαφές πως η
συμπερίληψη της έννοιας της αξιολόγησης στα γενικά ρυθμιστικά κείμενα αυτά επιχειρεί να προσδώσει
ιδιαίτερη και εμφατική σημασία στη διαδικασία αυτή στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της διαθεματικής διάστασης που προσδίδεται στην ομαδική εργασία από τα ΑΠΣ, η μέθοδος
Projekt προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθεματικών κόμβων, δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενες
ειδικότητες συναντώνται τουλάχιστον μία φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της πραγματοποίησης του έργου. Για
το λόγο αυτό και τα δύο ΑΠΣ της Γερμανικής περιγράφουν ενδεικτικές διαθεματικές ενότητες, τις οποίες θα
συναντήσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας.

4. Τυπολογία Ομαδοσυνεργατικών Εργασιών

Προτού ασχοληθούμε με τις θεματικές ενότητες, τις οποίες προβλέπουν τα ΑΠΣ για την Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αντίστοιχα, ας παραθέσουμε μερικούς ορισμούς - που χρησιμοποιούνται και
στα ΑΠΣ - για τη συνέχεια της συζήτησής μας. Σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία (βλέπε
ενδεικτικά Fitz-Gibbon, 2000; Goethe Institut, 1997; Ματζάκος, 2000; Τοκατλίδου, 1995), η τεχνική του
Projekt χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
Μικρό Έργο (Klein-Projekt)
Περιορίζεται συνήθως σε 2 έως 6 ώρες και προσφέρεται ιδιαίτερα για περιορισμένους ή συγκεκριμένους
διδακτικούς στόχους. Η εκτέλεσή του εμφανίζεται εμβόλιμη στην κανονική ροή του προγράμματος και
συνήθως περιορίζεται σε ένα είδος στοχοκεντρικής μάθησης.
Μεσαίο Έργο (Mittel-Projekt)
Διαρκεί από 1-2 μέρες έως 1 εβδομάδα, και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των ομαδοσυνεργατικών
εργασιών που εκτελείται από μαθητική ομάδα ενός τμήματος.
Μεγάλο Έργο (Gross-Projekt)
Διαρκεί τουλάχιστον μία εβδομάδα και απασχολεί μεγάλο αριθμό ατόμων, αρκετά συχνά μάλιστα και
πέραν από τα στενά όρια της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Εκτελείται με στόχο την παρουσίασή του
σε ειδικές αφιερωμένες εκδηλώσεις.
Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς από την αρχή της σχεδίασης μίας τέτοιας διαδικασίας, σε ποια από τις
παραπάνω κατηγορίες επιθυμεί να εντάξει το έργου του. Αυτό εξυπηρετεί κυρίως, φυσικά, τον χρονολογικό
προγραμματισμό, αφού μπορεί εύκολα να προδιαγραφεί και να ρυθμιστεί η χρονική εξέλιξη του έργου. Από
την άλλη, η τυπολογία αυτή διασφαλίζει την αντιστοιχία έργου - μαθησιακού στόχου, αφού προδιαγράφει
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το διαθεματικό εύρος και το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων που ενσωματώνονται στην τεχνική του
Projekt.

5. Οι Θεματικές Ενότητες των ΑΠΣ Γερμανικής
5.1. Θεματικές Ενότητες Δημοτικού
Το ΑΠΣ του Δημοτικού συμπεριλαμβάνει στην περιγραφή του μαθήματος πολύ περιορισμένες προτάσεις
για τη διαθεματική προσέγγιση. Ας δούμε στη συνέχεια τις προτάσεις αυτές (ΑΠΣ Δημοτικού, σελ. 1448):
Σχέδια εργασίας (Projekt) π.χ.:
–
σχεδιασμός ταξιδιού σε γερμανόφωνη χώρα, όπου οι μαθητές θα σχεδιάσουν ποια μέρη θέλουν
να επισκεφθούν, τι θέλουν να κάνουν (αξιοθέατα, δραστηριότητες κ.ά), μέσα μεταφοράς κ.λπ.
Στην πρόταση αυτή, οι θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες που επιδιώκονται είναι οι γνώσεις Γεωγραφίας και
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
–
οι μαθητές επιλέγουν έναν προορισμό σε γερμανόφωνη χώρα (π.χ. Βόρεια θάλασσα, Άλπεις) και
δημιουργούν πόστερ (με «λεζάντες») με όλα τα πράγματα που πρέπει να πάρουν μαζί τους (υπολογίζοντας
το κλίμα, την εποχή, δραστηριότητες που θα θέλουν να κάνουν στον τόπο προορισμού τους κ.ά.).
Εδώ οι διαθεματικές έννοιες είναι τα Εικαστικά, η Γεωγραφία και ο Αθλητισμός.
–
δημιουργία λευκώματος από τους μαθητές με πράγματα που τους κάνουν εντύπωση σε
γερμανόφωνες χώρες.
Η πρόταση αυτή εμπεριέχει τις διαθεματικές έννοιες των Εικαστικών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
της Πληροφορικής και των ΤΠΕ, μέσα από τις οποίες θα μπορούν να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τα
αντικείμενα.
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Είναι σαφές, ότι η περιγραφή της διαθεματικής διάστασης που επιχειρείται στο ΑΠΣ του Δημοτικού είναι
περιορισμένη και όχι ιδιαίτερα διαφωτιστική. Οφείλει κανείς να αναγνωρίσει εδώ, πως το ΑΠΣ προσπαθεί
να συνδυάσει τις ιδιάζουσες εκπαιδευτικές συνθήκες που ισχύουν στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, όπου
το σύνολο σχεδόν των γνωστικών αντικειμένων διδάσκονται από τον ίδιο δάσκαλο. Ο καθηγητής της
Γερμανικής γλώσσας αποτελεί στην πράξη ένα εμβόλιμο στοιχείο στη διδακτική διαδικασία του σχολείου.
Κατά συνέπεια, η διαθεματική προσέγγιση, που στα επιστημονικά πεδία του Δημοτικού στην ουσία είναι
προσωποπαγής, απαιτεί την ξαφνική ομαδοσυνεργατική ανάμειξη ενός άλλου προσώπου στην ίδια και
παράλληλη διδακτική πράξη. Αυτή η επέμβαση, όπως είναι φυσικό, εγκυμονεί προβλήματα συντονισμού,
τα οποία επιχειρεί να αμβλύνει το ΑΠΣ με τη γενικόλογη και αρκετά περιορισμένη αναφορά του σε
διαθεματικές δραστηριότητες. Αντί συγκεκριμένων προτάσεων με αναφορά στα θεματικά πεδία, αρκείται
στην πρόταση μικρών διεπιστημονικών δραστηριοτήτων.
5.2. Θεματικές Ενότητες Γυμνασίου
Η περιγραφή των προτεινόμενων ενδεικτικών διαθεματικών προσεγγίσεων που περιλαμβάνονται στο ΑΠΣ
του Γυμνασίου (ΑΠΣ Γυμνασίου, σελ. 4129 κ.ε.) παρουσιάζουν μία σαφώς πιο εφαρμόσιμη μορφή. Έτσι
δίδονται προτάσεις για συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία μπορεί να πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος
εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τις αντίστοιχες εμπλεκόμενες ειδικότητες με τη διαδικασία της ετοιμασίας
και εκτέλεσης των ομαδοσυνεργατικών εργασιών, όπως περιγράφονται παρακάτω. Το ΑΠΣ παραθέτει μία
διαθεματική δραστηριότητα ενδεικτικά για κάθε μία από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.
5.2.1. Α’ Γυμνασίου
Θέμα: Νομίσματα
Οι μαθητές, κατά ομάδες, αναλαμβάνουν τις εξής εργασίες:
α) Μελετούν τα νομίσματα (σύγχρονα και, κατά περίπτωση, και ιστορικά) της Ελλάδας και των
αγγλόφωνων, γαλλόφωνων και γερμανόφωνων αλλά και άλλων χωρών. Συντάσσουν κατάλογο
νομισμάτων.
β) Καταγράφουν τις αναγραφόμενες στα νομίσματα και χαρτονομίσματα φράσεις.
γ) Συντάσσουν πίνακες ισοτιμιών των νομισμάτων με το Ευρώ.
δ) Αναπαράγουν ιστορικά ή σύγχρονα νομίσματα με διάφορα υλικά ή και κατασκευάζουν κέρματα
ή χαρτονομίσματα δικής τους έμπνευσης.
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος - Χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη, Σύστημα, Επικοινωνία. Προεκτάσεις
στην Ιστορία, Εικαστική Αγωγή, Μαθηματικά, Γλώσσα
5.2.2. Β’ Γυμνασίου
Θέμα: Πολιτισμός και Τουρισμός
α) Οι μαθητές, κατά ομάδες, συλλέγουν στοιχεία για τον τόπο τους, που θα μπορούσαν να έχουν
ενδιαφέρον για τουρίστες ή που θα ήθελαν οι ίδιοι να προβάλλουν (ιστορικά, αρχαιολογικά,
λαογραφικά, αρχιτεκτονική, σύγχρονα αξιοθέατα, κουζίνα, κλπ.)
Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους:
β1) οι μαθητές σχεδιάζουν μία ξενάγηση για τουρίστες από τον γερμανόφωνο χώρο. (Εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα, σε συνεννόηση λ.χ. με ξενοδοχεία, μπορεί να γίνει και πραγματική ξενάγηση
τουριστών με «ξεναγούς» τους μαθητές).
β2) οι μαθητές συγγράφουν «θεατρικό έργο» (π.χ. μικρά σκέτς ή σπονδυλωτό έργο από μικρές
σκηνές) στα Γερμανικά με θέμα την ξενάγηση τουριστών, το σκηνοθετούν και το παρουσιάζουν.
β3) οι μαθητές συντάσσουν τουριστικό οδηγό του τόπου τους με φωτογραφίες, συνεντεύξεις,
τοπικές συνταγές, κλπ., στη Γερμανική γλώσσα.
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Πολιτισμός, Επικοινωνία, Μεταβολή - Διαχρονία. Προεκτάσεις στην Αρχαία
Ελληνική γλώσσα και γραμματεία, Περιβαλλοντική Αγωγή, Τοπική Ιστορία
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5.2.3. Γ’ Γυμνασίου
Θέμα: Ο Τύπος σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
Οι μαθητές διερευνούν το «τοπίο» των εφημερίδων που κυκλοφορούν στις αγγλόφωνες, γαλλόφωνες και
γερμανόφωνες χώρες και στην Ελλάδα και οργανώνουν σχετική έκθεση:
α) οι μαθητές, κατά ομάδες, συλλέγουν το σχετικό υλικό, εξετάζουν την εμφάνιση των εφημερίδων
(λ.χ. οργάνωση, χρώματα εξωφύλλου) και το περιεχόμενο (επιλογή και παρουσίαση θεμάτων)
β) κατατάσσουν τις εφημερίδες σε κατηγορίες και γράφουν για κάθε εφημερίδα ένα μικρό κείμενοπαρουσίαση της εφημερίδας
γ) χρησιμοποιώντας όλο το παραπάνω υλικό και τις δικές τους εργασίες, σχεδιάζουν την έκθεση
(τρόπος παρουσίασης, κατηγορίες, αισθητική, πρακτικά θέματα, «διαφήμιση» της έκθεσης, κ.λπ.)
την οποία οργανώνουν στο σχολείο (ή σε άλλο πρόσφορο χώρο).
Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Επικοινωνία, Πολιτισμός, Χώρος-Χρόνος. Προεκτάσεις στη Νεοελληνική
γλώσσα και Γραμματεία, Εικαστικά
5.3 Η «διεπιστημονικότητα» του ΑΠΣ Γυμνασίου
Ο διεπιστημονικός προσανατολισμός των δραστηριοτήτων αυτών είναι εμφανής και σαφέστατος και
τονίζεται ιδιαίτερα στο σύνολο και των δυο ΑΠΣ. Διαπιστώνει κανείς με μεγάλη άνεση, πως οι δραστηριότητες
προσπαθούν να συμπλέξουν τουλάχιστον δυο γνωστικά πεδία στην εκτέλεση του Projekt, ώστε να
κινητοποιηθεί με τον τρόπο αυτό το σύνολο της πολυαισθητηριακής και ερευνητικής μάθησης.

6. Ανάπτυξη Διαθεματικής Δραστηριότητας
Μία διαθεματική δραστηριότητα αναπτύσσεται σύμφωνα με τις αρχές μίας ομαδοσυνεργατικής εργασίας.
Το μόνο στοιχείο που κάνει τη διαθεματική δραστηριότητα να διαφέρει, είναι το γεγονός, ότι εμπλέκονται
εκτός από τη Γερμανική γλώσσα και άλλα γνωστικά πεδία, όπως Ιστορία, Εικαστικά κ.ο.κ. Η ανάμειξη
αυτών των επιπλέον ειδικοτήτων πρέπει να αναφέρεται με ακρίβεια κυρίως στη φάση της προετοιμασίας,
ώστε να εξασφαλιστεί ο απόλυτος συγχρονισμός των διαφόρων εκπαιδευτικών κάτω από το πλέγμα της
διαθεματικής δραστηριότητας. Θα ακολουθήσει μία σύντομη παραδειγματική περιγραφή της διαδικασίας
ανάπτυξης ενός διαθεματικού σχεδίου με τους σχετικούς διαθεματικούς κόμβους, ώστε να καταστεί δυνατή
η διαμόρφωση μιας επισκοπικής άποψης για το θέμα αυτό.
Αρχικά πρέπει να ορίσουμε τις τρεις βασικές φάσεις ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας. Πρόκειται για τον
οριζόντιο άξονα περιγραφής της Ομαδοσυνεργατικής Εργασίας και αναφέρεται στην Προετοιμασία, την
Εκτέλεση και την Αξιολόγηση του έργου. Οι τρεις αυτές φάσεις μεταξύ τους αποτελούν ένα συνεχές, το
αποτέλεσμα του οποίου είναι το τελικό προϊόν της Διαθεματικής Ομαδοσυνεργατικής Εργασίας.
6.1. Προετοιμασία
Κατά τη διάρκεια της Προετοιμασίας γίνεται ακριβής καταγραφή του προγραμματισμού του συνόλου της
εργασίας, χωρίς ωστόσο να εμπλέκονται οι μαθητές στη σύνταξη. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής γίνεται
επεξεργασία των εξής στοιχείων:
•

Η σύλληψη της ιδέας και η ακριβής καταγραφή της στοχοθεσίας του έργου.

•

Η παιδαγωγική τεκμηρίωση και σκοπιμότητα (βιωματική μάθηση, αυτομάθηση, μαθητοκεντρική
διαδικασία) του έργου. Οι πηγές (παραδοσιακές ή / και νέων τεχνολογιών) που θα χρησιμοποιηθούν
τόσο από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και από τους μαθητές κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης.

•

Οι συνεργάτες (ενδοσχολικοί και / ή εξωσχολικοί σε περίπτωση διασχολικού ή διεθνούς /
διευρωπαϊκού προγράμματος) και η διαδικασία συνεννόησης μαζί τους για τις λεπτομέρειες
της εκτέλεσης του προγράμματος. Στο σημείο αυτό καθορίζονται οι διαθεματικοί κόμβοι του
προγράμματος ώστε να οριστεί το ακριβές γνωστικό και χρονικό σημείο της διεπιστημονικής
συνάντησης.
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•

Τα μέσα και οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου στην
ξένη γλώσσα.

•

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα του συνόλου του έργου, που περιλαμβάνει τόσο τη διάρκεια
προετοιμασίας από τον εκπαιδευτικό και τους συνεργάτες – ανταποκριτές του, όσο και το
σύνολο της εκτέλεσης, ενώ αναφέρεται ακόμα και η διάρκεια και τα είδη της προβλεπόμενης
αξιολόγησης.

6.2. Εκτέλεση
Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, το έργο προχωράει στη βιωματική εφαρμογή, όπου πλέον
εμπλέκονται ενεργά οι μαθητές και αποσύρεται σε μεγάλο βαθμό ο εκπαιδευτικός. Κατά τη διάρκεια της
φάσης αυτής εκτελούνται συνήθως οι εξής βηματισμοί:
•

Πλήρης και ανοιχτή ενημέρωση των μαθητών για το προτεινόμενο πρόγραμμα, τα οφέλη του
και τον όγκο της επιβάρυνσης των μαθητών για την εκτέλεσή του.

•

Δημοκρατική διαδικασία επιλογής του θέματος, στο οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα
επιλογής ή οριστικής διατύπωσης του θέματος της Ομαδοσυνεργατικής Εργασίας. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προσωπική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία ορισμού και
οριοθέτησης του έργου, ενώ επιχειρείται από τον εκπαιδευτικό σε μεγάλο βαθμό η αποφυγή
επιβολής συγκεκριμένου πλάνου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των μαθητών. Δεν πρέπει να
ξεχνάει κανείς, ότι η Ομαδοσυνεργατική Εργασία αποτελεί μόχθο και παραγωγή των ίδιων των
μαθητών, ενώ ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου και συνδράμει στην εκτέλεση ως
πηγή πληροφόρησης και στήριξης.

•

Δημοκρατική διαδικασία ομαδοποίησης και ανάθεσης των επιμέρους εργασιών που θα
οδηγήσουν στη συνολική εκπλήρωση του αρχικού στόχου. Η ομαδοποίηση γίνεται με τρόπο
δημοκρατικό (κλήρωση, τυχαία ζεύξη, κ.ο.κ.) ή με έντεχνο τρόπο ώστε από τη μία να προκύπτουν
λειτουργικά ομαδικά σχήματα, ενώ από την άλλη οι μαθητές να μην αισθανθούν ιδιαίτερη
επιβολή των απόψεων του εκπαιδευτικού.

•

Ενδεχόμενη διδασκαλία των αναγκαίων γλωσσικών μέσων από πλευράς του εκπαιδευτικού
της ξένης γλώσσας, ώστε να εξοπλιστούν οι μαθητές με τα αναγκαία γλωσσικά εργαλεία για
την περάτωση του έργου. Παράλληλα γίνεται η απαραίτητη διδασκαλία - ενημέρωση στα άλλα
εμπλεκόμενα γνωστικά πεδία («Διαθεματικός Κόμβος»), ώστε να προσφερθούν και από την
πλευρά αυτή τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

•

Ομαδική εργασία για τη συγκέντρωση των απαραίτητων υλικών στοιχείων (φωτογραφίες,
αποκόμματα, αντικείμενα, κείμενα, σχέδια, κ.ο.κ.) που απαιτούνται για το επιδιωκόμενο προϊόν.

•

Ομαδική διαλογή των συγκεντρωμένων στοιχείων ώστε να γίνει οριστική διαλογή για τη
χρήση τους στο τελικό προϊόν. Η διαδικασία αυτή αποτελεί παράλληλα ένα σημαντικό στοιχείο
εσωτερικής αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, αφού το ενδεχόμενο της ελλιπούς, υπερβολικής
ή λανθασμένης συγκέντρωσης υλικού αποτελεί στοιχείο ανατροφοδότησης για ενδεχόμενη
βελτιωτική παρέμβαση από πλευράς του / των εκπαιδευτικών.

•

Τελική χρήση του συγκεντρωμένου υλικού για την παραγωγή του προϊόντος και παράλληλη
αξιοποίηση των προσφερόμενων γλωσσικών και εξωγλωσσικών εργαλείων που προετοιμάστηκαν
στις πρώτες φάσεις της εκτέλεσης. Ο βηματισμός αυτός οδηγεί στην ολοκλήρωση του έργου με
την παραγωγή του προϊόντος.

Με τον τρόπο αυτό η διαθεματική ομαδοσυνεργατική εργασία μεταβαίνει στην τρίτη και τελευταία φάση
της, που είναι η αξιολόγηση.
6.3. Αξιολόγηση
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η αξιολογική διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει όποιο συνδυασμό των
τριών αξιολογικών διαδικασιών (αυτοαξιολόγηση, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση), είτε σε ατομικό
είτε σε ομαδικό επίπεδο ως «peer assessment», όπως περιγράφεται στους Leijk και Wyvill (2002). Παράλληλα,
η όποια αξιολογική διαδικασία προσφέρει ταυτόχρονα πλούσιο υλικό ανατροφοδότησης για το σύνολο του
έργου και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την βελτιωτική παρέμβαση που ενδεχομένως απαιτείται για τη
βελτίωση του προγράμματος για επόμενη χρήση.
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Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, ότι η ανατροφοδοτική διαδικασία αποτελεί και ένα από τα κυριότερα
σημεία υπεραξίας της όποιας σχολικής ομαδοσυνεργατικής εργασίας, αφού εξασφαλίζει τη δυνατότητα της
επανάληψης του συγκεκριμένου προγράμματος από άλλες σχολικές μονάδες και την επίτευξη των ίδιων
διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων.

Συμπεράσματα

Στο κείμενο έγινε εκτενής αναφορά στις ομαδοσυνεργατικές εργασίες για τη Γερμανική γλώσσα σε
Δημοτικό και Γυμνάσιο καθώς και στη διαθεματική τους διάσταση, όπως αυτά περιγράφονται στα ΑΠΣ
Γερμανικής γλώσσας του ΔΕΠΠΣ του έτους 2003. Διαπιστώθηκε πως τα Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικού
και Γυμνασίου αναφέρουν, το καθένα σε διαφορετικό βαθμό, προτάσεις διαθεματικής προσέγγισης για
την ολιστική μάθηση της Γερμανικής γλώσσας σε συνδυασμό με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα
διαπιστώθηκε πως η κείμενη νομολογία περιλαμβάνει την έννοια της διαθεματικής διδασκαλίας ιδίως για
τις ξένες γλώσσες ενώ αναπτύχθηκε το πλήρες πλέγμα της σύνθεσης, του προγραμματισμού, της εκτέλεσης
και της αξιολόγησης μίας δραστηριότητας της τεχνικής ενός Projekt.
Αναδείχθηκαν με τον τρόπο αυτό οι δυνατότητες αλλά και τα σημεία που απαιτούν προσοχή στο σχεδιασμό
και την εκτέλεση μίας διαθεματικής ομαδοσυνεργατικής εργασίας.
Με το υλικό αυτό επιδιώχθηκε ακόμα να περιγραφεί η πορεία σύνθεσης ενός προγράμματος Projekt,
ώστε να διευκολυνθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ανάπτυξη και υπηρεσιακή τεκμηρίωση ενός πλήρους
προγράμματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σκοπός ήταν να παρουσιαστεί ένα πλήρες
σχέδιο με όλες τις παραμέτρους, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό
οποιασδήποτε εκδοχής μίας τεχνικής Projekt για μία από τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης.
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1988 – ALS DEUTSCH NOCH NICHT AUF DEN
GRIECHISCHEN LEHRPLÄNEN STAND…
von Stephanie Bettina Alwine Thiele 1 und Slimpas Packis 2
Nach einer zehnjährigen Zeit der Spaltung, kam es im Sommer dieses
Jahres zu einer Wiedervereinigung der beiden Deutschlehrerverbände in Griechenland, als Ergebnis dahingehend zielgerichteter
Aktionen.
Diese Nachricht wurde von allen Beteiligten der DaF-Szene und
ganz besonders von den DaF-LehrerInnen selbst hierzulande sehr
begrüßt. Unleugbares Zeugnis dessen war unter anderem auch
die beachtliche Zahl der über 500 DeutschlehrerInnen, welche
am 27. September an der von den beiden Verbänden gemeinsam
organisierten Veranstaltung in der Tagungsstätte “Athinais“ in Athen
teilgenommen haben.
In diesem Zusammenhang haben wir uns zur Wiederveröffentlichung eines im Jahre 1988 im Magazin “Der Spiegel“ (Heft 14)
erschienenen Artikels3 mit dem Titel: „Deutsche Würstchen“
entschieden, in dem die damaligen Bemühungen der Studenten
des Fachbereichs für deutsche Sprache und Literatur der
Universität Athen beschrieben werden, „den Minister zu einer lange
aufgeschobenen Entscheidung zu drängen: der Einführung von
Deutsch als Fremdsprache an öffentlichen Schulen“.
27 Jahre nach Veröffentlichung des nebenstehenden Artikels und
trotz der wichtigen Schritte, so wie zum Beispiel die Einführung des
Deutschen als Fremdsprache in der Primar- und Sekundarstufe und
die Verbeamtung von über 1700 DeutschlehrerInnen, bedarf es noch
weiterer essentieller Schritte, um den gewünschten Stellenwert des
DaF-Unterrichts im griechischen öffentlichen Bildungssystem zu
erreichen.4
Wir sind davon überzeugt, dass sich die erzielte Überwindung der
Trennung im Berufszweig der DeutschlehrerInnen positiv in diese
Richtung auswirken wird und möchten bei dieser Gelegenheit
vergewissern, dass wir weiterhin alles daran setzen werden, um zu
einer Optimierung der qualitativen und quantitativen Faktoren des
DaF-Unterrichts in Griechenland aktiv beizutragen.

1
2

Vorsitzende des Panhellenischen Deutschlehrerverbandes

Präsident der Sektion Nordgriechenland des Panhellenischen
Deutschlehrerverbandes

3 Für die freundliche Zusendung des Artikels danken wir der Kollegin Maria
Anastasiadis bestens.
4 Mehr hierzu finden Sie in weiteren Artikeln in der vorliegenden Ausgabe von
„aktuell“.
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KALIMERA, ANUGA!
Mehr als 120 griechische Produzenten und Exporteure präsentierten die besten mediterranen Nahrungsmittel und
Getränke bei der „Anuga food fair 2015“, der weltweit führenden Ernährungsmesse, die vom 10. bis 14. Oktober 2015
unter dem Motto „Taste the Future“ in Köln stattfand. Griechenland ist Partnerland der „Anuga 2015“, und zwar mit
der Botschaft „ Invest in Taste“!
Über 60 Prozent des Fachpublikums kommen aus dem Ausland. Für Griechenland, dieses Jahr Partnerland der Anuga,
gilt die Messe deshalb als besonders wichtig. Das Land positioniert sich mit etwa 250 Ausstellern als „GourmetSchlaraffenland“, in der Hoffnung, „dass Investoren auf unsere natürlichen und gesunden Produkte aufmerksam
werden“, sagt Velissarios Dotsis, Geschäftsführer von Enterprise Greece (Staatliche Investitionsagentur Griechenlands).
Von Algendrink bis Schüttelkuchen!
Das Beste vom Besten haben die Griechen aufgetischt - wie etwa Olivenöl. Das Naturprodukt hinterlässt im Rachen
ein leicht feuriges Gefühl, aber auch eine angenehme Frische. Damit können sich die Aussteller sehen lassen. Auch
der Essig ist keinesfalls sauer. Die Besucher genießen das Produkt pur und sind überrascht vom unerwarteten
Geschmackserlebnis. Jedem Salat oder Dressing verleiht das traditionelle Erzeugnis griechischer Landwirtschaft eine
unverwechselbare Note. Gleiches gilt für Peperoni, Süßspeisen wie Marmelade und Honig, Käse, Joghurt und mehr.
Die Palette ist riesig. Doch zum Leidwesen vieler Genießer sind die meisten dieser Feinkostprodukte hierzulande nicht
erhältlich. Das soll sich bald ändern. „Wir wissen, dass Deutsche - nicht nur Touristen - oft nach griechischen Produkten
fragen“, sagt Dotsis. Jedoch fehle das Geld, um sie am Markt zu positionieren. Das sollen Investoren ändern. Dotsis
verspricht große Gewinnmöglichkeiten. An anderer Stelle zeige sich bereits Aufschwung. „Wir sind Exportweltmeister
von Farmfisch“, sagt Dotsis. Und auch beim Olivenöl mache das Land einen Quantensprung: 100.000 Tonnen Olivenöl
würden in diesem Jahr zusätzlich exportiert - ein Plus von 600 Millionen Euro.
Griechenland präsentiert jedoch keineswegs nur die bekannten und traditionellen Spezialitäten, für die das
Land berühmt ist, sondern darüber hinaus hochwertige Rohstoffe und teilverarbeitete Produkte, die für die
Ernährungsindustrie weltweit von Bedeutung sind. Diese sind Olivenöl und Oliven, Molkereiprodukte wie Käse, Feta
und Joghurt, Getränke wie Wein, Spirituosen und Wasser, Honig und Brotaufstrich, Süßwaren- und Knabberartikel,
Trockenfrüchte, Gewürze und Kräuter, Tiefkühlkost, sowie Bioartikel. Zur den auf der Anuga vertretenen Unternehmen
gehören u. a. Attiki Bee Culturing Co., Epirus S.A., EZA, Dodoni S.A, Fage Dairy Industrie S.A., Haitoglou Bros., Hellenic
Breweries of Atalanti, Jannis S.A., Ioniki Sfoliata S.A., Ifantis S.A., Kallimanis S.A., Kreta Farms S.A., Makedoniki, Oscar
Chocolates, Region of Crete, VAENI Naoussa sowie Yiotis S.A.
Landwirtschaftsminister Apostolou in Köln
„Wir haben alle ein Interesse daran, dass sich Griechenland
mit seinem wirtschaftlichen Potenzial bald wieder
auf dem Weg in eine bessere Zukunft befindet“, sagte
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt in seiner
Eröffnungsansprache auf der Welternährungsmesse Anuga
2015 in Köln. Schmidt kündigte aus diesem Grund bilaterale
Gespräche mit seinem griechischen Amtskollegen Evangelos
Apostolou noch auf der Messe an. Landwirtschaftsminister
Evangelos Apostolou unterstrich seinerseits die große
Bedeutung, die der Agrar- und Ernährungssektor neben dem
Tourismus für sein Land weiterhin hat. Apostolou warb in
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seiner Ansprache bei der Eröffnung der Anuga 2015 für ausländische Investitionen in diesen Bereich. Der griechische
Minister betonte, dass die Athener Regierung den Lebensmittelsektor bis zum Jahr 2020 mit insgesamt sechs Mrd.
Euro fördern wolle. Der regelmäßige Auftritt seines Landes auf der Anuga ergänze die Bestrebungen der griechischen
Politik, denn in den vergangenen Jahrzehnten sei über die Messe ein wichtiges Vermarktungsnetzwerk entstanden.
„Griechenland befindet sich seit vielen Jahren unter den zehn größten Ausstellernationen auf der Anuga“,
unterstrich der Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Kölnmesse. „Das tut ihrem Land gut“, sagte Roters und richtete sich damit direkt an den griechischen Minister für
Landwirtschaftsentwicklung und Lebensmittel. Roters verwies mit Stolz auf den neuen Ausstellerrekord, den die
Anuga 2015 mit über 7.000 Anbietern aus 108 Ländern aufgestellt hat. Erstmals befinden sich auch Aussteller aus
Island und Katar unter den Teilnehmern.
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DIE WUNDERBARE WELT DER PRÄFIXE
von deutschlernerblog
Tauchen wir ein in die wunderbare Welt der Präfixe, in diese Welt, die der deutschen Sprache ihre Einzigartigkeit
verleiht. Mit einem einzigen Verb können wir einerseits, je nach Präfix, völlig unterschiedliche Dinge sagen. Die
Präfixe erlauben uns aber andererseits auch, Feinheiten und klitzekleine Unterschiede noch präzise auszudrücken.
Für den Deutschlerner ist es natürlich anfangs verwirrend und schwierig, doch hat das Ganze auch einen enormen
Vorteil: Die Verbformen müssen wir nur einmal lernen. Die Konjugation ist für alle Zusammensetzungen mit einem
Verbstamm dieselbe.
leben
Das Leben ist das, was wir erleben, was wir miterleben,
und die Personen, mit denen wir zusammenleben.
An manchen Menschen hat das Leben jedoch seine
Spuren hinterlassen, vom ausschweifenden Leben
gezeichnet sehen sie verlebt aus, man kann erahnen,
was sie erlebt haben, was sie durchleben mussten.
Andere müssen gar wiederbelebt werden, damit sie
überhaupt überleben.
Wie lebt man denn am besten?
Wer lebensklug und welterfahren ist, wer glaubt,
herausgefunden zu haben, wie man am besten lebt, kann uns dies gern vorleben. Doch wer bestimmte Prinzipien
predigt, sollte uns diese bitte auch mit Entschlossenheit vorleben. Warum sollten wir sie denn sonst nachleben?
Vorleben, Leben, Nachleben. Alle sind von dieser und nicht von himmlischer Welt. Das Leben beginnt mit
der Geburt und endet zwangsläufig mit dem Tod (wenn wir ableben). Dennoch hat jeder Mensch ein (oder gar
mehrere) Vorleben und sogar ein Nachleben. Ein Mensch, dem wir im Lauf unseres Lebens begegnen, der zu einem
bestimmten Zeitpunkt in unser Leben tritt, hat auch schon gelebt, bevor wir uns begegneten. Er hat ein Vorleben,
ein Leben von dem wir zunächst einmal nichts wissen, weil es zu einer Vergangenheit gehört, die wir nicht geteilt
haben. Scheidet dieser geliebte Mensch dann aus dem Leben (aus seinem und aus unserem), so lebt er in unseren
Gedanken fort, es beginnt sein Nachleben in den Erinnerungen der Hinterbliebenen. Trennen sich die Lebenswege
zweier Personen, die sich liebten, so haben sie sich auseinandergelebt.
Auf unserem Weg durchs Leben treffen wir allerdings auch auf Menschen, die einfach nur vor sich hin leben, oder
nur auf bestimmte Momente, die sie sehnsüchtig erwarten, hinleben. Menschen, die es niemals geschafft haben,
sich im Leben einzuleben, die ziel- und anspruchslos in den Tag hinein leben, ihr Dasein fristen, ohne Bestreben
dahindämmern, dahinleben. Menschen, die davon träumen, ihrem Dasein wieder Leben einzuhauchen, es zu
beleben und endlich aufzuleben. Wenn wir uns dabei frei entfalten können, die Möglichkeit haben, so zu sein, wie
wir sind, dann haben wir das Glück, uns ausleben zu können.

Alle Zusammensetzungen im Überblick und mit Bedeutungserklärung
leben – am Leben sein; auf der Welt sein
ableben – sterben
aufleben – neue Lebenskraft bekommen; zu neuem Leben erwachen
sich auseinanderleben – sich in einer Beziehung fremd werden; aufhören, ein gemeinsames Lebensziel zu verfolgen
(sich) ausleben – sein Leben ohne Einschränkungen genießen und zur vollen Entfaltung bringen; so sein, wie man
wirklich ist und dies ungehemmt leben und auskosten
beleben – lebhafter machen; mit Leben erfüllen; bevölkern
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dahinleben – sein Leben ohne besondere Erlebnisse und ohne
Höhepunkte verbringen
durchleben – eine Zeit oder Situation von Anfang bis Ende erleben
sich einleben – sich an eine neue Umgebung gewöhnen; heimisch
werden
erleben – eine Erfahrung machen; etwas durchmachen; etwas als
Zeitzeuge miterleben
fortleben – weiterleben
hinleben – dahinleben; sein Leben auf ein bestimmtes Ereignis oder Ziel
ausrichten
miterleben – etwas als Zeitzeuge erleben; eine Erfahrung mit anderen
Menschen teilen
nachleben – einem Vorbild nachleben; gemäß einem Vorbild oder einer
Vorschrift leben
überleben – eine Gefahr, Krankheit oder Verletzung lebend überstehen
verleben – eine bestimmte Zeit an einem Ort verbringen
vorleben – jemandem mit seinem Leben ein Beispiel und Vorbild sein
weiterleben – am Leben bleiben; fortleben
wiederbeleben – jemanden reanimieren
zusammenleben – das Leben mit einer anderen Person gemeinsam
leben; gemeinsam in einer Gemeinschaft, in einem Haus leben
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06 Νοεμβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Ελληνικό δημόσιο πρέπει να υιοθετήσει
το ελεύθερο λογισμικό. Ποτέ δεν είναι αργά!
Σε μια ιστορική απόφαση, η ινδική κυβέρνηση αποφάσισε την υιοθέτηση λογισμικού ανοικτού κώδικα
σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας. Η πολιτική για την πλήρη υιοθέτηση του ανοικτού
λογισμικού ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Πληροφορικής πριν λίγες μέρες.
Ένας από τους κύριους λόγους είναι το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη χρήση ανοικτού
κώδικα. Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει «Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει τις
καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση του κόστους με τη διερεύνηση της εφαρμογής
του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Η προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών ανοικτού κώδικα στον τομέα
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο εσωτερικό της χώρας, θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά και
στρατηγικά οφέλη.»
«Υιοθετήστε τα ανοικτά πρότυπα και προωθήστε τον ανοικτό κώδικα και τις ανοικτές τεχνολογίες»,
δηλώνει με τόλμη η ανακοίνωση του υπουργείου. Η φύση μάλιστα της συμμόρφωσης έχει οριστεί σε
«υποχρεωτική» υποδεικνύοντας την σοβαρότητα της κυβέρνησης για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.
Στην Ευρώπη η επιλογή του Λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι η προφανής επιλογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφάσισε για τα επόμενα 3 χρόνια μέσω της DIGIT, να προωθήσει την χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα
ως την πρώτη επιλογή για όλα τα νέα σχέδια ανάπτυξης λογισμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τους προηγούμενους 2 μήνες το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε την χρήση του ανοικτού προτύπου ODF και
την υιοθέτηση εφαρμογών γραφείου Ανοικτού λογισμικού για τις κυβερνητικές υπηρεσίες, ενώ το Ιταλικό
υπουργείο Άμυνας επέλεξε τη μετάβαση στην σουίτα εφαρμογών γραφείου ανοικτού λογισμικού LibreOffice
στους 150.000 σταθμούς εργασίας τους. Ήδη στην Γαλλία το Γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, έχει
κάνει την μετάβαση σε LibreOffice στους 240.000 σταθμούς εργασίας και σε πολλά υπουργεία χρησιμοποιούν
σουίτες γραφείου ανοικτού κώδικα συμπεριλαμβανομένης της Εφορίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του
Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Γεωργίας.
Τον Ιούνιο του 2014, η κυβέρνηση της Εξτρεμαδούρα (Ισπανία) επιβεβαίωσε ότι σε 10.000 υπολογιστές
στον οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης της πόλης θα τρέχουν εφαρμογές ανοικτού κώδικα, ενώ η πόλη
του Μονάχου τρέχει το LibreOffice και Linux σε πάνω από 18.000 σταθμούς εργασίας από το 2013.
Η υιοθέτηση λύσεων ελεύθερου λογισμικού στο δημόσιο τομέα της χώρας μας, μπορεί να έχει σημαντικά
οφέλη, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της εγχώριας
αγοράς.
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Πέρα από τον προφανή λόγο της εξοικονόμησης δημόσιων πόρων καθώς το ελεύθερο λογισμικό
δεν έχει κόστος αγοράς της άδειάς του και η υιοθέτηση του μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των
δαπανών στον τομέα των πληροφοριακών υποδομών, ο ανοικτός κώδικας οδηγεί και στην ανάπτυξη
της εγχώριας καινοτομίας. Η στροφή της χώρας στο ελεύθερο λογισμικό μπορεί να ωθήσει αρκετές
εταιρείες πληροφορικής στην ενασχόληση με αυτό το μοντέλο ανάπτυξης και διανομής, προωθώντας με
αυτό τον τρόπο την εγχώρια καινοτομία. Εφόσον, σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει ολοένα και αυξανόμενο
ενδιαφέρον για το λογισμικό ανοικτού κώδικα, η καινοτομία και η τεχνογνωσία αυτή μπορεί να αναδειχθεί
σε κερδοφόρο εξαγώγιμο προϊόν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας όπου οι πολιτικές
της Κυβέρνησης πάνω στον ανοικτό κώδικα και στα ανοικτά δεδομένα συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των
γαλλικών επιχειρήσεων και των παρόχων υπηρεσιών TΠΕ.
Η πρόκληση για την Ελληνική κυβέρνηση είναι να αντιστρέψει τον αντιπαραγωγικό και αδιαφανές μοντέλο
σχεδιασμού έργων πληροφορικής από τις εταιρείες που τα προμηθεύουν και 4 στα 5 καταλήγουν να μη
χρησιμοποιούνται παραγωγικά. Το λογισμικό που παράγεται με δημόσιους πόρους πρέπει να είναι ελεύθερα
διαθέσιμο σε δημόσια αποθετήρια κώδικα. Η υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, ανοικτών διαδικασιών στο
σχεδιασμό των έργων και η υλοποίηση τους με ελεύθερο λογισμικό με σύγχρονες τεχνικές είναι η λύση για
το δημόσιο τομέα και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα
και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του
Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο
χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί
να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους
φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα,
ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή
των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού
Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons
(wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.
org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), είναι μέλος του Open
Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info@ellak.gr
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ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΕ05-07-08-19/20 ΚΑΙ 138 ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Διδότου 9 -11 – 10680 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: 3624626 – 3624884 – 3302872
Telefax 3617647 – e-mail: roupakiotislaw@gmail.com
……………………………………………………………………………………………
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των :
1. Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΚΓ ΠΕ), που εδρεύει στην Αθήνα,
Ζωοδόχου Πηγής, 38-40 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
2. Πανελληνίου Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑΣΥΚΑΓΑ),
που εδρεύει στην Αθήνα, Τριανταφυλλοπούλου 7 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
3. Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (ΣΚΓΓΦΠΠ), που εδρεύει
στην Θεσσαλονίκη, Λεωφ. Στράτου 2Α και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
4. Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ), που
εδρεύει στην Καλλιθέα, Πάρνωνος 14 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
5. Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων (ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.), που εδρεύει στην Αθήνα, Παπαναστασίου 49
και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
6. Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΠ),
που εδρεύει στο Κερατσίνι Πειραιά, Μυστρά 23 και Έλλης και όπως νόμιμα εκπροσωπείται
και των 138 φυσικών προσώπων
ΠΡΟΣ
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον
Υπουργό αυτού.
Κοινοποίηση :
Στο Διευθυντή του γραφείου του κ. Πρωθυπουργού (Ηρώδου Αττικού 19).
--------------------------------------Όπως σας είναι γνωστό, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η 137644/Ε1/03-09-2015
εγκύκλιος - απόφαση σας με την οποία δίδονται οδηγίες προς τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ως προς τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις των εκπαιδευτικών που
εκκρεμεί η τοποθέτησή τους, μεταξύ άλλων δε και η οριστική τοποθέτηση εμάς των μεταταχθέντων υποχρεωτικά
από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πριν από δύο έτη.
Ωστόσο εμείς οι υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και
ΠΕ32 τοποθετούμαστε σε προσωρινές θέσεις, με την επίκληση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση των οργανικών
θέσεών μας.
Η απόφασή σας αυτή, ως είναι εύλογο, προκάλεσε αγανάκτηση σ’ εμάς επειδή το Υπουργείο μας κρατά για
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τρίτο έτος σε ομηρία και δεν ολοκληρώνει –γιατί άραγε;- τη διαδικασία ορισμού όλων των οργανικών θέσεων, παρ’
ότι εμείς από την υποχρεωτική μετάταξή μας, από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (50200/Δ1/45-2012 Κ.Υ.Α., Ν. 4172/2013 άρθρο 87 παρ. 11), καλύπτουμε τις ανάγκες που αντιστοιχούν στις θέσεις για τις οποίες το
Υπουργείο ολιγωρεί να τις ορίσει ως οργανικές.
Θα προσθέταμε μάλιστα ότι η παραπάνω απόφαση - εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις τοποθετήσεις
του τρέχοντος σχολικού έτους τουλάχιστον ως προς τη δική μας κατηγορία εκφεύγει κατ’ ουσίαν των ορίων του
νόμου, εφόσον υπάρχει ήδη νομοθετική ρύθμιση από διετίας δεσμευτική για το Υπουργείο να εκδώσει απόφαση
σύστασης των οργανικών θέσεων που να αφορά όλους τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς όλων των
παραπάνω κλάδων από τη Δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικότερα από τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με
την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και διεύθυνση εκπαίδευσης, που
υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης
θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το
Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση
ισάριθμων κενών ή κενουμένων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης
κατηγορίας.
Έτσι, με βάση τις διατάξεις αυτές και δυνάμει αλλεπάλληλων υπουργικών αποφάσεων, μεταταχθήκαμε
υποχρεωτικά στις περιοχές όπου και μέχρι σήμερα παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, πλην όμως στην άβολη νομικά
κατάσταση της προσωρινότητας, ως προς τις θέσεις, τις ανάγκες των οποίων αδιαλείπτως καλύπτουμε.
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι προφανής η υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας για την άμεση σύσταση
όλων των παραπάνω οργανικών θέσεων, ισάριθμων με όλους εμάς τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς
των παραπάνω κλάδων από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας δεν τηρήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013 -2014, από τις οριστικές
τοποθετήσεις του οποίου παρανόμως εξαιρεθήκαμε, το γεγονός δε ότι με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου,
Νοεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 κλήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί, που είχαν μεταταγεί όπως παραπάνω
αναφέρεται, να υποβάλλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, όπως και πράξαμε, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη
ευθύνη για το Υπουργείο, επειδή αυτό αδράνησε ή αδιαφόρησε να ορίσει τις οργανικές θέσεις.
Οι συνέπειες, λειτουργικές, παιδαγωγικές, ατομικές ή οικογενειακές, εξαιτίας της επιλογής ή άρνησης του
Υπουργείου να ενεργήσει τα νόμιμα είναι προφανέστατες, τις οποίες το Υπουργείο δεν δικαιούται να αγνοεί. Τονίζεται
μάλιστα ότι η διοίκηση παρανομεί εν προκειμένω, επειδή με θετική πράξη της παραβαίνει τον νόμο άλλως επειδή
αρνείται να πράξει ό,τι της επιβάλλει ο νόμος, εφόσον όπως και παραπάνω αναφέρεται στο νόμο για τη ρύθμιση της
συγκεκριμένης έννομης σχέσης απαιτείται έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης.
Είτε στη μία είτε στην άλλη εκδοχή το Υπουργείο παραβιάζει το νόμο αλλά με έκδηλο τρόπο και τις συνταγματικώς
διασφαλισμένες αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων προς το
κράτος, εφόσον το Υπουργείο, σύμφωνα με τα παραπάνω, παραλείπει να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια
και συγκεκριμένα αρνείται την έκδοση απόφασης, με την οποία θα συστήνει οργανικές θέσεις, ισάριθμες με όλους
εμάς τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων όπως προβλέπονται στην διάταξη της παρ. 11 του
άρθρου του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε από το Υπουργείο να συστήσει άμεσα όλες τις αναγκαίες και προβλεπόμενες
ουσιαστικώς κατά νόμο οργανικές θέσεις και να διαθέσει σ’ εμάς τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς
όλων των παραπάνω κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 ειδικοτήτων.
Σε περίπτωση μη έκδοση της αναμενόμενης και καθ’ υποχρέωσή του Υπουργείου της σχετικής υπουργικής
απόφασης μετά το πέρας του οριζομένου από τον νόμο τριμήνου από την επίδοση της παρούσας, θα βρεθούμε
στη δύσκολη θέση να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση της νομιμότητας, επιλογή, την οποία οφείλετε να την
καταστήσετε μη αναγκαία, ώστε, πέραν όσων παραπάνω αναφέρονται, να αποφευχθεί, με ευθύνη σας, η διαταραχή
aktuell 41/2015

34

aktuell τεύχος 41

στις σχέσεις μας στο ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο της δημόσιας εκπαίδευσης.
Δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 16/9/2015
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Στις 5 Νοεμβρίου 2015 ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. Αντώνης Παζάλος κατέθεσε εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό
κ. Νικόλαο Φίλη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συζητηθούν διεξοδικά οι προτάσεις για την εξωδικαστική λύση του
θέματος των «υποχρεωτικών μετατάξεων» του Αυγούστου του 2013 (παράγραφος 11 του άρθρου 82 Ν. 4172/2013).
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Τ.Γ.Γ.Φ Α.Π.Θ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ

Σ

τις αρχές Οκτώβρη τα Λύκεια της Ικαρίας ενημερώθηκαν από τη ΔΙΔΕ Σάμου ότι εγκρίνεται η διδασκαλία μόνο μίας ξένης γλώσσας στην Α΄ Λυκείου, ενώ με έγγραφο της ΔΙΔΕ Σάμου της 16/9/2015 είχαμε
ενημερωθεί ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση μπορεί να εγκρίνει ολιγομελή τμήματα ξένων γλωσσών,

όπως εγκρίθηκαν και πέρσι από την Περιφερειακή Διευθύντρια Βορείου Αιγαίου κυρία Παπαδανιήλ. Στις 5/10/2015
και ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα ενημερωθήκαμε από την ΔΙΔΕ Σάμου ότι εκείνο το έγγραφο ήταν λάθος και
δεν αφορά στην ξένη γλώσσα της Α΄ Λυκείου. Οι μαθητές που έχουν ήδη επιλέξει Γαλλικά και Γερμανικά, έχουν δώσει
σε εποχές οικονομικής κρίσης 20 - 30 Ευρώ για τα βιβλία και έχουν ξεκινήσει μάθημα από την αρχή της χρονιάς, τώρα
καλούνται να πληρώσουν αυτό το λάθος της ΔΙΔΕ και να ενσωματωθούν σε ένα τμήμα Αγγλικών που επίσης έχει ήδη
ξεκινήσει μαθήματα και έχει προχωρήσει στην ύλη, να αγοράσουν καινούρια βιβλία και να δώσουν στο τέλος της
χρονιάς εξετάσεις σε ένα επίπεδο Β1-Β2 που ακολουθεί το τμήμα των αγγλικών. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο
να καλύψουν τα κενά τους σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές του τμήματος.
Δεδομένου δε ότι οι καθηγητές Γαλλικών και Γερμανικών που είναι ήδη τοποθετημένοι στα Λύκεια της Ικαρίας καλύπτουν όλες τις ώρες του μαθήματός τους στο νησί και τους περισσεύουν παρόλα αυτά ώρες, καλούνται από
την ΔΙΔΕ να κάνουν γραμματειακή υποστήριξη την ώρα που οι μαθητές που έχουν επιλέξει το μάθημά τους θα είναι
υποχρεωμένοι να παρακολουθούν την τάξη των Αγγλικών.
Όπως μας δήλωσαν και τηλεφωνικά από την ΔΙΔΕ Σάμου: «Πρέπει να μπει επιτέλους ένα φρένο στα ολιγομελή
τμήματα ξένων γλωσσών στο Λύκειο».
Οι μαθητές μας έχουν ήδη δώσει εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και ετοιμάζονται το
Μάιο να δώσουν για το επόμενο επίπεδο, ωστόσο είναι αναγκασμένοι να σταματήσουν να διδάσκονται τη γλώσσα
που επέλεξαν στην αρχή της χρονιάς, όπως είχαν το δικαίωμα και να ακυρωθεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στην Ικαρία φροντιστήρια για Γαλλικά και Γερμανικά. Αντιλαμβάνεστε ότι
με βάση και όλα τα παραπάνω, μια τέτοια αλλαγή δεν βοηθάει καθόλου την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
Με το σκεπτικό ότι για να γίνουν τρία διαφορετικά τμήματα απαιτείται ελάχιστος αριθμός μαθητών 12 ατόμων, οι μαθητές της Ικαρίας στερούνται το δικαίωμα επιλογής που έχουν όλοι οι μαθητές σε μεγάλες πόλεις με μεγάλες σχολικές μονάδες. Δεδομένου ότι στα σχολεία του νησιού έχουμε τάξεις με 15-30 μαθητές, δεν είναι δυνατόν να
προκύψει ελάχιστος αριθμός 12 μαθητών για κάθε γλώσσα. Επειδή όμως δεν υπάρχουν και φροντιστήρια για Γαλλικά
ή Γερμανικά οι μαθητές μας μόνο μέσω του Δημοσίου Σχολείου έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιητικά
γλωσσομάθειας Γαλλικών ή Γερμανικών, όπως και γίνεται τα τελευταία χρόνια στο νησί μας. Επειδή με βάση όλα τα
παραπάνω είναι σαφές ότι:
• Η παύση των τμημάτων που ήδη λειτουργούν και η ενσωμάτωση των μαθητών τους στο ένα και μοναδικό
τμήμα αγγλικής γλώσσας μόνο προβλήματα θα φέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Οι μαθητές μας δεν έχουν άλλες ευκαιρίες να μάθουν και να πιστοποιηθούν σε κάποια ξένη γλώσσα.
• Η εφαρμογή του περιορισμού των 12 μαθητών ανά τμήμα στα σχολεία μας είναι απαγορευτική για τη δημιουργία οποιουδήποτε τμήματος και οι μαθητές μας δεν έχουν ίσες ευκαιρίες με τους μαθητές των μεγάλων πόλεων.
• Δεν απαιτείται δαπάνη δημοσίου αφού οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν διαθέσιμες ώρες για τα ολιγομελή τμήματα. Ζητάμε να διατηρηθούν τα τμήματα ξένων γλωσσών όπως έχουν.
Άγιος Κήρυκος, 8/10/15
Οι καθηγητές ξένων γλωσσών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 Ικαρίας
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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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INTERNATIONALE GERMANISTIK ZU GAST IN ATHEN

D

ie Griechische Gesellschaft für Germanistische Studien organisiert vom 9. bis 12. Dezember 2015
eine internationale Tagung zu deutschsprachiger Kultur, Literatur, Linguistik und Didaktik des
Deutschen als Fremdsprache.

Der Kongress bietet eine Möglichkeit zum Austausch von germanistischen Wissenschaftlern/-innen von
Universitäten aus aller Welt; so sind ProfessorInnen für Germanistische Literaturwissenschaft in Stockholm
und Neapel, Elisabeth Herrmann und Sergio Corrado, ebenso vertreten wie Angelika Redder, Linguistin
an der Universität Hamburg und Leiterin eines Forschungsprojekt zu europäischen Wissenskulturen. Aus
Spanien werden Arturo Parada, Germanist und Professor für Übersetzungswissenschaft in Vigo sowie Arno
Gimber, Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Universidad Complutense Madrid anreisen. Gespannt
sein dürfen die Teilnehmer/innen auch auf den Eröffnungsvortrag von Rolf-Peter Janz, Spezialist für Neuere
Deutsche Literaturwissenschaft in
Berlin sowie auf den Plenarvortrag
von Wolfgang Müller-Funk aus
Wien, bekannt durch zahlreiche
Arbeiten

zur

österreichischen

Literaturgeschichte
„Austriazität“

und

zur

deutschsprachiger

Texte aus Österreich.
Das Thema lautet „Turns und kein Ende: Aktuelle Tendenzen in Germanistik und Komparatistik“ - es stehen
also die wissenschaftlichen „Moden“ im Vordergrund, die von den über 70 Teilnehmern/-innen kritisch unter
die Lupe genommen und auf ihre Nützlichkeit hin überprüft werden. Am Rande des Kongresses findet auch
eine Arbeitssitzung der Südeuropa-Germanistik (SEG) statt; diese Gruppe hat sich im Juni 2014 auf Initiative
der griechischen Germanisten/-innen in Thessaloniki konstituiert und ist seither in der europäischen
Hochschulpolitik aktiv. Beim aktuellen Treffen werden die MA-Programme im Vordergrund stehen.
Die Konferenz findet in Räumen des Kulturzentrum der Stadt Athen sowie im Historischen Archiv der
Universität statt und sind für die Öffentlichkeit zugänglich; das Kongressprogramm finden Sie auf der
Website des griechischen Germanisten/-innen Verbandes unter www.germanisten-gr.gr . Die Veranstaltung
wird vom DAAD, von der Botschaft und dem Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Athen
und Thessaloniki, von der Österreichischen Botschaft Athen, vom Goethe-Institut und vom ÖSD-Institut
Griechenland unterstützt.
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Das brandneue Rote
für das Zertifikat B1
Projekt B1 neu
ISBN 978-960-465-057-6

Jetzt mit allen
da!
Bestandteilen
• Einleitung mit Hinweisen
zu den Prüfungsaufgaben,
Strategien und Übungen
•1
 0 neue Modelltests
komplett

Dazu:
• Lehrerbuch (enthält das komplette
Testbuch mit eingetragenen Lösungen)
ISBN 978-960-465-058-3

• 6 Audio-CDs ISBN 978-960-465-059-0
bzw.
• 1 MP3-CD ISBN 978-960-465-071-2

• Schülerheft zu Schreiben und Sprechen
ISBN 978-960-465-061-3

• Glossar
ISBN 978-960-465-060-6

www.karabatos.gr
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Tηλ. 210 600 7801-2
Fax 210 600 7800
E-Mail: orders@karabatos.gr

