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Deutsch
für Jugendliche
in Griechenland

Niveau
B1
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Kursbuch

Beste Freunde 3
Der B1-Band des
beliebten JugendlichenLehrwerks
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Beste Freunde 3

Beste Freunde - Band 3 ist ebenso schlank,
motivierend und attraktiv wie die ersten beiden
Bände und übt von Anfang an alle Fertigkeiten
im Hinblick auf die Anforderungen beim
Zertifikat B1.

UD

1054-60_CD-Label_CD1_cs6.indd 1

IO -C Ds
1054-60_CD-Label_CD2_cs6.indd 1

07.04.16 12:28
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Beste Freunde 3
DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE
Kursbuch

ISBN ––––

• 
Beste Freunde 3 - Kursbuch
mit Audio-CDs
ISBN 978-3-19-601054-1

Bestellen Sie hier
Ihr Freiexemplar

rechtzeitig zum Schuljahresbeginn:
• Beste Freunde 3 - Arbeitsbuch
• Beste Freunde 3 - Glossar

www.bestefreunde.gr

Hueber Hellas

www.hueber-hellas.gr

Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi - Athen
Tel: 210 600 7803-4
Fax: 210 600 7800
E-Mail: hueber@karabatos.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
• Εκλογές για τα όργανα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ – Τα μέλη των Δ.Σ.
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

(σελ. 5)

• 4η Ημερίδα Διδακτικής στο Α.Π.Θ

(σελ.8)

• Κοινό υπόμνημα ΠΕ05 & ΠΕ07: Επαναφορά του δικαιώματος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΠΕΚΑΓΕΠΕ )
info@deutsch.gr & thessaloniki@deutsch.gr

ΑΦΜ: 099524539
ΔΟΥ: Καλλιθέας
ΤΕΥΧΟΣ 43
ΜΑΪΟΣ 2016
Κεντρική έδρα
Τ.Θ. 51717, Τ.Κ. 14503 Αθήνα
6937380230
Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας
Τ.Θ. 50021, Τ.Κ. 54013 Θεσσαλονίκη
6949933565

ελεύθερης επιλογής Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού

(σελ.10)

• Συλλογή υπογραφών – Δίνουμε το λόγο στην κοινωνία

(σελ. 14)

• Ανανέωση της «Χάρτας Συνεργασίας»
μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των Goethe-Institute

(σελ. 16)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

• ΚΠΓ και Πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής:
παρόν και προοπτικές

(σελ. 19)

LESENSWERTES
• Ο Πέτρος Μάρκαρης επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ

(σελ. 29)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
• Οι προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών
Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην Επιτροπή Ξένων Γλωσσών

Τοπικές Επιτροπές
topikes@deutsch.gr

Εκδότρια
Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα
Οικονομικός Υπεύθυνος
Καρατσιομπάνης Ιωάννης
Δημιουργικό
Αουάμλε Νάντια
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Θεσ/νίκη)
ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Δράμα)
ΔΡ. ΖΕΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Αττική)
ΖΩΡΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Βερολίνο)

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

(σελ. 41)

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Αθήνα, 11.09.2016, στον Πολυχώρο Athinais (Καστοριάς 34-36)
Θεσσαλονίκη, 18.09 2016, στο Hotel Capsis (Μοναστηρίου 18)

Όποια/όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει με εισήγηση/
παρουσίαση στις Ημερίδες Σεπτεμβρίου 2016 καλείται να
αποστείλει την περίληψη της πρότασής του/της (έως 300
λέξεις) μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 με ηλεκτρονικό
μήνυμα στο info@deutsch.gr. Για την παρακολούθηση των
Ημερίδων της ΠΕΚΑΓΕΠΕ δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής
εκ των προτέρων και η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΜΟΝΔΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ (Ξάνθη)
ΠΑΣΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Αττική)
ΣΛΙΜΠΑΣ ΠΑΚΗΣ (Θεσ/νίκη)
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Σκύδρα)
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ (Πάτρα)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ (Θεσ/νίκη)
ΧΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Τρίκαλα)

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.

Sie finden uns jetzt auch auf
Facebook!
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HV mit Kopfhörern bei B1/J, B2/J, C1/J, C2

PRÜFUNGSTERMINE
FEBRUAR-MÄRZ-APRIL 2016
ATHEN
VOLOS/KOMOTINI
CHIOS

PRÜFUNGEN
27-28/02/2016
05-06/03/2016
08-09/04/2016

EINSCHREIBUNGEN
09-18/01/2016
09-18/01/2016
01-10/02/2016

ERGEBNISSE
28/03/2016
28/03/2016
13/05/2016

MAI-JUNI-JULI 2016
ATHEN
THESSALONIKI/HERAKLION
CHIOS

PRÜFUNGEN
18-19/06/2016
28-29/05/2016
30-31/07/2016

EINSCHREIBUNGEN
29/03-09/04/2016
29/03-09/04/2015
18-27/05/2016

ERGEBNISSE
07/07/2016
07/07/2016
07/09/2016

SEPTEMBER 2016
ATHEN
VOLOS/KOMOTINI/CHANIA
MYTILINI

PRÜFUNGEN
10-11/09/2016
03-04/09/2016
03-04/09/2016

EINSCHREIBUNGEN
08-18/07/2016
08-18/07/2016
29/06-08/07/2016

ERGEBNISSE
05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016

NOVEMBER-DEZEMBER 2016
ATHEN
THESSALONIKI/HERAKLION
CHIOS

PRÜFUNGEN
03-04/12/2016
26-27/11/2016
26-27/11/2016

EINSCHREIBUNGEN
7-17/10/2016
7-17/10/2016
3-12/10/2016

ERGEBNISSE
09/01/2017
09/01/2017
11/01/2017
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Εκλογές για τα όργανα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Ολοκληρώθηκαν στις 26 Απριλίου 2016 οι
συνεδριάσεις των νεοεκλεγέντων μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας. Πρόεδρος
της ΠΕΚΑΓΕΠΕ για την επόμενη διετία θα
είναι η συνάδελφος Τίλε Στεφανία-ΜπετίναΑλβίνα και στο Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας
ο συνάδελφος Σλίμπας Πάκης.
Η σύνθεση των νέων οργάνων έχει ως εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ

Επικοινωνία: info@deutsch.gr
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών
της 17ης Απριλίου 2016 το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αποτελούν οι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα
thiele@otenet.gr
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζουζανέας Γεώργιος
zouzaneas@lycos.com
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκριτζαλιώτη Κατερίνα
katerinag9@yahoo.gr
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γαλιάτσος Παναγιώτης
katringeorgitsou8@gmail.com
ΤΑΜΙΑΣ: Καρατσιομπάνης Γιάννης
karatsiompanis@gmail.com

Η εφορευτική επιτροπή των εκλογών για την
ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στις 17.04.2016
στο Goethe-Institut Athen. Από αριστερά: Ελένη
Κοντογεώργη, Παναγιώτης Γιατράς, Δήμητρα
Καλλιανιώτη

Εξελεγκτική Επιτροπή της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
Τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, που έχει ως έργο
της τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της
Κεντρικής Έδρας, του Παραρτήματος Βόρειας
Ελλάδας και των Τοπικών Επιτροπών σε όλη τη
χώρα, αποτελούν οι:
Αστερίου Χρήστος
Γρηγοριάδου Αλεξάνδρα
Ραμπαβίλα Κωνσταντίνα (Νάντια)

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: Καρατζά Ειρήνη
rinoula0607@hotmail.com
ΕΦΟΡΟΣ Δ.Σ., ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ:
Χαρδαλούπα Γιοχάννα
johanna.gr@gmail.com
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Εκλογές για τα όργανα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επικοινωνία: thessaloniki@deutsch.gr

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 20ης Μαρτίου 2016 την ευθύνη για τη λειτουργία του
Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ φέρει το εξής Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος
Σλίμπας Προκόπιος (Πάκης)
packis@deutsch.gr
Αντιπρόεδρος
Ξανθού Κατερίνα
kxanthou@gmail.com
Γραμματέας
Ταρασίδου Ευθυμία (Έφη)
effi_tar@yahoo.com
Ταμίας
Καρατάκη Σοφία
sofia_karataki@yahoo.gr
Μέλος
Κηπουρού Φωτεινή (Φαίη)
fayekipo@gmail.com

aktuell 43/2016

Η εφορευτική επιτροπή των εκλογών για την
ανάδειξη του Δ.Σ. του Παραρτήματος Βόρειας
Ελλάδας στις 20.03.2016 στο Hotel Electra Palace
στη Θεσσαλονίκη. Από αριστερά: Δέσποινα
Μακρίδου, Ελισσάβετ Χαλκίδου, Γιώργος Τσιούμας
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Wir

ist echt stark!
Η ιδανική διδακτική σειρά για μαθητές

Η ιδανική διδακτική
σειρά γιαπου
μαθητές
Δημοτικού
από
Δημοτικού
ξεκινούν
με
την
εκμάθηση της
9/10 ετών που ξεκινούν την εκμάθηση
γερμανικής γλώσσας ολοκληρώθηκε.
της γερμανικής γλώσσας ολοκληρώθηκε!

Wir neu B1.1
Deutsch für junge Lernende
Grundkurs Deutsch für junge Lernende
Lehrerhandbuch

Lehr- und Arbeitsbuch
Wir Kids A2.2

Lehrerhandbuch

ISBN 978-960-6891-95-3

Lehrerhandbuch

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

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

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

9

Wir Kids A2

Wir Kids A2

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir Kids A2.2

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir Kids A2.2 ist stark!

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

Tηλ.: 210-99 02 700 • Fax: 210-99 02 703
E-Mail: info@klett.gr • web: www.klett.gr

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

Wir Kids A2.2

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

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

Klett Hellas

Lehr- und Arbeitsbuch

Wir Kids A2.2 ist stark!

Lehr- und Arbeitsbuch

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Grundkurs Deutsch für junge Lernende

Wir Kids A2.1 ist stark!

Όλα σε ένα βιβλίο
Με το βιβλίο του μαθητή, το έγχρωμο βιβλίο
ασκήσεων και το ακουστικό CD, τα παιδιά μαθαίνουν
να επικοινωνούν στα Γερμανικά από τα πρώτα
Lehr- und
μαθήματα, σε μερικές μόνο ώρες διδασκαλίας.

7 Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110 • 174 56 ‘Αλιμος

Wir Kids A2.2

Wir Kids A2.1

Wir Kids A2.1

Προχωράμε βήμα – βήμα προς την επιτυχία
Grundkurs
με τα Wir Kids A1, Wir Kids A2 & Wir neu B1.

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD
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

789606 891946

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

9

10000

789606 891953

Arbeitsbuch mit Audio-CD
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Κοινό Υπόμνημα ΠΕ05&ΠΕ07
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ) - www.apf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ) - www.pasykaga.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY (ΣΚΓ ΠΠ) - www.aplf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) - www.deutsch.gr
Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2016
ΠΡΟΣ:
- Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
κ. Νίκο Φίλη
ΚΟΙΝ.:
- Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.
κ. Γιάννη Παντή
- Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
κ. Γεράσιμο Κουζέλη
- Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &
Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Ιωάννη Κουφόπουλο
- Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π.
- Βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής των Ελλήνων
- Πρόεδρο Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία
κ. Αντώνη Λιάκο
- Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας κ. Νίκο Θεοτοκά
- Προέδρους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και
Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ
- Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
- Μορφωτικούς ακολούθους των γαλλόφωνων και γερμανόφωνων πρεσβειών
ΘΕΜΑ: «Επαναφορά του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού - Αίτημα
επείγουσας συνάντησης»
ΣΧΕΤ: Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 με θέμα: «Ωρολόγιο
Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με ιδιαίτερα μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε πως επιχειρείται να γίνει πράξη ένα πάγιο
αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας όπως η θέσπιση ενός ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού
Σχολείου. Με ιδιαίτερα όμως μεγάλη έκπληξη και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε τις
ρυθμίσεις που αφορούν στη διδασκαλία της δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
Τα προβλεπόμενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, η οποία και δημοσιοποιήθηκε αιφνιδιαστικά
εν μέσω Μεγάλης Εβδομάδας, έρχονται να ακυρώσουν με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο τις όποιες θετικές
εξαγγελίες περί του κατά γενική ομολογία απολύτως αναγκαίου επανασχεδιασμού του οικοδομήματος
της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης.
Και μάλιστα τη στιγμή που η Κυβέρνησή σας και εσείς προσωπικά έχετε υπογραμμίσει με κάθε
aktuell 43/2016
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τρόπο και σε όλους τους τόνους την πρόθεσή σας να προχωρήσετε στην εκπόνηση ενός σχεδίου για
την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών της χώρας, ειδικά δε μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας.
Για τον σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί όπως γνωρίζετε σχετική Επιτροπή Ξένων Γλωσσών (Πράξη
3/28-01-2016 του Δ.Σ. του ΙΕΠ) στην οποία οι επιστημονικές ενώσεις ΠΕ05 και ΠΕ07 έχουν μάλιστα
καταθέσει εκτενέστατη μελέτη και σειρά προτάσεων.
Ωστόσο πριν καν την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Ξένων Γλωσσών, η λήξη του οποίου
έχει οριστεί για την 31.12.2016 και την υποβολή σχετικής εμπεριστατωμένης πρότασής της προς την
πολιτική ηγεσία, λαμβάνονται αποφάσεις καθόλα ζημιογόνες για το νευραλγικό τομέα της διδασκαλίας
της Β’ Ξένης Γλώσσας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αποφάσεις, που κινούνταν στην ίδια λογική με την
παρούσα Υ.Α. προβλέποντας χωρισμό των Δημοτικών σε γαλλόφωνα και γερμανόφωνα (αρ. Πρωτ.
518/61284/Γ1/27-05-2011) είχαν απορριφθεί στο παρελθόν από σύσσωμη την εκπαιδευτική
κοινότητα και την κοινωνία εν συνόλω, με αποτέλεσμα την ανάκληση της Υ.Α. από την τότε πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου.
Αναφερόμαστε, κατά κύριο λόγο, σε δύο σημεία της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη
διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας τα οποία χρήζουν άμεσης επανεξέτασης, καθώς είναι κάτι
παραπάνω από βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους μαθητές, τους γονείς και
τους εκπαιδευτικούς, ενώ θα ακυρώσουν στην πράξη τη διαδικασία προσαρμογής της Ξενόγλωσσης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής της χώρας μας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες, συμφωνίες και
συμβάσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει συναποφασίσει και συνυπογράψει.
Συγκεκριμένα:
Α. Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι: «Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια
από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος,
όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος
στην Ε΄ τάξη». Θεωρούμε πως αυτή η ρύθμιση είναι προβληματική καθώς:
- Καταστρατηγεί βασικές αξίες όπως αυτές της ισοτιμίας και ισονομίας, οι οποίες οφείλουν να
διέπουν και να καθοδηγούν τόσο τις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών λειτουργών όσο και
τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας.
- Καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής, καθώς το κριτήριο το οποίο θεσπίζεται δεν
σχετίζεται με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, ούτε με τον προγραμματισμό των γονέων και
κηδεμόνων τους. Η υιοθέτηση της λογικής της «πλειοψηφίας» -και μάλιστα σε επίπεδο τμήματος- θα
οδηγήσει σε αποκλεισμό ολόκληρων περιοχών από τη διδασκαλία είτε της Γαλλικής είτε της Γερμανικής
γλώσσας δημιουργώντας ένα μη αναστρέψιμο προηγούμενο.
- Δημιουργεί ακόμα σοβαρότερα προβλήματα από τα ήδη υπάρχοντα αναφορικά με τη
δυνατότητα της, με λελογισμένο τρόπο, συμπλήρωσης του ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και
ΠΕ07 στις εκάστοτε σχολικές μονάδες και την κατάρτιση των αντίστοιχων ωρολογίων προγραμμάτων.
Και αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί θα μετακινούνται σε αυτές με γνώμονα όχι την εγγύτητά τους (όμορα
σχολεία), αλλά με γνώμονα την προσφερόμενη κάθε φορά γλώσσα, γεγονός που πρακτικά σημαίνει
την κατάργηση των ομάδων σχολείων και την εκ των πραγμάτων υποχρέωση των εκπαιδευτικών για
κάλυψη μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων, αφού δε θα μετακινούνται πλέον από σχολική μονάδα σε
σχολική μονάδα εντός ίδιας περιοχής, αλλά από περιοχή σε περιοχή.
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- Εκμηδενίζει τα κίνητρα μάθησης, αφού οι μαθητές θα εξαναγκάζονται να διδαχθούν άλλη
Ξένη Γλώσσα από αυτήν που θα έχουν επιλέξει ή να αναζητούν άλλη σχολική μονάδα κοντά ή μακριά
από τον τόπο κατοικίας τους. Η εν λόγω εξέλιξη θα καταστεί ιδιαίτερα προβληματική στην περίπτωση
που περισσότερα μέλη μιας οικογένειας (π.χ. αδέρφια σε διαφορετικό τμήμα ή τάξη) υποχρεωθούν
στην εκμάθηση διαφορετικής γλώσσας σύμφωνα με τις προτιμήσεις της πλειοψηφίας του εκάστοτε
τμήματος.
- Αυξάνει ακόμα περισσότερο την εργασιακή ανασφάλεια των εκπαιδευτικών που
μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε συνέχεια των Υποχρεωτικών Μετατάξεων
Πλεονάζοντος Προσωπικού (Ν. 4172/2013, άρθρο 82, παρ. 11), αφού τρία ολόκληρα χρόνια μετά τη
διενέργειά τους παραμένουν στη διάθεση των εκάστοτε ΠΥΣΠΕ χωρίς την απόδοση οργανικών θέσεων,
στην οποία η παρούσα η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευθεί.
- Ακυρώνει την προσπάθεια σύνδεσης της διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας στο Δημόσιο
Σχολείο με την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) υποχρεώνοντας μια σημαντική μερίδα των
μαθητών να διδάσκεται άλλη Ξένη Γλώσσα από αυτήν που επιθυμεί, τη στιγμή που σύμφωνα και με
τη δική σας δεδηλωμένη επιθυμία, στόχος της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στο σχολείο είναι να
αποκτήσουν οι μαθητές ένα πιστοποιήσιμο επίπεδο γλωσσομάθειας.
- Δημιουργεί νέα δυσεπίλυτα προβλήματα:
1) Στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην επόμενη
βαθμίδα εκπαίδευσης, τη Δευτεροβάθμια, όπου οι μαθητές επιλέγουν ελεύθερα τη γλώσσα
που επιθυμούν να διδαχθούν και έτσι θα συνυπάρξουν στο ίδιο τμήμα Ξένης Γλώσσας μαθητές
διαφορετικών γνωστικών επιπέδων (διδαγμένοι-αδίδακτοι), αφού για τη Β’ Ξένη Γλώσσα δεν
υπάρχει ο διαχωρισμός σε προχωρημένους και αρχάριους.
2) Στις διεθνείς σχέσεις της χώρας τόσο με τις γαλλόφωνες όσο και με τις γερμανόφωνες χώρες
σε πολλά επίπεδα.
3) Στις εμπορικές σχέσεις τις χώρας τόσο με τις γαλλόφωνες όσο και με τις γερμανόφωνες
χώρες, δεδομένου ότι στην ελληνική επικράτεια διαβιούν δεκάδες χιλιάδες πολίτες και
δραστηριοποιούνται εκατοντάδες επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με τη Γαλλική ή τη
Γερμανική γλώσσα.
4) Αντιστρατεύεται κάθε έννοια αυτονόμησης της σχολικής μονάδας σε επίπεδο κατάρτισης
του ωρολογίου προγράμματος και της ορθολογιστικής διαχείρισης του προσωπικού, καθώς
αφαιρεί τη δυνατότητα δημιουργίας παράλληλων τμημάτων Γαλλικής-Γερμανικής, ακόμη και
όταν οι αντίστοιχες διδακτικές ώρες μπορούν να καλυφθούν από το διαθέσιμο εκπαιδευτικό
προσωπικό.
Β. Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι: «Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται και
φοιτούν οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του
φορέα εργασίας τους» και «στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για 1 διδακτική ώρα εντάσσεται
επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο από τα αναφερόμενα: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική,
Θεατρική Αγωγή και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων». Θεωρούμε πως στη σημερινή οικονομική και
κοινωνική πραγματικότητα, με την ανεργία να πλήττει σχεδόν κάθε οικογένεια, θα πρέπει να δοθεί η
δυνατότητα συμμετοχής στο ολοήμερο πρόγραμμα και των παιδιών των ανέργων συμπολιτών μας
και επιπλέον να προστεθεί το διδακτικό αντικείμενο της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας (Γαλλικά ή
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Γερμανικά), ώστε να δοθεί η δυνατότητα εμβάθυνσης στη γλωσσομάθεια ως κατεξοχήν προσόν
επαγγελματικής αποκατάστασης στο μέλλον.
Από τη σύντομη παράθεση των προβληματικών στοιχείων της ρύθμισης οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα πως κρίνεται αναγκαία η απόσυρση της ρύθμισης και η θέσπιση ενός δικαιότερου
συστήματος επιλογής Ξένης γλώσσας, που θα επιλύει, αντί να δημιουργεί προβλήματα και κυρίως
θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για παροχή ποιοτικής ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης μέσα στο δημόσιο σχολείο, με παράλληλη διατήρηση της μοναδικής ίσως θετικής
πτυχής της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, όσον αφορά στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, που
συνίσταται στη δυνατότητα που παρέχεται πλέον στους μαθητές και τις μαθήτριες των 4/θέσιων και 5/
θέσιων Δημοτικών Σχολείων να διδάσκονται τη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) από την Ε΄
Δημοτικού, την οποία τους στερούσε το ισχύον έως σήμερα ωρολόγιο πρόγραμμα.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σημεία κρίνουμε απολύτως επιβεβλημένη την
συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05
και ΠΕ07 μαζί σας, προκειμένου να σας καταθέσουμε τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας, τις οποίες και
ευελπιστούμε πως σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εξαγγελίες σας θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας στους
άμεσους σχεδιασμούς σας.

Με εκτίμηση

Τα Δ.Σ. των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07
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Συλλογή υπογραφών – Δίνουμε το λόγο στην κοινωνία

ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ εδώ
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Wir kommen zu Ihnen!
Ab sofort bietet das Goethe-Institut Athen
Prüfungen auf den Stufen A1 bis C1 auch
in den Prüfungsorten Chania, Heraklion,
Ioannina, Korfu, Patras und Rhodos an!
Prüfungstermine finden Sie hier.
Wir freuen uns auf Sie!

WWW.GOETHE.DE/HELLAS
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Ανανέωση της “Χάρτας Συνεργασίας”
Μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των GOETHE -INSTITUTE
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Die Griechenland Zeitung drückt die Schulbank!

Sonderpreise nur für DeutschlehrerInnen!
Peppen Sie Ihren Unterricht auf!

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

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

Exklusive Leservorteile: Abonnenten erhalten bereits ab der ersten Stunde 15 % Rabatt (Silber-Bonus) auf alle Bücher
aus dem Verlag der Griechenland Zeitung; ab der sechsten Verlängerung sogar 30 % (Gold-Bonus).
Dies gilt auch für unser neues „Griechenland Journal!“
Bestellungen über unseren Shop auf www.griechenland.net,
per E-Mail: info@griechenland-zeitung.com oder per Tel.: +30 210 65 60 989.
Stichwort:„Deutschlehrer“ (bei Bestellungen über www.griechenland.net bitte im Feld„Bemerkungen“ das Stichwort eingeben.)
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Κυκλοφόρησε η νέα, απλή
και επίκαιρη διδακτική
σειρά για αρχάριους
ενήλικες Linie 1, η οποία θα
συνεχίσει την επιτυχημένη
πορεία της σειράς
BERLINER PLATZ NEU!

Linie 1
Τα Γερμανικά στην καθημερινότητα
και στην επαγγελματική ζωή
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ο Kurs- und Übungsbuch +
MP3 + Video-Clips
ο 4 Audio-CDs
ο DVD mit Videotrainer
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ΚΠΓ και Πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής: παρόν και προοπτικές
Αικατερίνη Μητραλέξη
Καθηγήτρια
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://users.uoa.gr/~kmitral/
kmitral@gs.uoa.gr

Φρειδερίκη Μπατσαλιά
Καθηγήτρια
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://users.uoa.gr/~fbatsal/
fbatsal@gs.uoa.gr

ΚΠΓ και Πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής: παρόν και προοπτικές1

0. Εισαγωγή
Στην ανακοίνωσή μας αυτή θα αναφερθούμε στην πιστοποίηση της γνώσης της γερμανικής γλώσσας στο
πλαίσιο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Στη συνέχεια θα σκιαγραφήσουμε τα σημεία,
στα οποία η επιστημονική-ερευνητική ομάδα της Γερμανικής θεωρεί ότι οφείλει να εστιάσει μελλοντικά το
ενδιαφέρον της.

1. Πορεία ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης ΚΠΓ της γνώσης της γερμανικής
γλώσσας
Η ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της γερμανικής γλώσσας στο πλαίσιο του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (στο εξής: ΚΠΓ) ξεκίνησε το 2003, όπως και για την πιστοποίηση της
αγγλικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας, και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας επιστημονικών-ερευνητικών
ομάδων πανεπιστημιακών αντίστοιχων ξενόγλωσσων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στις τέσσερις
αυτές εξεταζόμενες γλώσσες προσετέθησαν αργότερα τα ισπανικά και τα τουρκικά.
Η ανάπτυξη του ΚΠΓ εντάχθηκε, διαδοχικά, σε δύο επιστημονικά-ερευνητικά προγράμματα, τα οποία
χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια: το πρόγραμμα «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Γλωσσομάθειας» (ΣΑΠιΓ), την περίοδο 2006-2008, και το πρόγραμμα «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» (ΔιαΠΕΓ), την περίοδο 2010-2014. Την αρχική περίοδο 2003-2005
και την ενδιάμεση περίοδο 2009-2010 το ΚΠΓ έλαβε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας.
Για τις εξετάσεις του ΚΠΓ εκπονήθηκαν συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες είναι ενιαίες για όλες τις
γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι οι εξετάσεις ακολουθούν για όλες τις γλώσσες ίδιους βασικούς κανόνες, οι
οποίοι έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (στο εξής: ΚΕΕ) του ΚΠΓ και οι οποίοι κανόνες
συνάδουν με τις αρχές που διατυπώνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (στο
εξής: ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Παράλληλα υιοθετείται η εξάβαθμη κλίμακα πιστοποίησης γλωσσομάθειας:

1
Το παρόν κείμενο βασίζεται σε ανακοίνωσή μας που πραγματοποιήθηκε κατά την Ειδική Θεματική Ημερίδα
σχετικά με την Κρατική Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του 22ου Διεθνούς Συμποσίου
Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
σε συνεργασία με τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στις 25 Απριλίου 2015 στο Α.Π.Θ.
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Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)

Η εξάβαθμη κλίμακα γλωσσομάθειας του ΚΕΠΑ
• Επίπεδο Α1: «στοιχειώδης γνώση»
• Επίπεδο Α2: «βασική γνώση»
• Επίπεδο Β1: «μέτρια γνώση»
• Επίπεδο Β2: «καλή γνώση»
• Επίπεδο Γ1: «πολύ καλή γνώση»
• Επίπεδο Γ2: «άριστη γνώση»

4

Η ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης ΚΠΓ και η εισαγωγή των ανωτέρω επιπέδων γλωσσομάθειας
έγιναν σταδιακά, καθώς κάθε εξεταζόμενο επίπεδο απαιτεί, μεταξύ άλλων, και την εκπόνηση συγκεκριμένων
προδιαγραφών όπως και προτύπου εξέτασης (Modelltest), ακολούθησε δε για τις τέσσερις γλώσσες
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά την ίδια πορεία. Η ανάπτυξη του συστήματος ΚΠΓ περιελάμβανε
επίσης την σταδιακή μετάβαση από την εξέταση μεμονωμένων επιπέδων σε εξέταση με διαβαθμισμένα
όργανα μέτρησης.
Για την πιστοποίηση της γνώσης της γερμανικής γλώσσας, η πορεία ανάπτυξης είχε συγκεκριμένα ως εξής:
Τον Νοέμβριο του 2003 εξετάστηκε για πρώτη φορά το επίπεδο Β2 και ακολούθησε τον Απρίλιο του 2005
το επίπεδο Γ1. Στη συνέχεια, τον Μάιο 2007, εξετάστηκε για πρώτη φορά το επίπεδο Β1. Το επίπεδο Α
(Α1&Α2) αναπτύχθηκε εξ αρχής ως διαβαθμισμένο και εξετάστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2008,
το δε επίπεδο Β (Β1&Β2) εξετάσθηκε τον Μάιο 2011 για πρώτη φορά ως διαβαθμισμένο, ενώ το επίπεδο Γ
(Γ1&Γ2) εξετάσθηκε τον Νοέμβριο 2013 για πρώτη φορά ως διαβαθμισμένο, σημαίνοντας ταυτόχρονα και
την εισαγωγή της εξέτασης επιπέδου Γ2.

Αυτή τη στιγμή, στο στάδιο της πλήρους ανάπτυξης του ΚΠΓ, οι εξετάσεις διενεργούνται υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Παιδείας δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο. Για την γερμανική γλώσσα, τον
μεν Μάιο δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης σε όλα τα επί μέρους επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2,
Γ1 και Γ2), ενώ τον Νοέμβριο για τα επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και Γ2.
Μία σημαντική ιδιαιτερότητα του συστήματος ΚΠΓ αφορά το γεγονός ότι, πλέον, όλα τα επίπεδα
γλωσσομάθειας δεν εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά ανά ζεύγη επιπέδων, σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση,
ως εξής:
•
•
•

Α (Α1&Α2), Βασικός Χρήστης
Β (Β1&Β2), Ανεξάρτητος Χρήστης
Γ (Γ1&Γ2), Ικανός Χρήστης.
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Τα διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης (τεστ) που χρησιμοποιούνται ανά ζεύγος επιπέδων (Α, Β και Γ) δίνουν
τη δυνατότητα πιστοποίησης είτε στο χαμηλότερο (Α1, Β1 ή Γ1) είτε στο υψηλότερο επίπεδο (Α2, Β2 ή Γ2),
ανάλογα με την επίδοση του εξεταζόμενου.

2. Το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι εξετάσεις ΚΠΓ πιστοποίησης της γνώσης της γερμανικής
γλώσσας
Το μεγαλύτερο πλήθος των υποψηφίων για πιστοποίηση της γνώσης της γερμανικής γλώσσας συγκεντρώνεται
διαχρονικά στο επίπεδο του Ανεξάρτητου Χρήστη (επίπεδο Β [Β1&Β2]).
Αυτό ισχύει για όλες τις γλώσσες, όχι μόνο για τη γερμανική, και εξηγείται μεταξύ άλλων λόγω του γεγονότος
ότι η γλωσσομάθεια επιπέδου Β2 αποτελεί προσόν για το ΑΣΕΠ, και επειδή με πιστοποίηση επιπέδου Β2
γίνεται κάποιος δεκτός για φοίτηση στα πανεπιστήμια των γερμανόφωνων χωρών ή για απασχόληση σε
επαγγελματικούς φορείς.
Στη δεκαετία 2003-2013, για την οποία έγιναν στατιστικές μελέτες, η συμμετοχή των υποψηφίων για
πιστοποίηση των γνώσεών τους της γερμανικής γλώσσας παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη σταθερότητα με
τάση αυξητική και κυμαίνεται συνήθως γύρω στο όριο των 5.000 υποψηφίων ανά έτος (η χαμηλότερη τιμή
είναι 3.224 υποψήφιοι το 2003 και η υψηλότερη 6.393 υποψήφιοι το 2010).
Σε σχέση με τις υπόλοιπες πέντε γλώσσες που εξετάζονται στο ΚΠΓ, η Γερμανική βρίσκεται στην δεύτερη
θέση της προτίμησης των υποψηφίων, μετά από την αγγλική γλώσσα, η οποία διατηρεί σταθερά την πρώτη
θέση.
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το ΚΠΓ είναι κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, ένα κοινό
ελληνοφώνων νέων και ενηλίκων που βρίσκονται ή πρόκειται σύντομα να βρεθούν στον επαγγελματικό
στίβο. Η γνώση της Ελληνικής είναι απαραίτητη διότι οι εξετάσεις του ΚΠΓ περιλαμβάνουν και την εξέταση/
πιστοποίηση της διαμεσολαβητικής ικανότητας των υποψηφίων, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό
λόγο.

3. Η ιδιαιτερότητα του ΚΠΓ: εστίαση και στη διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας
Αυτό το γεγονός, ότι στο ΚΠΓ δεν εξετάζεται μόνο η ικανότητα παραγωγής και πρόσληψης προφορικού
και γραπτού λόγου, αλλά ότι εξετάζεται και η διαμεσολαβητική ικανότητα των υποψηφίων, συνιστά μια
σημαντική ιδιαιτερότητα του συστήματος.
Αυτό δηλώνει, ότι το σύστημα εξετάσεων του ΚΠΓ λαμβάνει υπόψη του τις λεγόμενες ‘παραδοσιακές’
δεξιότητες, όπως ορθή χρήση λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού, καθώς και την εναρμόνιση με
κοινωνιογλωσσολογικές και πραγματολογικές ιδιαιτερότητες εκάστης γλωσσικής κοινότητας, αλλά λαμβάνει
υπόψη και τις πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας ενός ελληνόφωνου γλωσσομαθούς.
Η εξέταση της διαμεσολαβητικής ικανότητας των υποψηφίων, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό
λόγο, είναι ένα επί πλέον στοιχείο που αφενός διαφοροποιεί το ΚΠΓ από όλα τα άλλα συστήματα πιστοποίησης
γλωσσομάθειας και αποδεικνύει στην πράξη ότι εστιάζει στον Έλληνα γλωσσομαθή.
Παράλληλα, η εστίαση και στη διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας οδήγησε και στην καθιέρωση μιας νέας,
διευρυμένης θεωρητικής προσέγγισης του περιεχομένου του όρου αυτού.
Με τον όρο «γλωσσική διαμεσολάβηση» (Sprachmittlung), η βιβλιογραφία μέχρι περίπου το 1980
αναφερόταν αποκλειστικά στη μετάφραση και τη διερμηνεία2. Για αυτό και ήδη το 20073 παρουσιάσαμε

2

Βλ. Prunč, Erich (2007): Entwicklungslinien der Translationswissenschaft : von den Asymmetrien der Sprachen
zu den Asymmetrien der Macht. Tübingen, Frank & Timme, σελ. 15.
3
Μπατσαλιά, Φρειδερίκη (2007): «Διαμεσολάβηση: ούτε Μετάφραση, ούτε Διερμηνεία». Πρακτικά Ημερίδας
«Ο ρόλος της μετάφρασης και διερμηνείας στην πολυγλωσσία», Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη
Διοίκηση και το Εμπόριο) και Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα (Παράρτημα για την Πολυγλωσσία
της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης), Ηγουμενίτσα, 19.10.2007. Επεξεργασμένη εκδοχή περιλαμβάνεται στο:
Μπατσαλιά, Φρειδερίκη & Σελλά-Μάζη, Ελένη (2010): Γλωσσολογική Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Διδακτική
της Μετάφρασης, Δεύτερη Βελτιωμένη Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα (Σειρά: Γλώσσα και Πολιτισμός,
Επιστημονικός Διευθυντής: Ι. Θ. Μάζης, Καθηγητής ΕΚΠΑ), σελ. 319-326.

21

aktuell 43/2016

aktuell τεύχος 43

σε Ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και
το Εμπόριο) και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα (Παράρτημα για την Πολυγλωσσία
της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης) τις διαφορές της διαμεσολαβητικής χρήσης της γλώσσας από
έναν γλωσσομαθή με την μετάφραση και την διερμηνεία, τονίζοντας ότι βεβαίως και η μετάφραση και η
διερμηνεία αφορούν τη διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας και ότι κάθε μεταφραστής και διερμηνέας
είναι γλωσσομαθής. Ο γλωσσομαθής, όμως, και σε αντίθεση με τον μεταφραστή και τον διερμηνέα,
όταν προβαίνει στη διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας, αποβλέπει στην επίτευξη ενός δικού του
συγκεκριμένου επικοινωνιακού σκοπού, ο οποίος επικοινωνιακός σκοπός διαφοροποιείται από τον σκοπό
του πρωτοτύπου λόγου. Δεν μεταφράζει, δεν διερμηνεύει όλα όσα ήθελε ο συντάκτης του πρωτοτύπου να
εκφράσει, αλλά επιλέγει ο ίδιος εκείνες τις πληροφορίες, που κρίνει ότι σχετίζονται με τον δικό του στόχο,
π.χ. ένας φίλος του να λάβει συγκεκριμένη πληροφορία, και θα εκφραστεί με τρόπο που θα συνάδει με την
επικοινωνιακή περίσταση στην οποία μετέχει ο ίδιος.
Αυτή η διάσταση χρήσης της γλώσσας συνιστά το στοιχείο, στο οποίο εστιάζουν συγκεκριμένες δοκιμασίες
των οργάνων μέτρησης, τόσο στην Ενότητα παραγωγής προφορικού λόγου, όσο και στην Ενότητα
παραγωγής γραπτού λόγου, και συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται
•
•
•
•
•

να αναλάβουν συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο,
να προβούν σε εκφορά λόγου εντός συγκεκριμένης επικοινωνιακής περίστασης,
να επιλέξουν ενδεδειγμένα γλωσσικά στοιχεία (ανάλογα με το εξεταζόμενο επίπεδο) και
να αντλήσουν από ένα ελληνόγλωσσο κείμενο πληροφορίες και επιχειρήματα,
ώστε να επιτευχθεί ο από την εκφώνηση προσδιορισμένος επικοινωνιακός στόχος.

Συνεπώς, ο γλωσσομαθής πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να παράγει λόγο
γραπτό ή προφορικό ανάλογο με το επίπεδο γλωσσομάθειάς του, ο οποίος λόγος να συνάδει με τις νέες
επικοινωνιακές συνθήκες παραγωγής του, όπως η σχέση που έχουν τα άτομα που επικοινωνούν – αν
δηλαδή είναι σχέση τυπική ή σχέση οικειότητας, αν πρόκειται για άτομα διαφορετικής ηλικίας, φύλου,
κοινωνικής τάξης ή θέσης, για άτομα που έχουν κοινές ή διαφορετικές γνώσεις και πολιτισμικό υπόβαθρο,
κλπ. Επίσης, κατά τη διαμεσολάβηση πρέπει να εναρμονίζει το γραπτό ή προφορικό του κείμενο με τις
συμβάσεις εκφοράς λόγου που σχετίζονται με παράγοντες όπως είναι ο σκοπός της επικοινωνίας, το είδος
της κοινωνικής δραστηριότητας στην οποία εμπλέκονται οι συνδιαλεγόμενοι και το κοινωνικό περιβάλλον
επικοινωνίας.
Με βάση τα ανωτέρω, η ενσωμάτωση στις εξετάσεις του ΚΠΓ δοκιμασιών που αποβλέπουν στην
διαπίστωση της ικανότητας διαμεσολαβητικής χρήσης της γλώσσας συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη
των διαμεσολαβητικών δεξιοτήτων, αλλά και στην ενσυνείδητη χρήση των γλωσσικών μέσων που διαθέτει
το κάθε γλωσσικό σύστημα.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η ανωτέρω δεξιότητα εξετάζεται από το Επίπεδο Β1 και άνω.

4. Οι ελεγχόμενες ικανότητες και οι 4 Ενότητες κάθε διαβαθμισμένης εξέτασης
Το κάθε όργανο μέτρησης (τεστ) αποτελείται από 4 Ενότητες.
Κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες
πραγματώνονται με χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Οι
ενότητες είναι οι εξής:
•

Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και την γλωσσική επίγνωση

•

Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, και ̶ από το επίπεδο Β1 και πάνω ̶ τη γραπτή
διαμεσολάβηση

•

Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου

•

Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου, και ̶ από το επίπεδο Β1 και πάνω ̶
προφορική διαμεσολάβηση.
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5. Η τυπολογία των δοκιμασιών
Όπως προαναφέραμε, το σύστημα εξετάσεων του ΚΠΓ διέπεται από τις Γενικές Προδιαγραφές Εξετάσεων,
οι οποίες εξειδικεύονται ως προς τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες της κάθε εξεταζόμενης γλώσσας και
αναφέρονται στα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επικοινωνιακή ικανότητα ανά επίπεδο γλωσσομάθειας
Κοινωνικά προσδιορισμένη χρήση της γλώσσας
Επικοινωνιακά πλαίσια χρήσης της γλώσσας
Κειμενικές παράμετροι χρήσης της γλώσσας και κειμενικά είδη
Κριτήρια επιλογής κειμένων για την κατανόηση γραπτού λόγου
Κριτήρια επιλογής κειμένων για την κατανόηση προφορικού λόγου
Κριτήρια επιλογής αφόρμησης για την παραγωγή γραπτού λόγου
Κριτήρια επιλογής αφόρμησης για την παραγωγή προφορικού λόγου
Προφορική και γραπτή διαμεσολάβηση
Κειμενικά είδη για τη Γερμανική Γλώσσα ανά επίπεδο γλωσσομάθειας
Λεκτικές πράξεις ανά επίπεδο γλωσσομάθειας.

Στις Συνοπτικές Προδιαγραφές που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας γίνεται αναφορά
ως προς τον αριθμό και την κατανομή των ερωτημάτων/δοκιμασιών για κάθε Ενότητα και εξεταζόμενο
επίπεδο χωριστά.
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Ως προς την τυπολογία των δοκιμασιών, προβλέπονται οι ακόλουθοι τύποι:

Ενότητες 1 και 3
(Κατανόηση λόγου Γλωσσική Επίγνωση)

1. Πολλαπλή επιλογή
2. Σωστό/λάθος ή Ναι/όχι
3. Αντιστοίχιση
4. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς
5. Συμπλήρωση μέσω επιλογής
6. Σύντομη απάντηση
7. Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων
8. Σταυρόλεξο ή «σπαζοκεφαλιά»
9. Εκτενής/ελεύθερη απάντηση

Ενότητες 2 και 4

10. Προσομοίωση

(Παραγωγή λόγου)

11. Παιχνίδι ρόλου

Στη συνέχεια διευκρινίζουμε κάποια σημαντικά στοιχεία κάθε τύπου δοκιμασίας και παραθέτουμε τις
παραλλαγές των τύπων «πολλαπλή επιλογή» και «εκτενής/ελεύθερη απάντηση» :
1. Πολλαπλή επιλογή
•
•
•
•

Παραλλαγή Α’: Έλεγχος της κατανόησης του περιεχομένου ενός κειμένου, που μπορεί να είναι ένα
εκτενές ή περισσότερα μικρά, αλλά συναφή κείμενα.
Παραλλαγή Β’: Έλεγχος της γλωσσικής επίγνωσης, δηλαδή του βαθμού συνείδησης της σχέσης
ανάμεσα σε έναν γλωσσικό τύπο και στην πληροφορία που αυτός ο τύπος μεταδίδει.
Παραλλαγή Γ’: Έλεγχος της γλωσσικής επίγνωσης αλλά με κατασκευασμένο κείμενο ή με
μεμονωμένες φράσεις. Σε τέτοιου είδους δοκιμασίες απαιτείται και η κατανόηση λόγου.
Παραλλαγή Δ’: Έλεγχος της γλωσσικής επίγνωσης.

2. Σωστό/λάθος ή Ναι/όχι: Με τον τύπο αυτό μπορεί να ελεγχθεί και η ικανότητα κατανόησης και η
γλωσσική επίγνωση του εξεταζόμενου. Ορισμένες φορές, για να μειωθεί το ποσοστό πιθανότητας να δοθεί
σωστή απάντηση «τυχαία», μπορεί να ζητηθεί πληροφορία που δεν υπάρχει στο κείμενο και, τότε, αυτός ο
τύπος δοκιμασίας έχει μια τρίτη επιλογή, όπως ‘δεν υπάρχει στο κείμενο’ ή κάτι παρεμφερές.
3. Αντιστοίχιση: Στις δοκιμασίες αντιστοίχισης υπάρχουν πάντα δύο λίστες με στοιχεία ή ‘αντικείμενα’
και ελέγχεται η ικανότητα του εξεταζόμενου να συνάγει σημασία συνδυάζοντας γλωσσικούς δείκτες:
μορφολογικούς, δομικούς, σημασιολογικούς, κτλ.
4. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς: Η αποκατάσταση της σειράς στηρίζεται σε γλωσσικές δομές που πρέπει
να αποκατασταθούν ή σε γλωσσικούς δείκτες που παραπέμπουν σε προηγούμενα ή σε επόμενα. Για να
γίνει σαφής ο τρόπος με τον οποίο ο εξεταζόμενος πρέπει να δώσει την απάντηση, μπορεί να δίδεται και
παράδειγμα.
5. Συμπλήρωση μέσω επιλογής: Είναι μια μικτή δοκιμασία, όπου ο εξεταζόμενος συμπληρώνει ένα
κείμενο ή μία πρόταση κάνοντας την κατάλληλη επιλογή από ένα δεδομένο σύνολο που του προτείνεται.
Οι προτεινόμενες επιλογές μπορεί να είναι αριθμητικά περισσότερες, ίσες ή λιγότερες από τα κενά.
6. Σύντομη απάντηση: Με αυτόν τον τύπο δοκιμασίας ελέγχεται η ικανότητα κατανόησης προφορικού
ή γραπτού λόγου. Τα ορθογραφικά και μορφολογικά λάθη (ή λάθη προφοράς και επιτονισμού στον
προφορικό λόγο) δεν βαρύνουν σημαντικά κατά τον έλεγχο κατανόησης, εκτός και αν είναι τόσα σε αριθμό
ή σοβαρότητα, ώστε να μην είναι σαφές ή σίγουρο αυτό που ήθελε να απαντήσει ο εξεταζόμενος.
7. Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων (Cloze): Σε αυτόν τον τύπο υπάρχουν κενά σε ένα
κείμενο και δεν δίνεται κανενός είδους βοήθεια στον εξεταζόμενο για να τα συμπληρώσει. O τύπος αυτός
χρησιμοποιείται συνήθως για τον έλεγχο της ικανότητας του εξεταζόμενου να αποκαταστήσει τα σημεία
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ρήξης μορφολογικών, συντακτικών ή σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των στοιχείων ενός κειμένου.
8. Σταυρόλεξο ή σπαζοκεφαλιά: Αυτού του τύπου οι δοκιμασίες αποφεύγονται συνήθως, επειδή απαιτούν
μιαν ειδική εξάσκηση. Αν, όμως, επιλεγούν, θα αφορούν σε θέματα που δεν απαιτούν σχετική εξάσκηση.
9. Εκτενής/ελεύθερη απάντηση: Eλέγχεται η ικανότητα του εξεταζόμενου να παράγει το είδος και
τη μορφή του λόγου που επιβάλλει η ιδιότητά του ως εμπλεκόμενου σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή
περίσταση.
• Παραλλαγή Α’: Αυτή η παραλλαγή της δοκιμασίας χρησιμοποιείται συστηματικά κατά την τέταρτη
ενότητα. Είναι η πρώτη δοκιμασία αυτής της ενότητας, όπου ο εξεταζόμενος καλείται να μιλήσει με
την ιδιότητα του εξεταζόμενου.
• Παραλλαγή Β’: Αυτή η παραλλαγή της δοκιμασίας χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μακροδεξιότητας «παραγωγή προφορικού λόγου», με μορφή, κυρίως, μονολόγου. Είναι η δεύτερη από
τις τρεις δοκιμασίες αυτής της ενότητας.
• Παραλλαγή Γ’: Αυτή η παραλλαγή της δοκιμασίας χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μακροδεξιότητας «διαμεσολάβηση» ή/και «προφορική διάδραση». Είναι η τρίτη και τελευταία δοκιμασία
της τέταρτης ενότητας.
10. Προσομοίωση: Σε αυτόν τον τύπο δοκιμασίας, που έχει σκοπό να ελέγξει την ικανότητα παραγωγής
γραπτού λόγου συγκεκριμένου είδους κειμένου που επιβάλλουν οι κοινωνικές και πολιτισμικές νόρμες σε
δυνάμει πιθανή επικοινωνιακή περίσταση, οι υποψήφιοι δεν ‘υποδύονται’ κάποιον άλλον ρόλο, διατηρούν
την δική τους ‘ταυτότητα’.
11. Παιχνίδι ρόλου: Ο εξεταζόμενος, αναλαμβάνοντας σαφώς προσδιορισμένο ‘ρόλο’, καλείται να
επικοινωνήσει ως να βρισκόταν σε μια σαφώς προσδιορισμένη περίσταση.

6. Η διαδικασία εκπόνησης και ελέγχου δοκιμασιών και η διαφάνεια στην βαθμολόγηση/αξιολόγηση
Προκειμένου να διασφαλιστούν η εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία των οργάνων μέτρησης
Γερμανικής του ΚΠΓ, διενεργείται συστηματικός a priori και a posteriori ποιοτικός έλεγχος.
Ο a priori έλεγχος αναφέρεται στην περίοδο προετοιμασίας, εκπόνησης και δοκιμαστικής εφαρμογής
(πιλοτάρισμα) των οργάνων μέτρησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες
εξέτασης.
Ο a posteriori έλεγχος περιλαμβάνει διορθωτικές ενέργειες που προκύπτουν από την μελέτη τόσο των
στοιχείων που προκύπτουν από την ανάδραση που καταγράφεται σε ερωτηματολόγια εξεταστών,
βαθμολογητών και υποψηφίων, όσο και των στοιχείων που προκύπτουν από την στατιστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
Η εκπόνηση των δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες εξέτασης είναι μια σύνθετη,
πολύπλευρη και πολυεπίπεδη διαδικασία που περιλαμβάνει και έλεγχο εγκυρότητας μέσω πιλοτικής
χρήσης των δοκιμασιών, ο οποίος διενεργείται σε διάφορα στάδια.
Τα θέματα συνοδεύονται βεβαίως, για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα επίπεδα, Α (Α1&Α2), Β (Β1&Β2), Γ (Γ1&Γ2),
από την πολλαπλώς ελεγμένη κλείδα με τις αναμενόμενες (σωστές) απαντήσεις για τη βαθμολόγηση
των «κλειστών» ή «αντικειμενικών» δοκιμασιών (επιλογής ή συμπλήρωσης) της Ενότητας 1 (Κατανόηση
γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση) και της Ενότητας 3 (Κατανόηση προφορικού λόγου).
Τα θέματα συνοδεύονται επίσης από τα πλέγματα αξιολόγησης και τους αντίστοιχους περιγραφητές για
την βαθμολόγηση των δοκιμασιών της Ενότητας 2 (Παραγωγή γραπτού λόγου) και για την αξιολόγηση των
δοκιμασιών της Ενότητας 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου).
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΚΠΓ, κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραμμάτων
(ΣΑΠιΓ και ΔιαΠΕΓ), εκπονήθηκαν, δοκιμάστηκαν και αποτιμήθηκαν από τις επιστημονικές ομάδες των
γλωσσών που συμμετέχουν στο ΚΠΓ διάφορα πλέγματα αξιολόγησης.
Ο απώτερος στόχος ήταν η εκπόνηση και υιοθέτηση από όλες τις γλώσσες μιας ενιαίας σχάρας για την
βαθμολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου και αντίστοιχα μιας ενιαίας σχάρας για την αξιολόγηση της
παραγωγής του προφορικού λόγου, με τους αντίστοιχους ανά επίπεδο γλωσσομάθειας περιγραφητές.
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Αυτή τη στιγμή ο στόχος έχει επιτευχθεί και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των πρώτων εφαρμογών της
ενιαίας σχάρας με στόχο την τελειοποίησή της.
Τέλος, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας
τόσο τα δείγματα (πρότυπα) κάθε εξέτασης, ο αριθμός και η κατανομή των ερωτημάτων/δοκιμασιών
επιλογής και συμπλήρωσης ανά Ενότητα και ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, ο τρόπος εξαγωγής της
βαθμολογίας όπως και οι ρυθμίσεις βάσει των οποίων χορηγείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, καθώς
και τα θέματα εξέτασης μαζί με τις κλείδες των αναμενομένων («σωστών») απαντήσεων.

7. Προοπτικές ανάπτυξης
•

Πλήρης ανάπτυξη και εφαρμογή του ηλεκτρονικού τεστ

Μια ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη ιδιαιτερότητα του ΚΠΓ είναι η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής
διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης.
Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού τεστ του ΚΠΓ συνεργάστηκαν και συνεργάζονται στενά
οι επιστημονικές ομάδες των γλωσσών που εξετάζονται στο ΚΠΓ και οι ειδικοί συνεργάτες πληροφορικής
του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων) που έχουν αναλάβει το έργο
της δημιουργίας του λογισμικού για το ηλεκτρονικό τεστ του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Μετά από πολυετή ερευνητική δουλειά, και με την καθοριστική συμβολή των ομότιμων καθηγητών κ. Α.
Τσοπάνογλου και κ. Β. Δενδρινού, σχεδιάστηκε ο πρωτοποριακός αυτός τρόπος εξέτασης, εκπονήθηκαν
οι Γενικές Προδιαγραφές των ηλεκτρονικών εξετάσεων, αναπτύχθηκαν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές
πλατφόρμες και η επιστημονική ομάδα για την πιστοποίηση της γερμανομάθειας έχει εκπονήσει (όπως
και οι επιστημονικές ομάδες των άλλων γλωσσών) τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές δοκιμασίες για όλα τα
εξεταζόμενα επίπεδα.
Η ιδιαιτερότητα του η-τεστ έγκειται στο γεγονός ότι ο υποψήφιος δηλώνει το επίπεδο γλωσσομάθειας
στο οποίο εκτιμά ότι μπορεί να λάβει την πιστοποίηση και, ανάλογα τις επιδόσεις του, το σύστημα τού
προφέρει την δυνατότητα να απαντήσει και σε δοκιμασίες που αντιστοιχούν είτε σε ανώτερο επίπεδο, είτε
σε κατώτερο.
Η διαδικασία της τροφοδότησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού τεστ
με δοκιμασίες για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και επίκειται - σε
εύλογο χρονικό διάστημα - η πιλοτική εφαρμογή του.
Προσδοκούμε, συνεπώς (και ελπίζουμε ότι προσδοκούμε βάσιμα), η Πολιτεία να ενισχύσει τις προσπάθειες,
ώστε να χρηματοδοτηθεί η διάθεση στο ελληνικό κοινό του σημαντικού αυτού καινοτόμου έργου.

•

Αναγκαιότητα εκπόνησης κριτηρίων/προδιαγραφών ελέγχου των δοκιμασιών ως προς τον
βαθμό ανταπόκρισης των εκφωνήσεων στο γνωσιακό και το πραγματολογικό υπόβαθρο
των υποψηφίων.

Όπως προαναφέραμε, η εκπόνηση δοκιμασιών υπόκειται σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία ελέγχων, ιδιαίτερα
ως προς τον βαθμό ανταπόκρισης στις ελεγχόμενες ικανότητες και στο εκάστοτε επίπεδο γλωσσομάθειας.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη και μια ακόμη παράμετρος: ο βαθμός ανταπόκρισης των εκφωνήσεων στο
γνωσιακό και το πραγματολογικό υπόβαθρο των υποψηφίων, δεδομένου ότι η νοητική ενέργεια που
απαιτείται για να συλλάβουν οι υποψήφιοι το γνωσιακό και το πραγματολογικό υπόβαθρο των εκφωνήσεων,
ενδέχεται να αποβεί σε βάρος της ενεργοποίησης των γλωσσικών τους ικανοτήτων. Καθώς πολλά μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ μετέχουν στην επιστημονική-ερευνητική
ομάδα, η υπόθεση αυτή αποτέλεσε έναυσμα σχετικής συστηματικής διερεύνησης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας.
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Με στόχο την αξιοποίηση της σύνδεσης και της ανατροφοδότησης της έρευνας με την περαιτέρω εξέλιξη
και ανάπτυξη του ΚΠΓ, προσδοκούμε (και πάλι ελπίζουμε ότι προσδοκούμε βάσιμα), πως θα εξασφαλίσουμε
την απαιτούμενη χρηματοδότηση, ώστε η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα πολυετή
σχετική εμπειρία, να οδηγήσει στην λεπτομερή εκπόνηση κριτηρίων/προδιαγραφών ελέγχου των
δοκιμασιών ως προς τον βαθμό ανταπόκρισης των εκφωνήσεων στο γνωσιακό και το πραγματολογικό
υπόβαθρο των υποψηφίων.

•

Προβολή του συστήματος πιστοποίησης και αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ενός φορέα
έγκρισης/διαπίστευσης των διαφόρων φορέων, οι οποίοι απονέμουν πιστοποιητικά
γλωσσομάθειας

Τέλος, η επιστημονική-ερευνητική ομάδα του ΚΠΓ για την γερμανική γλώσσα θεωρεί ότι το σύστημα
εξετάσεων του ΚΠΓ μπορεί περαιτέρω να προβληθεί, τόσο στο ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα που επιθυμεί
να πιστοποιήσει την γλωσσομάθειά του, όσο και να προβληθεί στο εσωτερικό, αλλά ιδίως στο εξωτερικό, η
αξιοπιστία και εγκυρότητά του με συντεταγμένες και μεθοδικές κινήσεις της Πολιτείας.
Στο πλαίσιο αυτής της προβολής του ΚΠΓ, αλλά και με στόχο την χαρτογράφηση και την θεσμική κατοχύρωση
όσων φορέων προβαίνουν στην χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, οι επιστημονικές-ερευνητικές
ομάδες όλων των γλωσσών που εξετάζονται στο ΚΠΓ θεωρούν επιβεβλημένη την διαπίστευση των
φορέων αυτών. Η αναγκαιότητα διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης απορρέει και από το γεγονός
ότι η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 μοριοδοτείται από το ΑΣΕΠ, το
οποίο έχει συντάξει και δημοσιοποιήσει κατάλογο εκείνων των φορέων, των οποίων τα πιστοποιητικά
‘αναγνωρίζει’. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ΑΣΕΠ ‘αναγνωρίζει’ για την γερμανική τα πιστοποιητικά του
ΚΠΓ, του Ινστιτούτου Goethe, του Πανεπιστημίου Γενεύης, καθώς και το Österreichisches Sprachdiplom
(ÖSD). Όμως, θεωρούμε ότι το ΑΣΕΠ δεν διαθέτει την επιστημονική εκείνη κατάρτιση ώστε να ελέγχεται
εάν οι εξετάσεις των φορέων που ‘αναγνωρίζει’ πράγματι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που πρέπει να
πληρούνται, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των χορηγούμενων πιστοποιητικών.
Καθώς ήδη από τις 29.12.2014 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχετικό σχέδιο νόμου (http://
www.opengov.gr/ypepth/?p=2274) με το οποίο ρυθμίζονται σε 40 άρθρα όλα τα απαιτούμενα για την
διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας, ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσει και αυτό το
ζήτημα, το οποίο θα προσδώσει στο ΚΠΓ την ενδεδειγμένη θεσμική θωράκιση, ώστε να προχωρήσει την
αναπτυξιακή του πορεία, προσφέροντας στην επιστημονική κοινότητα πολλαπλά ερευνητικά πορίσματα
και στους πολίτες ένα αξιόπιστο και οικονομικά προσιτό σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

8. Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
http://www.gs.uoa.gr/kpg-kratiko-pistopoihtiko-glwssoma8eias.html
http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/
http://kpg.auth.gr/index.php/el/
https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/eggrafa-kpg
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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 •
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Ο Πέτρος Μάρκαρης Επίτιμος Διδάκτορας του Τ.Γ.Γ.Φ του Α.Π.Θ
Τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 ο συγγραφέας και μεταφραστής Πέτρος Μάρκαρης αναγορεύτηκε στην
Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από την Τελετή Αναγόρευσης (με τη
συνδρομή της κ. Νόπης Ιορδανίδου) παρατίθεται στο τέλος του κειμένου.

Στον ιστότοπο του Τ.Γ.Γ.Φ του Α.Π.Θ (μεταβείτε εδώ) μπορείτε να δείτε μαγνητοσκοπημένη ολόκληρη την
τελετή, καθώς και να ακούσετε ένα Master Class που παρέδωσε στις 8 Μαρτίου 2016 ο κ. Μάρκαρης στο
ασφυκτικά γεμάτο Αμφιθέατρο της Νέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Παρακάτω δημοσιεύουμε τον «Έπαινο του Τιμώμενου» από τις Επίκουρες Καθηγήτριες του Τ.Γ.Γ.Φ του
Α.Π.Θ, Ανθή Βηδενμάιερ και Αικατερίνη Ζάχου.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ
Αγαπητέ μας Πέτρο Μάρκαρη,
Κυρίες και κύριοι,

Εικόνα 1η - Το έναυσμα

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχει σήμερα τη χαρά να τιμά τον συγγραφέα
και μεταφραστή Πέτρο Μάρκαρη για τη συμβολή του στα ελληνικά γράμματα και στις ελληνογερμανικές
σχέσεις. Στο πρόσωπό του τιμά έναν διανοητή με μια ευρεία ανθρωπιστική μόρφωση, όπως αυτή που
στα γερμανικά του 18ου αιώνα ονομάστηκε Bildung, για να χαρακτηρίσει τους μορφωμένους αστούς,
τους Bildungsbürger που εμφανίζονται τότε, όταν για πρώτη φορά στη νεωτερική δυτική παράδοση η
μόρφωση αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ό,τι η οικονομική επιφάνεια.
Την ίδια εποχή εμφανίζεται και η έννοια του ελεύθερου, ανεξάρτητου συγγραφέα (freier Schriftsteller),
ενός συγγραφέα που δεν είναι πλέον αναγκασμένος να αναζητά την προστασία ενός Βασιλιά ή ενός
μαικήνα, διότι μπορεί να βιοποριστεί από το συγγραφικό του έργο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των
μορφωμένων πολιτών ήταν και η ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά, καθώς θεωρούσαν καθήκον τους
να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και εν τέλει στην εξέλιξη της
κοινωνίας.
Από το 18ο αιώνα μέχρι σήμερα, όμως, έχει περάσει πολύς καιρός. Ζούμε σε μια εποχή, στην οποία πολλές
φορές η μόρφωση θεωρείται συνώνυμο της εκπαίδευσης, και εκπαίδευση υπό αυτή την έννοια σημαίνει
συνήθως την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ενώ η γνώση καλείται να δώσει τη θέση της στην
εξειδίκευση.
Σε πείσμα, ωστόσο, αυτού του συρμού των τελευταίων δεκαετιών, υπάρχουν οι λεγόμενοι «άνθρωποι των
γραμμάτων», προσωπικότητες με μια πολύπλευρη μόρφωση που επιμένουν να αποτυπώνουν κριτικά τη
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σύγχρονη κοινωνία και να συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο, αναστοχαζόμενοι το παρελθόν,
οραματιζόμενοι το μέλλον, αρνούμενοι να λειτουργήσουν ως «κατασκευαστές συναίνεσης», όπως θα
έλεγε ο Noam Chomsky.
Μια τέτοια προσωπικότητα είναι ο Πέτρος Μάρκαρης ως συγγραφέας και μεταφραστής, ως
διαμεσολαβητής ανάμεσα στον «ελληνικό» και το «γερμανικό» τρόπο σκέψης, ως ένας συστηματικός
αμφισβητίας, ως ένας «ά-πατρις κοσμοπολίτης», όπως δηλώνει ο ίδιος και όπως φανερώνει το βιογραφικό
του.

Εικόνα 2η - Τα χρόνια της μαθητείας

Ο Πέτρος Μάρκαρης, ένας Ρωμιός της Κωνσταντινούπολης, μεγάλωσε ανάμεσα στην τουρκόφωνη
δημόσια σφαίρα, την ελληνόφωνη οικογένεια και τη γερμανόφωνη εκπαίδευση. Για τους Έλληνες ένας
Έλληνας της διασποράς, για τους Τούρκους μειονότητα, πατρίδα του η Πόλη: memleket. «Η Πόλη», λέει ο
ίδιος, «είναι το πιο κοντινό σημείο στην έννοια πατρίδα που μπορώ να φτάσω»1.
Τι είδους πόλη είναι αυτή που μπορεί να αποτελέσει την πηγή της ταυτότητας; η μελετήτρια της
ρωμαίικης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης Ilay Örs2 απαντά: «Μια πόλη κοσμοπολίτικη, με μια
«ποικιλομορφία θρησκευτικών, εθνοτικών και εθνικών δεσμών». Η ιδιαίτερη ταυτότητα των Ρωμιών
της Κωνσταντινούπολης, που η καταγωγή τους ενίοτε φτάνει μέχρι τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία,
διαμορφώνεται μέσα σε έναν περίπλοκο συνδυασμό αποκλεισμού και συμπερίληψης. «Εμπεριέχει την
αναγνώριση της ποικιλομορφίας των άλλων, της παρουσίας των άλλων, και την ποικιλία και τον πλούτο
που είναι το αποτέλεσμα της συνύπαρξής τους με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους διαφόρων
ταυτοτήτων.»3
Η Πόλη της δεκαετίας του 1940 είναι αυτή που διαμορφώνει τη σχέση του Μάρκαρη με κάθε
μεγαλούπολη. Οι ατελείωτοι μικροί και μεγάλοι δρόμοι της, οι αντιθέσεις της, οι μυρωδιές της, οι
άνθρωποί της και οι γλώσσες τους - Τούρκοι, Ρωμιοί, Αρμένιοι και Εβραίοι - σεφαραδίτικα, αρμένικα,
ελληνικά, γαλλικά και τούρκικα.
«Η Ελλάδα είναι η γλωσσική μου πατρίδα»4, γράφει ο Πέτρος Μάρκαρης επικαλούμενος συγχρόνως
συχνά και τη σολωμική ρήση «Μήγαρις έχω τίποτε άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» Στο
εξατάξιο δημοτικό σχολείο, στην «αστική σχολή Χάλκης» χρωστά τα ελληνικά που τον έκαναν συγγραφέα.
Και φυσικά στην οικογένειά του.
Μεγαλώνει σε μια ελληνική μικροαστική οικογένεια, όπου κατά δική του πάλι ομολογία: γελούσαν πολύ,
έτρωγαν εξαιρετικά νόστιμα φαγητά και φυσικά μιλούσαν ελληνικά. Ο πατέρας του, όμως, τον στέλνει
στο Αυστριακό Λύκειο της Πόλης προκειμένου να μάθει καλά τα γερμανικά - θεωρεί ότι αυτή θα είναι η
γλώσσα του εμπορίου εφόσον η Γερμανία αποτελεί την ανερχόμενη οικονομική δύναμη. Με το καραβάκι
πηγαινοέρχεται καθημερινά ο Μάρκαρης στο Λύκειο Sankt Georg ή Saint George - από τη Χάλκη στο
Γαλατά - και μπροστά του «ανοίγεται το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης με τον Πύργο του Λεάνδρου και
την έξοδο στο Βόσπορο»5, που στα νερά του σμίγουνε η Ευρώπη και η Ασία.

1
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 48
2
Örs, Ilay Romain (2010): Πέραν του ελληνικού και τουρκικού διαχωρισμού: Οι Ρωμιοί της
Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας στο Περιοδικό Κωπηλάτες Εκδ. Γαβριηλίδη Τ. 4. Σελ. 42-58
3
Örs, Ilay Romain (2010): Πέραν του ελληνικού και τουρκικού διαχωρισμού: Οι Ρωμιοί της
Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας στο Περιοδικό Κωπηλάτες, Τ. 4. Σελ. 42-58
4
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 48
5
http://www.kathimerini.gr/805617/article/proswpa/synentey3eis/apo-to-a-ews-to-wpetros-markarhs
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Τελειώνοντας το λύκειο πηγαίνει στη Βιέννη για να σπουδάσει οικονομικά, καθώς προορίζεται να
αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση - κάτι που δεν έγινε ποτέ. Όπως και ποτέ δεν ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στα οικονομικά.
Έμαθε, ωστόσο, καλά τη γερμανική γλώσσα και μέσα από αυτήν τη γερμανόφωνη λογοτεχνία, το θέατρο
και τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. «Ό,τι ξέρω το χρωστάω στους Γερμανούς και σε κανέναν άλλο», λέει ο
ίδιος.6 Η «κουλτούρα» του, «η απόλαυση της τέχνης που οδηγεί σε πνευματική βελτίωση» με τα λόγια του
Eric Hobsbawm7, όλο το πολιτιστικό του υπόβαθρο αποκτάται μέσω της γερμανικής γλώσσας.

Εικόνα 3η - Το ντεμπούτο

Από το 1965 ζει πλέον στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αρχίζει να εργάζεται στο τμήμα εξαγωγών των
Τσιμέντων Τιτάν και χάρη στη θέση του, ταξιδεύει πολύ - στη Λιβύη, στη Συρία, στην Αίγυπτο, στην
Τυνησία, στην Αλγερία, στη Σαουδική Αραβία και στο Κουβέιτ. «Όταν μετά από μια δεκαετία», γράφει
ο Μάρκαρης, «χρειάστηκε να διαλέξω ανάμεσα στο στέλεχος και τον συγγραφέα και διάλεξα τον
συγγραφέα, αποφάσισα να μην ξαναπατήσω το πόδι μου σε επιχειρήσεις και να αφοσιωθώ αποκλειστικά
στο γράψιμο.»8
Με το γράψιμο έχει ήδη ξεκινήσει από τα εφηβικά του χρόνια. Πρωτοδημοσιεύει ένα δίπρακτο θεατρικό
έργο στο Περιοδικό Πυρσός της Κωνσταντινούπολης, που εκδιδόταν μεταξύ 1954 και 1962. Το κλειδί,
ωστόσο, που απεγκλωβίζει τον Μάρκαρη από την παραδοσιακή συγγραφή των θεατρικών σε δίπρακτα
και τρίπρακτα και τον οδηγεί σε μια δομή ανοιχτών θεατρικών έργων, του το δίνει ο Μπρεχτ. Έτσι
δημιουργεί τον Αλή Ρέτζο, «χρησιμοποιώντας», όπως λέει ο ίδιος, «τον Μπρεχτ ως απόκρυφο ευαγγέλιο»9.
Η ιστορία του Αλή Ρέτζο δημοσιεύεται στο περιοδικό Θέατρο το 1964, ενώ μόλις το 1970 του ζητά
το Ελεύθερο Θέατρο να το ανεβάσει, μεσούσης δηλαδή της χούντας. Στην Ιστορία του Αλή Ρέτζο η
ομάδα αποφασίζει να καταργήσει τον σκηνοθέτη και να σκηνοθετήσει το έργο ομαδικά με όλους τους
συντελεστές της παράστασης. «Καταλαβαίνει κανείς τι ατέρμονες συζητήσεις, τι συγκρούσεις και τι
κόντρες προξενούσε αυτός ο τρόπος δουλειάς. […] Τέτοιο ψυχοβγάλτη, δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή
μου, ούτε πριν ούτε μετά τον Αλή Ρέτζο.»10 Ο Αλή Ρέτζο εγκρίνεται από τη λογοκρισία της εποχής, επειδή
διαδραματίζεται στη νοτιοανατολική Τουρκία και άρα η κριτική του - όπως πιστεύουν οι ιθύνοντες αφορά την Τουρκία και όχι την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που ο Μάρκαρης εφαρμόζει στην πράξη
την αποστασιοποίηση που έχει μάθει από τον Μπρεχτ. Η παράσταση λειτουργεί ως συλλογική πράξη
αντίστασης κατά της χούντας και γνωρίζει τεράστια επιτυχία.
Σε μια από τις παραστάσεις του στο Ελεύθερο Θέατρο, ανάμεσα στους θεατές βρίσκεται και ο Θόδωρος
Αγγελόπουλος. Όταν μετά την παράσταση ο Αγγελόπουλος τον ρωτά αν θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί
του στο σενάριο για το γύρισμα της επόμενης ταινίας του, τις Μέρες του ’36 ο Μάρκαρης του απαντά:
«Θέλω, αλλά εγώ δεν έχω ιδέα πώς γράφεται ένα σενάριο», «Θα σου δείξω εγώ» ήταν η απάντηση του
Αγγελόπουλου. «Δε μου ’δειξε, μου έμαθε, για να είμαστε ακριβείς.»11, λέει ο Μάρκαρης.
Έτσι ξεκινά η συνεργασία και η φιλία των δύο αντρών αλλά και η μύηση του Πέτρου Μάρκαρη στη
συγγραφή σεναρίων, δηλαδή κειμένων, όπως λέει, που κατά κανόνα δεν θα φτάσουν ποτέ στην οθόνη
όπως είναι γραμμένα. Από τον Αγγελόπουλο μαθαίνει το πλάνο-σεκάνς, το πλάνο που αφηγείται μια μικρή

6
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 50
7
Hobsbawm, Eric (2013): Θρυμματισμένοι καιροί. Κουλτούρα και κοινωνία στον 20ό αιώνα.
Μετάφραση: Νίκος Κούρκουλος. Αθήνα: Θεμέλιο Ιστορική βιβλιοθήκη. Σελ. 34
8
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 125
9
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 159
10
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 161
11
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 136ε
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ιστορία μέσα στην ιστορία - κάτι αντίστοιχο με το θεατρικό πλάνο-σεκάνς που χρησιμοποιεί ο Μπρεχτ
αντικαθιστώντας τις σκηνές και τις πράξεις με εικόνες. Συνεργάζονται τελικά σε πέντε ταινίες:
Μέρες του ’36 (1972), Μεγαλέξανδρος (1980), Το μετέωρο βήμα του πελαργού (1991), Το βλέμμα του Οδυσσέα
(1995), Μια Αιωνιότητα και μια μέρα (1998), Το Λιβάδι που δακρύζει (2004) και Η σκόνη του χρόνου (2008).
Ταινίες που καταγράφουν την ιστορία της νεότερης Ελλάδας εντάσσοντάς την στην ιστορία των
Βαλκανίων, της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Εικόνα 4η - «Μπρεχτολόγος» παρά τη θέλησή του

Όταν ξεκινά η συνεργασία του με τον Αγγελόπουλο ο Μάρκαρης είναι ήδη γνωστός στο ελληνικό κοινό
ως «Μπρεχτολόγος».
Στα χρόνια της περιπλάνησής του μεταξύ Βιέννης και Βερολίνου μαθητεύει -ως άλλος Wilhelm Meister, για
να θυμηθούμε τον ήρωα του Goethe- στις θεατρικές σκηνές της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας αλλά
και της Ιταλίας και της Γαλλίας. Είναι η εποχή που το κεντροευρωπαϊκό θέατρο είναι άμεσα επηρεασμένο
από τον Μπρεχτ. Ο Μάρκαρης έχει την τύχη να παρακολουθήσει το 1960 στο Ανατολικό Βερολίνο, στο
περίφημο Berliner Ensemble, την Άνοδο του Αρτούρο Ούι σε σκηνοθεσία Βέκβερτ και Πάλιτς καθώς και την
Μάνα Κουράγιο στην κλασική σκηνοθεσία του ίδιου του Μπρεχτ – και έτσι αρχίζει η μύησή του στο επικό
θέατρο των εικόνων. Και φυσικά δεν χρειάζεται να ψάξει σε άλλες γλώσσες για να βρει τα κείμενα - τα
διαβάζει στο γερμανικό πρωτότυπο, σε αντίθεση με τους αναγνώστες στην Ελλάδα εκείνης της εποχής,
όπου οι περισσότεροι διαβάζουν Μπρεχτ μεταφρασμένο στα ελληνικά από γαλλικές μεταφράσεις, κάτι
που - όπως δηλώνει ο ίδιος - οδηγούσε σε παρεξηγήσεις. Η πρώτη μετάφραση του Κύκλου με την κιμωλία
γίνεται από τον Οδυσσέα Ελύτη από τα γαλλικά το 1954 και τη μουσική συνθέτει ο Μάνος Χατζιδάκις. Τη
μετάφραση του Ελύτη ανεβάζει το ’56 ο Κάρολος Κουν στο Θέατρο Τέχνης. Ένα έξοχο ποιητικό κείμενο,
σχολιάζει ο Μάρκαρης, ωστόσο «ο σωστός τίτλος της παράστασης θα έπρεπε να είναι Οδυσσέα Ελύτη Μάνου Χατζιδάκι: Ο κύκλος με την κιμωλία, βασισμένος στο έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ».12
Στην αρχή, μάλλον συγκρατημένα, εκφράζει την άποψή του από γλωσσική και μεταφραστική σκοπιά,
σύντομα όμως καθιερώνεται ως «Ο «μπρεχτολόγος» παρά τη θέλησή του», όπως δηλώνει ο ίδιος.13 Ίσως
μια πολύ γνωστή συμβολή του συνοψίζεται στη μετάφραση του όρου «Verfremdung» ως «Παραξένισμα»
και όχι ως «αποστασιοποίηση», όπως μεταφέρθηκε στα ελληνικά από τη γαλλική μετάφραση
«distanciation».
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα η έκδοση ενός βιβλίου του Μπρεχτ αποτελεί πολιτική
πράξη. Το Φεβρουάριο του 1970 εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο «Κείμενα» του Φίλιππου Βλάχου μια
συλλογή ποιημάτων του Μπρεχτ με τον τίτλο Ποιήματα για πρώτη φορά σε μετάφραση του Πέτρου
Μάρκαρη και πουλά 3.000 αντίτυπα σε μία εβδομάδα! «Τέτοια απήχηση ποιητικού βιβλίου δεν πρέπει
να υπήρξε σε άλλη εποχή για κανέναν ποιητή. Το ξέσπασμα αυτό συνεχίζεται με θεωρητικά κείμενα
του Μπρεχτ, μαζί με τα θεατρικά και την ποίηση», λέει ο Βλάχος.14 Το 1971 ακολουθούν σε μετάφραση
Μάρκαρη Ο Βίος του Γαλιλαίου, Η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της, οι Ιστορίες του κ. Κόυνερ και Η διαλεκτική
σαν τρόπος ζωής.15
Η επιρροή του Μπρεχτ στο έργο του Πέτρου Μάρκαρη είναι πολύ μεγάλη και εκτείνεται από τον τρόπο
που «του έμαθε να κοιτάει τα πράγματα εξ αποστάσεως»16 μέχρι να χρησιμοποιεί το «γλωσσικό τρίπτυχο

12
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 171
13
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 149
14
Από αφιέρωμα στον Μπρεχτ (2013) από το περιοδικό Ως3 σε:
http://www.os3.gr/arhive_afieromata/gr_afieromata_Brecht.html [06.03.2016]
15
Παπαγεωργίου Χρίστος (1989): Ελληνική βιβλιογραφία Μπέρτολτ Μπρεχτ. (Μια πρώτη
καταγραφή) Περιοδικό Διαβάζω Τεύχος 211, Μάρτιος 1989 (Σελ. 76-78)
16
Μάρκαρης, Πέτρος (2006): Κατ’ εξακολούθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Σελ. 178
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της Γλώσσας των Πληβείων», όπως την ονομάζει ο Μπρεχτ, «την ειρωνεία, το σχόλιο και το απόφθεγμα» κάτι που γίνεται ιδιαίτερα εμφανές αργότερα στα αστυνομικά του μυθιστορήματα.

Εικόνα 5η - Το εργαστήρι της μετάφρασης

Η σχέση του Πέτρου Μάρκαρη με τη μετάφραση, η οποία από το 1976 και μετά του εξασφαλίζει και ένα
σταθερό εισόδημα, είναι «μια σχέση σχεδόν έγγαμου βίου»17, όπως λέει. Μεταφράζει κυρίως θέατρο και
ποίηση. Mεταξύ άλλων την Ανάκριση του Peter Weiss και ποιήματα του Ναζίμ Χικμέτ, για να αναφέρουμε
μόνο τους πιο γνωστούς.
Για τον Μάρκαρη η μετάφραση ήταν πάντα μια σπουδαία γλωσσική άσκηση. Όπως λέει ο ίδιος «η μεγάλη
διαφορά ανάμεσα στη συγγραφή και τη μετάφραση είναι ότι ο συγγραφέας μπορεί κάλλιστα να τα βγάλει
πέρα με μία μόνο γλώσσα. Αντίθετα, ο μεταφραστής είναι υποχρεωμένος να κατέχει πολλές».18 Και με
αυτό δεν εννοεί κάποια ξένη και τη μητρική του. Αυτό που εννοεί ο Μάρκαρης είναι ότι χρειάζεται μια
διαφορετική γλώσσα για να μεταφράσεις το θεατρικό του Μπρεχτ και μια άλλη για να μεταφράσεις
το τολμηρό λιμπρέτο της Λούλου του Frank Wedekind γραμμένο σε γλώσσα γερμανών μεγαλοαστών
του 1896. Στην περίπτωση δε του Franz Xaver Kroetz και της βαυαρικής διαλέκτου που χρησιμοποιεί
στο θεατρικό έργο του Οι αγρότες πεθαίνουν αναγκάζεται να πλάσει μια τεχνητή γλώσσα που δεν είναι
ιδιωματική, ηχεί όμως ιδιωματικά, ιδίως λόγω των καταλήξεων που έχει επιλέξει ο μεταφραστής.19 Η
στάση του απέναντι στο δίλημμα της ξενοποίησης ή οικειοποίησης στη μετάφραση, όπως το έθεσε ήδη
ο Schleiermacher, είναι σαφής: «Ένας καλός μεταφραστής οφείλει να σέβεται δύο γλώσσες: τη γλώσσα
του πρωτοτύπου και τη δική του. Το βάρος πέφτει βέβαια στη δική του, γιατί αν κάτι δε λέγεται ή δε
λέγεται καλά στη δική του γλώσσα, οφείλει να τη σεβαστεί και να βρει μια άλλη λύση, έστω κι αν ξεφεύγει
κάπως από την πιστή μετάφραση του πρωτοτύπου. Είναι προτιμότερο να μην είναι απόλυτα πιστός στο
πρωτότυπο παρά να κακοποιεί τη δική του γλώσσα».20 Αυτό ήταν το μότο που ακολούθησε αργότερα και
για τις μεταφράσεις των δικών του έργων, όταν ενθάρρυνε τους μεταφραστές του να βρουν τις λύσεις που
χρειάζονται στη γλώσσα τους.

Εικόνα 6η - Το στοίχημα του Φάουστ

Αυτό ήταν και το μότο του για το μεταφραστικό άθλο που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν
καταπιάστηκε με τη μετάφραση του Φάουστ. «Η μεν τέχνη μακρά, ο δε βίος βραχύς» λέει ο Βάγκνερ στην
πρώτη σκηνή του έργου (558), αλλά ο Μάρκαρης δεν τον άκουσε. Χρειάστηκε πέντε χρόνια από τον δικό
του βίο για αυτό «το έργο ζωής».21 Αν η Αντιγόνη του Σοφοκλή έχει 1.353 στίχους και ο Οιδίπους Τύραννος
1.530, ο Φάουστ μετρά 12.111 στίχους.
Ο Φάουστ του Goethe περικλείει μέσα του όλη την ευρωπαϊκή πολιτιστική παράδοση - από την αρχαία
Ελλάδα μέχρι το ρομαντισμό. Είναι ένα κείμενο που κινείται ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία και κωμωδία,
δανείζεται σεξπιρικά στοιχεία, χρησιμοποιεί τη γλώσσα του Λούθηρου του 16ου αιώνα και παραπέμπει
κατ’ επανάληψη στην Καινή Διαθήκη. Ένα κείμενο πρωτίστως θεατρικό και έμμετρο, με αρχαϊκά μέτρα,
μέχρι και ιαμβικό πεντασύλλαβο των σεξπιρικών Blankvers, αλλά και ομοιοκατάληκτους στίχους από τη

17
18
19
20
21
33
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μεσαιωνική ποίηση των τροβαδούρων.
Στην ουσία ένα έργο α-μεταφράσιμο που στα ελληνικά μεταφράζεται από το 1887 και μετά - εν μέρει
τουλάχιστον - από τους μεγαλύτερους των ελληνικών γραμμάτων, τον Αριστομένη Προβελέγγιο (1887),
τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή (1889), τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο (1916), τον Νίκο Καζαντζάκη (1937),
στην αρχή στην καθαρεύουσα, μετά στη δημοτική, με παρεμβάσεις, παραλείψεις, επεξηγήσεις. Κάθε
εποχή αποτυπώνει τις δικές της γλωσσικές αντιλήψεις και τη δική της σχέση με τον ξένο πολιτισμό. Γι’
αυτό, εξάλλου, και κάθε εποχή χρειάζεται τις δικές της μεταφράσεις.
«Ο μεταφραστής που θα αναλάβει να μεταφράσει αυτή την ‘εγχείρηση της φύσης’», λέει ο Μάρκαρης
παραπέμποντας στον Μεφιστοφελή, «χρειάζεται τρία νυστέρια: το ένα είναι η γλώσσα, το άλλο ο στίχος
και το τρίτο η θεατρική παράδοση»22. Ο μεταφραστής Μάρκαρης ξαναδιάβασε Αριστοφάνη και Σοφοκλή,
αλλά και Σαίξπηρ και Καλντερόν, τον Λόρδο Βύρωνα και τους γερμανούς ρομαντικούς. Αναμετρήθηκε
με τη δική του εποχή που «έχει εξοβελίσει από τις μεταφράσεις των κλασσικών κειμένων όχι μόνο το
μέτρο αλλά και την ομοιοκαταληξία»23, που επιμένει να διατηρεί την Καινή Διαθήκη στη μετάφραση των
Εβδομήκοντα και να γαλουχεί τον Έλληνα πιστό με αυτή τη γλώσσα24, και μεταφράζει σε μια έμμετρη
γλώσσα που δεν γνώρισε ποτέ στην παράδοσή της «τον κόσμο που κατακλύζεται από δαίμονες, από καλά
και κακά πνεύματα και από τη μαύρη μαγεία»25 και που έχει μια τελείως διαφορετική θεατρική παράδοση.
Στην παρουσίαση της μετάφρασης του Φάουστ, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πριν περίπου 10
χρόνια, απευθυνόμενος στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματός μας, δήλωσε ευθαρσώς ότι ο
Φάουστ είναι μια επιθεώρηση. Αυτό μάλλον ανακάλυψαν και οι αναγνώστες του Φάουστ του Μάρκαρη
και η δίγλωσση έκδοση των 1200 σελίδων συνεχίζει να επανεκδίδεται με απρόσμενη επιτυχία.

Εικόνα 7η – Η οικογένεια Χαρίτου ζητά συγγραφέα

Συγχρόνως, σε αυτά τα πέντε χρόνια αναμέτρησης με το ανέφικτο, ο Πέτρος Μάρκαρης γράφει και τα
δυο πρώτα του αστυνομικά μυθιστορήματα. Ήδη από το 1992 έως το 1995 υπογράφει το σενάριο για την
τηλεοπτική σειρά Η Ανατομία ενός εγκλήματος.
Το 1995 εκδίδεται το Νυχτερινό δελτίο, το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα του Πέτρου Μάρκαρη.
Πρωταγωνιστής είναι ο Κώστας Χαρίτος, αστυνομικός, προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρωποκτονιών
στην Αθήνα, και καθαρός απόγονος του αστυνόμου Μπέκα του Γιάννη Μαρή που περιέγραφε την
ελληνική μετεμφυλιακή κοινωνία στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Ο Μάρκαρης κινείται στη
νεοελληνική κοινωνία των τελευταίων δυο δεκαετιών, με έμφαση στην Ελλάδα της κρίσης. Ο Χαρίτος
αντιμετωπίζει στην καριέρα του τη διαπλοκή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Νυχτερινό Δελτίο το
1995, τη μαφία στα νυχτερινά κέντρα και στο ποδόσφαιρο στην Άμυνα Ζώνης το 1998, τα μεγάλα έργα,
τη διαφθορά και την εκμετάλλευση των μεταναστών στο Ο Τσε αυτοκτόνησε το 2003, τον εθνικισμό
στο Βασικό Μέτοχο το 2006. Στην τριλογία της κρίσεως - και όχι της κρίσης, όπως τονίζει ο ίδιος, καθώς
πιστεύει ότι «η κρίση αυτή είναι συνάμα και μια «ημέρα κρίσεως» για την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης»26

22
Από την εισαγωγή σε: Γκαίτε «Φάουστ. Μια τραγωδία» (2001) Εισαγωγή-ΜετάφρασηΣχόλια Πέτρος Μάρκαρης. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδη. Σελ. 24
23
Από την εισαγωγή σε: Γκαίτε «Φάουστ. Μια τραγωδία» (2001) Εισαγωγή-ΜετάφρασηΣχόλια Πέτρος Μάρκαρης. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδη. Σελ. 32
24
Από την εισαγωγή σε: Γκαίτε «Φάουστ. Μια τραγωδία» (2001) Εισαγωγή-ΜετάφρασηΣχόλια Πέτρος Μάρκαρης. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδη. Σελ. 29
25
Από την εισαγωγή σε: Γκαίτε «Φάουστ. Μια τραγωδία» (2001) Εισαγωγή-ΜετάφρασηΣχόλια Πέτρος Μάρκαρης. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδη. Σελ. 33
26
Μάρκαρης, Πέτρος Κρίση & εύκολες λύσεις. Ομιλία σε εκδήλωση της Πολιτιστικής
Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 24.3.2015, Θεσσαλονίκη. Στο http://www.eliamep.gr/
wp-content/uploads/2014/12/Ομιλία-Μάρκαρη-Final.pdf
aktuell 43/2016

34

aktuell τεύχος 43

- στιγματίζεται στα Ληξιπρόθεσμα Δάνεια το 2010 ο εθισμός της ελληνικής κοινωνίας στα κόκκινα δάνεια,
στην Περαίωση το 2012 η οικονομική διαφθορά και η φοροδιαφυγή, και στο Ψωμί Παιδεία Ελευθερία το
2013, εμφανίζει μια Ελλάδα όπου δολοφονείται η γενιά του Πολυτεχνείου, ενώ γνωρίζει την άνοδο της
άκρας δεξιάς και έχει επιστρέψει στη δραχμή.
Ο Μάρκαρης έχει πειραματιστεί με διάφορους τρόπους αφήγησης μέχρι να βρει τη δική του φόρμα στο
αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο είναι το καινούργιο κοινωνικό μυθιστόρημα, όπου η αστυνομική
πλοκή αποτελεί το έναυσμα για το πραγματικό αφήγημα: την κοινωνική ανισότητα στη χοάνη των
μεγαλουπόλεων, ένα σκηνογραφικό εύρημα για την άσκηση κοινωνικής και πολιτικής κριτικής. Σε
αυτή την παράδοση του αστυνομικού μυθιστορήματος ο Μάρκαρης συνομιλεί με τους Ευρωπαίους
συναδέλφους του.

Θα μπορούσαμε εύκολα να φανταστούμε τον αστυνόμο Χαρίτο να συνεργάζεται στενά με τον συνάδελφό
του Σάλβο Μονταλμπάνο του Σικελού Αντρέα Καμιλιέρι, αλλά και με τον καταλανό ιδιωτικό ντετέκτιβ
Πέπε Καρβάλιο του Μανόλο Μονταλμπάν. Να τους συναντάμε μαζί να δοκιμάζουν τα περίφημα γεμιστά
της Αδριανής ή τα μπαρμπούνια σαβόρο του Έντσο. Να τους βλέπουμε στο λιμάνι της Μασσαλίας
του Ζαν-Κλωντ Ιζό να ψαρεύουν. Και στη συντροφιά τους να κάθεται καμιά φορά και ο γερο-Μαιγκρέ
του Σιμενόν που παίρνει την ταχεία από το Βέλγιο κι έρχεται στην Αθήνα, για να ξεφύγει λίγο από τη
μελαγχολία της ομίχλης. Ενίοτε έχει μαζί του και τον ανιψιό του, τον Κουρτ Βαλάντερ, παιδί του Χένινγκ
Μάνκελ, ιδιαίτερα όταν στη Σουηδία πιάνει η μεγάλη νύχτα και ο Κουρτ έχει ανάγκη μια αλλαγή. Ο
Χαρίτος κι ο Μονταλμπάνο σπάνια ανεβαίνουν στις σκανδιναβικές χώρες καθώς υποφέρουν από συνεχή
περικοπή μισθών. Μετά δε την πρόσφατη αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης των ντετέκτιβ στη Σκωτία,
επανήλθε στην ευρύτερη παρέα και ο 60άρης πλέον Ρέμπους του Ίαν Ράνκιν.
Μπορεί στο μεσογειακό νουάρ μυθιστόρημα οι πρωταγωνιστές να έχουν περισσότερα κοινά μεταξύ
τους - πρώτα απ’ όλα το καλό φαγητό και την προσκόλληση στις οικογενειακές αξίες - μπορεί στα
σκανδιναβικά αστυνομικά οι πρωταγωνιστές να εξιχνιάζουν ιδιαίτερα άγριους και απεχθείς φόνους, αλλά
όταν μαζεύονται όλοι μαζί, βόρειοι και νότιοι, στα γραφεία της Ιντερπόλ στη Λυών, τότε αντιμετωπίζουν
ως κοινό μέτωπο το νέο οικονομικό έγκλημα. Πολιτική με ήτα και πολιτικοί με όμικρον γιώτα, χρήμα,
διαπλοκή και διαφθορά, παντού σε όλη την Ευρώπη αποτελούν τις αιτίες για τους εκάστοτε φόνους που
καλούνται να λύσουν οι αντι-ήρωες του σύγχρονου αστυνομικού μυθιστορήματος.
«Σήμερα», γράφει ο Πέτρος Μάρκαρης, «οι δολοφόνοι δε σκοτώνουν πια από έρωτα ή για να
κληρονομήσουν μια μακρινή θεία. Σκοτώνουν γιατί οι φόνοι είναι μέρος των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων τους».27
Και βεβαίως, «ο φυσικός χώρος ανάπτυξης των εγκληματικών επιχειρήσεων και οργανώσεων είναι η
πόλη»28. Έτσι, μαζί με τον Χαρίτο πρωταγωνιστεί η Αθήνα, με τον Καρβάλιο η Βαρκελώνη, με τον Ρέμπους
το Εδιμβούργο. Και μαζί με τις πόλεις, η ιστορία των λαών τους.

Εικόνα 8η - Το τοπικό γίνεται διεθνές

«Αν κάποιος με ρωτούσε πώς να μάθει για τη σημερινή Ελλάδα και να καταλάβει τι γίνεται τώρα εκεί,
θα του έλεγα: Διάβασε τον Μάρκαρη!», λέει ο Γάλλος μεταφραστής του Michel Volkovitch. Ο Μάρκαρης
δεν σταματάει να αναλύει και να αρθρογραφεί. Κείμενα του φιλοξενούνται σε κορυφαίες ευρωπαϊκές
εφημερίδες όπως η El Pais, η Zeit και η Guardian αλλά και σε εφημερίδες από την Μπογκοτά ως την
Ουάσινγκτον. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο σε διεθνή φεστιβάλ λογοτεχνίας και σε εκθέσεις βιβλίων
και κατακτά διαδοχικά τα σημαντικότερα βραβεία αστυνομικής λογοτεχνίας. Στην Ισπανία θεωρείται
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συνεχιστής του Μονταλμπάν ενώ στη Γερμανία, από όπου ο Χαρίτος ξεκίνησε το ταξίδι του σε άλλες 18
γλώσσες, οι αναγνώστες του γεμίζουν ασφυκτικά τα βιβλιοπωλεία ακόμη και μικρών πόλεων, όπου ο
Μάρκαρης ακούραστος διαβάζει αποσπάσματα από το έργο του και συνομιλεί μαζί τους για την Ελλάδα
της κρίσης που συχνά τόσο δυσκολεύονται οι Γερμανοί να καταλάβουν. Αυτήν προσπαθεί να εξηγήσει και
σε αμέτρητες συνεντεύξεις του σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς όλης της χώρας. Εξάλλου,
δεν μιλά απλώς τη γλώσσα της Γερμανίας, πολύ περισσότερο: γνωρίζει τη γλώσσα των Γερμανών. Ο
συγγραφέας αυτονομείται πλέον από τον ήρωά του και αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή
ανάμεσα στην Ελλάδα και σε μια χώρα όπου για ένα επικίνδυνα μεγάλο διάστημα ένα εντυπωσιακά
μεγάλο τμήμα των πολιτικών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης παρέσυραν ανεξέλεγκτα το δημόσιο
λόγο σε ένα ανθελληνικό μένος, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μιας εθνοκεντρικής πολιτισμικής
αντιπαράθεσης αντί για εκείνα μιας νηφάλιας πολιτικής ανάλυσης - μια πρακτική που παρακολουθούμε
με ανησυχία να κερδίζει έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της
Ελλάδας, σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη καμπή της ιστορίας της που βιώνουμε σήμερα.

Εικόνα 9η - Το ζητούμενο: η παιδεία

Όχι ως προφήτης αλλά ως οξυδερκής αναλυτής ο Μάρκαρης διαπιστώνει, ήδη το 2009, ότι «η Ευρώπη
αντιμετωπίζει όλα αυτά τα χρόνια ένα καίριο πρόβλημα παιδείας και πολιτισμού, το οποίο έχει μειώσει τα
πολιτικά αντανακλαστικά του μέσου Ευρωπαίου και έχει αποδυναμώσει την πολιτική συνείδηση και την
κουλτούρα του».29
Κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα, όπως λέει, και από τη «σταδιακή υποχώρηση των ανθρωπιστικών σπουδών
τις τελευταίες δεκαετίες σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, κάτι που προέκυψε από την
προτεραιότητα της προσαρμογής των σπουδών στις επιταγές της αγοράς και ήταν η χαριστική βολή σε
αυτήν την αρνητική εξέλιξη».30
Απόψε βρισκόμαστε σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο μιας πόλης που μετρά 2500 χρόνια πολυτάραχης
ιστορίας. Η Θεσσαλονίκη, η κοσμοπολίτικη πόλη των αρχών του 20ού αιώνα, η «προσφυγούπολη» του
Γιώργου Ιωάννου, η πατρίδα των α-πάτριδων, σας υποδέχεται, κύριε Μάρκαρη, στο ιστορικό κτίριο της
Φιλοσοφικής Σχολής της.
Ένα κτίριο νεοκλασικό, κτισμένο σε σχέδια Ιταλού αρχιτέκτονα, από το Οθωμανικό κράτος, στη δύση του
19ου αιώνα, δίπλα στα εβραϊκά νεκροταφεία, που η καταστροφή τους, 72 χρόνια πριν, αποτελεί μαρτυρία
της ναζιστικής βαρβαρότητας που άλλαξε δραματικά την ταυτότητα της πόλης μας.
Μια άλλη δραματική αλλαγή ταυτότητας βιώνουμε σήμερα, καθώς η Ευρώπη της παιδείας και του
πολιτισμού μεταμορφώνεται σε μια Ευρώπη-φρούριο, για να κρατήσει μακριά της εκατομμύρια
πρόσφυγες, α-πάτριδες χωρίς τη θέλησή τους, διωγμένους από τη βαρβαρότητα του πολέμου, της
φτώχειας και της πείνας.
Ωστόσο, όπως έλεγε ο Μορέν, μαζί με τη βαρβαρότητα «η Ευρώπη παράγει με τον ανθρωπισμό,
τον οικουμενισμό, την σταδιακή ανάπτυξη της πλανητικής συνείδησης, τα αντίδοτα στην ίδια τη
βαρβαρότητά της. Πρέπει να είμαστε ικανοί να στοχαστούμε την ευρωπαϊκή βαρβαρότητα για να την
υπερβούμε».31 Και το έργο της μνήμης εμπίπτει στο ρόλο του πανεπιστημίου.

29
Μάρκαρης, Πέτρος (2009): Παιδεία, Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση στο Περιοδικό
Κωπηλάτες Εκδόσεις Γαβριηλίδη Τ. 2 σελ. 3-10
30
Μάρκαρης, Πέτρος (2009): Παιδεία, Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση στο Περιοδικό
Κωπηλάτες Εκδόσεις Γαβριηλίδη Τ. 2 σελ. 3-10
31
Μορέν, Εντγκάρ (2006): Ευρώπη: Πολιτισμός και βαρβαρότητα. Μετάφραση: Τιτίκα
Δημητρούλια. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. Σελ. 116
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Από κει της σοφίας το όριο περνά,
Ζωή κι ελευθερία αυτός αξίζει,
που την κατακτάει καθημερινά 32

για να επιστρέψουμε κλείνοντας στον Φάουστ, σύμβολο όχι μόνο του γερμανικού πολιτισμού που
θεραπεύει το δικό μας Τμήμα, αλλά ολόκληρης της ευρωπαϊκής παράδοσης.
Αποδεχόμενοι την τιμή που μας κάνει να αποτελέσει μέλος της πανεπιστημιακής μας κοινότητας ένας
βαθύς γνώστης της ευρωπαϊκής σκέψης, ένας διανοούμενος που αρνείται να συναινέσει στα τρέχοντα
στερεότυπα των αδιέξοδων, τιμούμε απόψε τον Πέτρο Μάρκαρη υπηρετώντας έτσι το κοινωνικό άνοιγμα
του πανεπιστημίου στη ζωντανή πολιτισμική παραγωγή και σε μια πραγματική παιδεία, ελπίζοντας τελικά
σε ένα καλύτερο μέλλον - όχι μόνο για την Ευρώπη - για τον κόσμο ολόκληρο.

32
Γκαίτε «Φάουστ. Μια τραγωδία» (2001) Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Πέτρος Μάρκαρης.
Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδη. Στ. 11574-6
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ΦΩΤΟ 2:
Προσφώνηση από την Πρόεδρο του Τ.Γ.Γ.Φ του
Α.Π.Θ, Καθηγήτρια Αγγελική Κοιλιάρη

ΦΩΤΟ 3:
Ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ, Καθηγητής Δημήτριος Μαυροσκούφης
απευθύνει χαιρετισμό

ΦΩΤΟ 4:
Από δεξιά διακρίνονται η αναπληρώτρια
Πρόεδρος του Τ.Γ.Γ.Φ κ. Elke Sturm-Τριγωνάκη,
ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθ.
Δημήτριος Μαυροσκούφης, η Αναπληρώτρια
Πρύτανη, Καθ. Αριάδνη Στογιαννίδου, ο
Αναπληρωτής Πρύτανη, Καθ. Θεόδωρος
Λαόπουλος, η Αναπληρώτρια Πρύτανη, Καθ.
Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα
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ΦΩΤΟ 5:
Ο κ. Πέτρος Μάρκαρης κατά την αντιφώνησή του, όπου μίλησε με θέμα: «Η
σχέση μου με τη Γερμανική γλώσσα»
ΦΩΤΟ 6:
Μετά το πέρας της τελετής ο κ. Μάρκαρης με μέλη του Τ.Γ.Γ.Φ του Α.Π.Θ και
τους εθελοντές φοιτητές/-τριες που στήριξαν την εκδήλωση
ΦΩΤΟ 7:
Στο κέντρο, δίπλα στην Πρόεδρο του Τ.Γ.Γ.Φ, ο επίτιμος Διδάκτορας του Τ.Γ.Γ.Γ
του Α.Π.Θ, Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich
ΦΩΤΟ 8:
Από δεξιά διακρίνονται οι Επίκουρες Καθηγήτριες του Τ.Γ.Γ.Φ του Α.Π.Θ,
Αικατερίνη Ζάχου και Ανθή Βηδενμάιερ κατά την εκφώνηση του «Έπαινου του
Τιμώμενου»
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Προτάσεις στην Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - www.apf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - www.pasykaga.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - www.deutsch.gr

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣ:
Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π

YΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «Οι προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας
για την αναμόρφωση της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο».

Αξιότιμη κυρία Δενδρινού,
Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής,
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 108/28-01-2016 απόφασης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για
την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Ξένων Γλωσσών με κεντρικό στόχο την εκπόνηση ενός συνολικού
σχεδίου για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση καθώς και της σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιηθείσας πρώτης
Συνεδρίας της Επιτροπής Ξένων Γλωσσών στις 12.02.2016 με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των
Επιστημονικών Ενώσεων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σας υποβάλλουμε κατόπιν
σχετικού αιτήματός σας τις επίσημες θέσεις και προτάσεις των εν λόγω φορέων, προκειμένου να ληφθούν
υπόψη στη σχετική εισήγηση της Επιτροπής προς τους αρμόδιους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Έχοντας ως αφετηρία τη διαχρονική επιδίωξή μας για την επίτευξη μιας ουσιαστικής και ως εκ τούτου
ορατής βελτίωσης στον τομέα της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών και ειδικά της διδασκαλίας της Β’
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Ξένης Γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση, η οποία έχει ως γνωστόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς
τον τρόπο και τις συνθήκες διεξαγωγής της σε αυτήν, οι υποβαλλόμενες προτάσεις βασίζονται στα
δεδομένα μάθησης – διδασκαλίας εντός και εκτός του ελληνικού σχολείου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα
στο σημείο 2 του προς μελέτη έργου της Επιτροπής Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ, την αντίστοιχη γνώση και
εμπειρία των ίδιων των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 όπως αυτή προκύπτει μέσα από την καθημερινή
τους εργασία και εντός σχολικών αιθουσών και μονάδων των δημόσιων σχολείων, σε συνδυασμό με τα
νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, τις Ψυχοπαιδαγωγικές
Επιστήμες και φυσικά στα ευρωπαϊκά δεδομένα αναφορικά με την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, καθώς
η γνώση Ξένων γλωσσών είναι μία από τις 8 δεξιότητες για την ανάπτυξη των οποίων οφείλουν να
μεριμνήσουν κατά την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών τους οι χώρες–μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με
τις σχετικές συνθήκες που αυτές έχουν συναποφασίσει και συνυπογράψει, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα.
Τα δεδομένα που αφορούν στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία δεκαετία
καταδεικνύουν τα εξής:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Ωστόσο ο τρόπος εφαρμογής του – ειδικά για την χώρα μας – καίριου τομέα της διδασκαλίας των Ξένων
Γλωσσών διέπεται από σημαντικά προβλήματα θεσμικού κυρίως χαρακτήρα, τα οποία διατρέχουν όλες τις
βαθμίδες του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος και τα οποία είναι κοινώς παραδεκτό ότι αποτελούν
τροχοπέδη για την επίτευξη βασικών στόχων όπως προβλέπονται μεταξύ άλλων και από το ΕΠΣ-ΞΓ, ενώ
οδηγούν στην διαρκή υποβάθμιση και απαξίωση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στη συνείδηση τόσο
των μαθητών όσο και των κηδεμόνων τους, ειδικά σε μια εποχή που το αίτημα για παροχή δωρεάν
ποιοτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσα από τις δομές του δημόσιου σχολείου είναι επιτακτικότερο
από ποτέ άλλοτε.
Και αυτό γιατί στο πλαίσιο της πραγματικότητας που υπαγορεύουν οι παράγοντες της παγκοσμιοποίησης
και της πολυπολιτισμικότητας, σε συνδυασμό με τη δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία που διέρχεται
η χώρα και τα εξ αυτής εκπορευόμενα εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα, με κυριότερο την αλματώδη
αύξηση των δεικτών ανεργίας και εσχάτως την όξυνση της μεταναστευτικής κρίσης, η ανάγκη εκμάθησης
και πιστοποίησης της Β’ Ξένης Γλώσσας αποτελεί αντικειμενική ανάγκη και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό
εφόδιο στην αγορά εργασίας, ειδικά δε στον τομέα του τουρισμού, που ως η «βαριά βιομηχανία» της
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χώρας μας, αποτελεί τον μόνο ίσως τομέα που παρουσιάζει ανάπτυξη και δίνει ελπίδα για απασχόληση
σε νέους ανθρώπους με την αντίστοιχη γλωσσική κατάρτιση.
Από τα ως άνω αντικειμενικά δεδομένα εγείρεται το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να μην αποτελεί
απόλυτη εθνική προτεραιότητα η επένδυση στις Ξένες Γλώσσες, το οποίο αποτελεί στην ουσία αφενός
μεν αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο αιχμής, αφετέρου δε οριζόντια δράση ως επικοινωνιακός μοχλός
μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η γνώση και η μάθηση σε άλλους γνωστικούς τομείς σε όλη τη
διάρκεια της ζωής, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα, αποτελεί πολιτική και στρατηγική
προτεραιότητα;
Για την καλύτερη κατανόηση των ως άνω προβλημάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κρίνουμε
απαραίτητη την εξειδίκευσή τους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την κατάθεση των
επιστημονικά τεκμηριωμένων και ρεαλιστικών προτάσεών μας για την αντιμετώπισή τους και την
αναβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι για την πλειονότητα των προτεινόμενων από
μεριάς μας λύσεων δεν προκύπτει καμία οικονομική επιβάρυνση για το ελληνικό Δημόσιο, παρά μόνον
η ανάγκη πολιτικής βούλησης για ουσιαστική και όχι κατ’ επίφαση εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου για
την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στη βάση των υφιστάμενων επιστημονικών και ευρωπαϊκών δεδομένων,
συγκεκριμένης στοχοθεσίας, κατάλληλου προγραμματισμού και ενός ρεαλιστικού σχεδίου υλοποίησης
αυτού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παρατηρούμενα προβλήματα:
Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 900 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 που υπηρετούν
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εντοπίζεται στην αποσπασματικότητα και ασυνέχεια στην παροχή του
διδακτικού έργου κυρίως λόγω μη ύπαρξης οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια και συγκεκριμένου
θεσμικού πλαισίου εργασίας των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών αυτής της βαθμίδας. Το γεγονός αυτό
συνεπάγεται ρευστότητα και διαρκείς αλλαγές, επανατοποθετήσεις και μετακινήσεις, καθώς αποτελούν
τη μόνη κατηγορία εκπαιδευτικών με υποχρέωση μετακίνησης σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό σχολικών
μονάδων, γεγονός που μεταφράζεται σε μετακίνηση σε κατ’ ελάχιστον 4, κατά κανόνα 5 και συχνότατα
σε 6 σχολικές μονάδες, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μετακίνησης μέχρι και σε 8 σχολικές
μονάδες, καθώς και της σε ετήσια βάση επανατοποθέτησής τους σε καινούργιες ομάδες σχολείων. Έτσι
δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07)
Φιλολογίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν μια «ιδιαίτερη» κατηγορία εκπαιδευτικών, οι οποίοι
βιώνουν όχι μόνο την ισχύουσα για όλους τους εκπαιδευτικούς κρίσιμη κατάσταση που υφίσταται σήμερα
στον χώρο της Παιδείας, αλλά και σειρά επιπρόσθετων προβλημάτων που παρατίθενται ακολούθως:
Προβλήματα που καταγράφονται με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς σε υπηρεσιακό επίπεδο πριν την
τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 στις εκάστοτε ομάδες σχολείων:
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•

Συχνή επανάληψη της διαδικασίας υποβολής δήλωσης προτιμήσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
ΠΕ05 και ΠΕ07 για προσωρινή τοποθέτηση, λόγω σημαντικών αστοχιών και λαθών στον καθορισμό
των ομάδων σχολείων.

•

Σημαντικά λάθη στον καθορισμό των ομάδων σχολείων, τόσο αναφορικά με την εγγύτητά τους
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(όμορα), όσο και αναφορικά με το σύνολο των διδακτικών ωρών που προκύπτουν από αυτές
(συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη η παράλληλη διδασκαλία για την ίδια γλώσσα) με αποτέλεσμα να
απαιτείται η εκ των υστέρων τοποθέτηση εκπαιδευτικών.
•

Τμήματα χωρίς εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05 ή ΠΕ07 ως συνέπεια της προαναφερόμενης παράλειψης
τοποθέτησης εκπαιδευτικού για την ίδια γλώσσα, απουσία η οποία «θεραπεύεται» κατ’ επιλογή και
κατά παραβίαση της νομοθεσίας και της αρχής της ισότητας των μαθητών με τους ακόλουθους
τρόπους: α) Σύμπτυξη του τμήματος χωρίς εκπαιδευτικό με το τμήμα όπου έχει τοποθετηθεί
εκπαιδευτικός, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τμήματος 28-30 μαθητών, β) κατάργηση του δίωρου
μαθήματος και εκ περιτροπής διδασκαλία του υπάρχοντος εκπαιδευτικού και στα δύο τμήματα
για μια μόνο διδακτική ώρα γ) «απασχόληση» δασκάλου για «φύλαξη» των μαθητών του τμήματος
χωρίς εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 ή ΠΕ05 και δ) οι μαθητές παραμένουν «αδίδακτοι» και «σχολούν»
εφόσον παρέχεται η δυνατότητα από το ισχύον πρόγραμμα.

•

Σωρεία ενστάσεων συνεπεία των παραπάνω, δημιουργία εντάσεων και τελικά πνευματική και
ψυχική εξάντληση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 λόγω των παραπάνω φαινομένων,
πριν καν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τη φυσική παρουσία τους στην τάξη.

Προβλήματα μετά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 στις σχολικές μονάδες:
•

Καθημερινή μετακίνηση των εκπαιδευτικών μεταξύ δύο, ακόμα και τριών σχολικών μονάδων
εντός της ίδιας ημέρας, η οποία με το επιχείρημα ότι «δεν βγαίνει αλλιώς το πρόγραμμα»
πραγματοποιείται σε πολλές περιπτώσεις και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ακόμα και όταν
οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο και απαιτείται μεταφορικό μέσο για
την έγκαιρη μετάβαση των εκπαιδευτικών στην εκάστοτε σχολική μονάδα. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται
σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των μαθητών σε περίπτωση μη έγκαιρης άφιξης του εκπαιδευτικού,
η οποία αν και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αποτελεί για αυτόν μια επιπλέον πηγή πρόκλησης
έντονου άγχους, αφού μεταφέρεται σε εκείνον η αποκλειστική ευθύνη των πιθανών συνεπειών
που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσής του.

•

Μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των σχολικών μονάδων ή/και απουσία άμεσης συγκοινωνιακής
σύνδεσης μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την ανάγκη χρήσης Ι.Χ. ή ταξί καθώς και ύπαρξη σημαντικών
και πρακτικά δύσκολα αντιμετωπίσιμων δυσκολιών, όπως π.χ. προβλήματα στάθμευσης (κυρίως
στα αστικά κέντρα) και η ύπαρξη δακτυλίου (ειδικά για το κέντρο της Αθήνας), οι οποίες
δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα έγκαιρης μετακίνησης εντός μίας διδακτικής ώρας,
ενώ συνεπάγονται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών.

•

Σημαντικές δυσκολίες στην κατάρτιση των προγραμμάτων των σχολείων, οφειλόμενων μεταξύ
άλλων στον μεγάλο αριθμό των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών που πρέπει να
συντονιστούν μεταξύ τους, στα επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών (π.χ. Σχολεία ΕΑΕΠ),
στους περιορισμούς που προκύπτουν λόγω της ύπαρξης τεσσάρων συνεχόμενων διδακτικών ωρών
χωρίς διάλειμμα μεταξύ τους και τέλος στην έλλειψη της δυνατότητας για πραγματοποίηση
συνεχόμενου δίωρου και στη Β’ Ξένη Γλώσσα, όπως ισχύει τόσο για την διδασκαλία της
Αγγλικής Γλώσσας όσο και για τα υπόλοιπα γλωσσικά μαθήματα. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση
πραγματοποίησης του μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας στο πλαίσιο μεμονωμένων ωρών

aktuell 43/2016

44

aktuell τεύχος 43

συνεπάγεται την ύπαρξη εξαιρετικά περιορισμένου διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, η οποία
καθιστά απαγορευτική τη διεξαγωγή του μαθήματος με έμφαση σε παιγνιώδεις-δημιουργικές,
βιωματικές μορφές μάθησης και σε διαδραστικές δραστηριότητες, καθώς και την πραγματοποίηση
της τεχνικής των σχεδίων εργασίας (project), η οποία εφαρμόζεται ευρύτατα στο πλαίσιο της
βιωματικής επικοινωνιακής προσέγγισης, τη στιγμή μάλιστα που οι παραπάνω διδακτικές
προσεγγίσεις ορίζονται στο αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Γερμανικής
και Γαλλικής Γλώσσας στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού (βλ. ΦΕΚ, τ. Β’, φύλλο 119/02.02.2006).
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•

Σημαντική επιβάρυνση τόσο του ωραρίου των εκπαιδευτικών όσο και αυξημένη φυσική και
ψυχική κόπωσή τους, λόγω της μετακίνησης μεταξύ των σχολικών μονάδων, της ύπαρξης πολλών
ή καθόλου «κενών» για την πραγματοποίησή της και τα -σε πολλές περιπτώσεις- συνεχόμενα
επτάωρα, όλες τις ημέρες τις εβδομάδας. Υπογραμμίζεται ότι στα παραπάνω συντελεί σε μεγάλο
βαθμό και η προαναφερθείσα έλλειψη της δυνατότητας για πραγματοποίηση συνεχόμενου
δίωρου, η οποία επιβαρύνει δραματικά το πρόβλημα της διαρκούς μετακίνησης των εκπαιδευτικών,
το οποίο παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυμένο στην περίπτωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε
σχολικές μονάδες για δύο μόνον ώρες και της ταυτόχρονης ύπαρξης μεγάλης χιλιομετρικής
απόστασης μεταξύ αυτών, πράγμα σύνηθες ειδικά για τα σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, όπου
συνάδελφοι διανύουν αποστάσεις 20, 30 και άνω χιλιομέτρων για την πραγματοποίηση μίας και
μόνο διδακτικής ώρας ανά σχολική μονάδα, με συνέπειες που δυστυχώς έχουν οδηγήσει και σε
σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

•

Ύπαρξη τμημάτων με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών (25+10%), η οποία ακυρώνει ουσιαστικά το
αντικείμενο της ξενόγλωσσης επικοινωνίας, ιδιαίτερα δε στην περίπτωση αρχάριων μαθητών
ηλικίας 10 έως 12 ετών, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των μαθητών στα αντίστοιχα
τμήματα ελληνικών και αγγλικών σπανίως -και πολύ ορθά- υπερβαίνει τους 20 μαθητές. Επιπλέον
είναι γνωστό ότι η δημιουργία τμημάτων με δυναμικό άνω των 25 μαθητών προβλέπεται μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις (Φ. 3/897/97652/Γ1 και Φ. 12/622/129803/Γ1), όπως προβλέπεται και η
μείωση του αριθμού τους σε περιπτώσεις αναπηρίας και ύπαρξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
(Νόμος 4186/2013 – Άρθρο 28, παρ. 15). Δυστυχώς στην περίπτωση του μαθήματος της Β’ Ξένης
Γλώσσας δεν τηρείται καμία από τις δύο διατάξεις με αποτέλεσμα αφενός μεν τη δημιουργία
πολύ δυσχερών συνθηκών για την διεξαγωγή του μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας και αφετέρου
τη στέρηση της δυνατότητας στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 να συμπληρώνουν
το ωράριό τους διδάσκοντας κατά προτεραιότητα το γνωστικό τους αντικείμενο.

•

Δυσκολία παρακολούθησης των τεκταινόμενων σε κάθε σχολική μονάδα, συμμετοχής στους
συλλόγους διδασκόντων, ουσιαστικής επαφής με τους γονείς και κηδεμόνες και γενικότερα εις
βάθος ενασχόλησης με όλα τα θέματα που άπτονται της σχολικής ζωής, λόγω της ολιγόωρης
παραμονής και ως εκ τούτου αποσπασματικής σχέσης με αυτές, καθώς και λόγω των συνεχών
αλλαγών τόσο στην σύνθεση των ομάδων σχολείων από την μία σχολική χρονιά στην άλλη όσο και
των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε αυτές.

•

Έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, αφού είναι συχνότατη η απουσία ακόμα και του
απολύτως απαραίτητου για τη διεξαγωγή του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας CD-Player ή η ύπαρξη
ενός και μόνο CD-Player για όλους τους καθηγητές κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07.
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Παράλληλα με τα παραπάνω καταγράφονται και επιπλέον προβλήματα που οδηγούν σε πλήρη απαξίωση
του εκπαιδευτικού έργου τόσο των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07, όσο και των ίδιων των δασκάλων,
καθώς λόγω της έλλειψης των δεύτερων και με προφανή στόχο την «κάλυψη» των υφιστάμενων κενών
χωρίς την πραγματοποίηση των απαιτούμενων διορισμών παρατηρείται όλο και συχνότερα η απασχόληση
εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07:
•

Στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία στο πλαίσιο της «φύλαξης, σίτισης και μελέτης» των μαθητών,
γεγονός που αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία (Εγκύκλιος για τη Λειτουργία των Ολοήμερων
Δημοτικών Σχολείων - Φ. 50/226/143572/Γ1/10.09.2014) και όχι στο γνωστικό τους αντικείμενο,
γεγονός που θα ήταν απολύτως θεμιτό και κυρίως σύννομο (Απόφαση Φ.12/620/61531/
Γ1/31.05.2010 με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα»).

•

Συνδυαστικά στο γνωστικό τους αντικείμενο, στην Ευέλικτη Ζώνη και στα Ολοήμερα Δημοτικά
Σχολεία με ταυτόχρονη μετακίνησή τους σε διαφορετικά σχολεία.

•

Στο αντικείμενο της «Ευέλικτης Ζώνης», συχνά σε τάξεις μικρότερες της Ε’ και ΣΤ’, όπου οι
εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05 αναγκάζονται ελλείψει δασκάλων να διδάξουν άλλα γνωστικά
αντικείμενα, όπως Αγωγή υγείας ή Κυκλοφοριακή αγωγή, ενώ θα έπρεπε να τους ανατίθενται μόνο
οι ώρες φιλαναγνωσίας στους μαθητές της Ε´ και ΣΤ’ Δημοτικού, ως περαιτέρω αξιοποίηση και
εμβάθυνση στο μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας, γαλλικής ή γερμανικής αντίστοιχα.

•

Αναφορικά με τα παραπάνω επισημαίνεται το γεγονός της τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου
ΠΕ05 και ΠΕ07 σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με σκοπό τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού
διδακτικού τους ωραρίου σε αντικείμενα εκτός του γνωστικού τους αντικειμένου, ακόμα και
μετά την πάροδο πολλών μηνών από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και της κατάρτισης και
παγίωσης σχολικών προγραμμάτων υπό το καθεστώς όλων των προαναφερόμενων δυσκολιών και
προβλημάτων, και ταυτοχρόνως με πλήρη αγνόηση των αντίξοων συνθηκών και του μεγάλου
αριθμού των σχολικών μονάδων στις οποίες καλούνται να εργαστούν οι ως άνω εκπαιδευτικοί.

Προβλήματα παραβίασης της επιλογής των μαθητών και μαθητριών που έχουν επιλέξει τη Γαλλική ή
Γερμανική Γλώσσα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα:
•

Να υποχρεώνονται να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτήν που έχουν καταρχήν επιλέξει.

•

Να ενσωματώνονται σε τμήματα της μιας ή της άλλης γλώσσας, ενώ έχουν διδαχθεί στην Ε’
Δημοτικού τη γλώσσα που επιθυμούσαν.

•

Να ξεκινούν να διδάσκονται με σημαντική καθυστέρηση την γλώσσα επιλογής τους, λόγω μη
έγκαιρης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Προβλήματα διασφάλισης ποιότητας των διδακτικών εγχειριδίων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς:
•

Κριτήριο επιλογής των διδακτικών εγχειριδίων στη βαθμίδα αυτή αποτελεί η θέσπιση της
φθηνότερης τιμής.

Το πρόβλημα της διδασκαλίας του μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας για δυο μόνον ώρες την εβδομάδα.
aktuell 43/2016

46

aktuell τεύχος 43

Η για όλους τους παραπάνω λόγους αδυναμία επίτευξης του στόχου για Πιστοποίηση σε επίπεδο Α1 στη Β’
Ξένη Γλώσσα ολοκληρώνοντας τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.
Συμπεράσματα και επισημάνσεις
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό από τα παραπάνω, οι συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας της Β’ Ξένης
Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως βεβαίως και οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών
ΠΕ05 και ΠΕ07 που τις διδάσκουν, απέχουν πάρα πολύ από αυτό που θα ονομάζαμε ιδανικές. Θα τις
χαρακτηρίζαμε μάλλον ιδιάζουσες και σίγουρα απέχουσες κατά πολύ τόσο από τα ισχύοντα επιστημονικά
όσο βεβαίως και από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Επειδή μάλιστα τα ευρωπαϊκά δεδομένα θεωρούνται -και σε
ένα μεγάλο βαθμό δικαίως- ως σημείο αναφοράς το οποίο συνηθίζουμε να επικαλούμαστε προκειμένου
να καταδείξουμε το δέον γενέσθαι ή εσχάτως ως επιχείρημα προκειμένου να απορρίπτονται απολύτως
λογικά αιτήματα, όπως αυτό των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών για μείωση του αριθμού των μαθητών στα
ξενόγλωσσα τμήματα ή έστω θέσπισης ανώτερου αριθμού τους, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Τόσο ως ευρωπαίοι πολίτες όσο και ως εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων καθηγητών Γαλλικής
και Γερμανικής Γλώσσας, δύο δηλαδή γλωσσών που θεωρούνται σημαντικές ευρωπαϊκές γλώσσες, αφού
οι χώρες στις οποίες ομιλούνται κατεξοχήν αντανακλούν μέσω της ιστορίας και του πολιτισμού τους τα
ευρωπαϊκά ιδεώδη δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε ως γνώμονα και κριτήριο αυτά ακριβώς. Ωστόσο
εκ του θεσμικού μας ρόλου έχουμε ταυτόχρονα πλήρη επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα το κομμάτι που αφορά στη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών,
το οποίο όπως έχει στην πράξη φανεί δεν αποτέλεσε -τουλάχιστον μέχρι σήμερα- σε καμία περίπτωση
στρατηγική και εθνική προτεραιότητα στους σχεδιασμούς της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Με την (επί)γνωση
αυτή λοιπόν θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε με ιδιαίτερη έμφαση, ότι η οποιαδήποτε επίκληση στα δεδομένα
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, θα πρέπει να λαμβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο αντίστοιχος τομέας στην Ελλάδα και να προσαρμόζεται
ανάλογα, ενώ είναι σαφές ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται επί της ουσίας και εφ’ όλης της ύλης. Στο
πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σταθούμε ιδιαίτερα και να εμβαθύνουμε περισσότερο στο σημαντικότερο ίσως
πρόβλημα που παρουσιάζεται ειδικά στην διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας την άρση του οποίου ζητά -και
μάλιστα μετ’ επιτάσεως- σύσσωμη η ξενόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα και αφορά στο πρόβλημα
των συμπτύξεων και της δημιουργίας τμημάτων με μεγάλο αριθμό μαθητών. Και αυτό γιατί αποτελεί τον
παράγοντα εκείνο που σε συνδυασμό με τον μειωμένο αριθμό ωρών της Β’ Ξένης Γλώσσας και τις λοιπές
ιδιαιτερότητες συγκρότησης των τμημάτων της Β’ Ξένης Γλώσσας, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δυσχεραίνει σημαντικά τις συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος της Β’ Ξένης
Γλώσσας, λόγω της περαιτέρω μείωσης του ήδη περιορισμένου χρόνου διδασκαλίας που αντανακλάται
πρωτίστως στη δυνατότητα των μαθητών να ασκηθούν σε αυτήν. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι:
•
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Το Δημόσιο Σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παρουσιάζει μια διαρκώς μεταβαλλόμενη
δυναμική αντίστοιχη των εξελίξεων σε κοινωνικό επίπεδο, κάτι που έχει γίνει ορατό ειδικά
μέσα στην τελευταία εξαετία όπου το δημόσιο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί αυτού καλούνται
να εργαστούν με μαθητές και μαθήτριες που διαβιούν σε οικογενειακά περιβάλλοντα που
πλήττονται ιδιαίτερα από τα δυσμενή δεδομένα που έχει προκαλέσει η οικονομική και κοινωνική
κρίση, την ίδια στιγμή που και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, το ελληνικό σχολείο όπου δρουν και
εργάζονται και η ελληνική Παιδεία εν συνόλω ανήκουν στους τομείς που έχουν πληγεί με
ιδιαίτερη σφοδρότητα τα χρόνια της κρίσης, γεγονός με εμφανείς και πολυεπίπεδες επιπτώσεις.
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•

Το τμήματα της Β’ Ξένης Γλώσσας που ως γνωστόν συγκροτούνται από μαθητές δύο τμημάτων
παρουσιάζουν μια νέα ομαδική δυναμική από αυτή των αμιγών τμημάτων, η οποία καλείται να
«δέσει» και να λειτουργήσει και αυτό εντός δυο μόνο διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Λόγω μάλιστα
ακριβώς της «σύνθεσης» αυτής και του σε πολλές περιπτώσεις μεγάλου αριθμού των μαθητών και
μαθητριών που τα αποτελούν, τα εν λόγω τμήματα έχουν στους κόλπους τους σε ποσοστό πολύ άνω
του μέσου όρου μαθητικό δυναμικό που παρουσιάζει διαγνωσμένες ή μη μαθησιακές δυσκολίες,
ψυχολογικά προβλήματα, θέματα συμπεριφοράς ενίοτε δε σοβαρότατης μορφής, τα οποία οι
εκπαιδευτικοί ΠΕ05 και ΠΕ07 καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνον εντός του περιορισμένης
χρονικής διάρκειας μαθήματός τους, αλλά και εντός της περιορισμένης διάρκειας παραμονή τους
στην εκάστοτε σχολική μονάδα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα προβλήματα αυτά έχουν παρουσιάσει
για ευνόητους λόγους σημαντική αύξηση μέσα στην τελευταία εξαετία της κρίσης, ενώ όπως
ήδη προαναφέρθηκε σπανίως τηρούνται τα εκ του νόμου προβλεπόμενα για αυτές τις περιπτώσεις.

•

Τα τμήματα της Β’ Ξένης Γλώσσας χαρακτηρίζονται λόγω και της έλλειψης επιπέδων από
πλήρη ανομοιογένεια. Εντελώς αρχάριοι συνυπάρχουν στο ίδιο τμήμα με παιδιά που συχνά
έχουν διδαχθεί τουλάχιστον ένα χρόνο Ξένη γλώσσα σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή στο πλαίσιο
ιδιαίτερων μαθημάτων καθώς και με παιδιά που παρουσιάζουν ποικίλες μαθησιακές δυσκολίες.

•

Οι μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων της Β’ Ξένης Γλώσσας βρίσκονται σε ένα καθεστώς
διαρκούς μετακίνησης από την καταρχήν τάξη τους στην τάξη όπου διεξάγεται το εκάστοτε
μάθημα της Β’ Ξένης Γλώσσας και φυσικά αντίστοιχης μεταφοράς των σχολικών τους πραγμάτων,
νέας χωροταξικής οργάνωσης της τάξης, δημιουργίας νέων ομάδων γεγονός που λόγω και
του νεαρού της ηλικίας τους συνδέεται ειδικά στην Πρωτοβάθμια με ιδιαίτερη αναστάτωση
και φυσικά σημαντική απώλεια χρόνου. Και εδώ η περίπτωση της δημιουργίας πολυπληθών
τμημάτων δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα πρακτικής φύσεως, ειδικά δε στην περίπτωση της
προαναφερόμενης βαθμίδας, αφού λόγω του γεγονότος ότι ο αριθμός των μαθητών των αμιγών
τμημάτων κινείται κατά μέσο όρο μεταξύ 14 έως το πολύ 20 μαθητών, αφενός μεν οι αίθουσες
είναι αντίστοιχου –μικρού- μεγέθους αφετέρου δε δεν υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις καν
διαθέσιμος αριθμός θρανίων, με αποτέλεσμα να απαιτείται η μεταφορά αυτών από άλλες τάξεις.

•

Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών και φυσικά των
αντίστοιχων Αναλυτικών Προγραμμάτων επιτάσσουν το μάθημα της Β’ Ξένης Γλώσσας να διεξάγεται
στο Δημοτικό με γνώμονα παιγνιώδεις-δημιουργικές, βιωματικές μορφές μάθησης, ενώ και στις
δυο βαθμίδες με γνώμονα διαδραστικές δραστηριότητες και την πραγματοποίηση της τεχνικής των
σχεδίων εργασίας (project). Εν αντιθέσει ωστόσο με την δασκαλοκεντρική και από καθέδρας μορφή
διδασκαλίας οι ως άνω αναφερόμενες σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν ως επίκεντρο τον
μαθητή απαιτούν χρόνο, μάθηση σε ολιγομελή τμήματα και την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή.

•

Αλλά και σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “European Survey on Language
Competences (ESLC) 2011” συστήνεται στα curricula η χρήση εναλλακτικών μεθόδων παρουσίασης
των διδακτικών αντικειμένων, που να βασίζονται στην καθημερινή εμπειρία των μαθητών. Ιδιαίτερο
βάρος πρέπει δε να δίνεται στην Πρωτοβάθμια στην κοινωνική επαφή των παιδιών μέσω της
ξένης γλώσσας και στην διαφοροποιημένη – εξατομικευμένη προσέγγιση από τον εκπαιδευτικό:
(“Teachers are recommended to approach the teaching objective in a practical way, making use
of exercises that draw on children’s daily experience; through games, particularly at the primary

aktuell 43/2016

48

aktuell τεύχος 43

level.”) …( “Several curricula also emphasize the importance of setting up a methodology that
can respond adequately to the individual needs of each pupil. Some highlight the role played
by social interaction between language learners as they achieve their learning objectives.”)

•

Στην ίδια έρευνα διευκρινίζεται η σημασία της συχνότητας επαφής των μαθητών με τη γλώσσαστόχο, και της προσπάθειας αποφυγής χρήσης της μητρικής:
“For the communicative approach, it is very important that pupils be exposed to the target
language as much as possible. Teachers and pupils are recommended to use the foreign language
extensively and avoid resorting to the mother tongue.”

•

Βασική σύσταση προς τους διδάσκοντες είναι η ενθάρρυνση του αρχάριου μαθητή προς την
όσο το δυνατόν αυθόρμητη επικοινωνία με αποτέλεσμα την δημιουργία θετικής στάσης και
αυτοπεποίθησης στη ξένη γλώσσα.
(“The teaching recommendations invite teachers to encourage their pupils to express themselves in
class as often and spontaneously as possible the primary level documents generally put the emphasis
on oral skills, while the secondary level documents rank the four major skills equally.) …( They are also
invited to adopt a positive attitude towards foreign languages, perhaps even show real motivation
for learning them. The mere ability to communicate and even more so the pleasure of being able
to express themselves in another language, should allow pupils to gain more self-confidence.”)

Ωστόσο η καθημερινή πρακτική της ξενόγλωσσης διδασκαλίας σε πολυμελή τμήματα, άνω των 20
μαθητών, έχει αποδείξει αντίθετα με τα παραπάνω, ότι για κάθε διδασκόμενο, αρχάριο ή πιο προχωρημένο,
αντιστοιχεί μόλις 1 λεπτό ανά ώρα ξενόγλωσσης επικοινωνίας, ενώ είναι σαφές ότι καθιστά
απολύτως απαγορευτική την ορθή εφαρμογή της διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης μάθησης.

Όλα τα παραπάνω τα αναφέρουμε, ακριβώς για να αποδείξουμε το αυτονόητο: Λόγω της απουσίας
σωστού θεσμικού πλαισίου που θα παρέχει εργασιακή ηρεμία και μικρό αριθμό ή έστω ανώτερο
αριθμό μαθητών στις ξενόγλωσσες τάξεις, φαινόμενο που παρατηρείται ειδικά τα τελευταία χρόνια,
οι παραπάνω στόχοι και συνθήκες αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
όπου βεβαίως όλοι μας γνωρίζουμε ότι ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών δεν ισχύει κανένα
από τα παραπάνω προβλήματα, καθώς τα σχολεία έχουν σταθερή και μόνιμη στελέχωση, άριστη
υλικοτεχνική υποδομή, περισσότερες ώρες διδασκαλίας, ενώ το μάθημα της Ξένης Γλώσσας κατέχει
ξεχωριστή θέση και βαρύτητα στο ωρολόγιο πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά.

Τα θετικά δεδομένα των ευρωπαϊκών χωρών ισχύουν βεβαίως ως ένα βαθμό και εντός ελληνικών συνόρων
και συγκεκριμένα στην περίπτωση των Ιδιωτικών Σχολείων ή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών της χώρας,
όπου η διδασκαλία των ξένων γλωσσών δεν υπόκειται στις παραπάνω στρεβλώσεις που ταλαιπωρούν
μαθητές και εκπαιδευτικούς επιβαρύνοντας και επηρεάζοντας σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία.
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Αντιθέτως, στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων η έναρξη των μαθημάτων λαμβάνει χώρα στις έντεκα
του μηνός Σεπτέμβρη, οι μαθητές και μαθήτριες απολαμβάνουν άριστες ή έστω πολύ καλές υλικοτεχνικές
υποδομές και φυσικά δεν εξαναγκάζονται σε επιλογή ή ακόμα χειρότερα αλλαγή της γλώσσας που
έχουν ήδη διδαχθεί με γνώμονα συγκυριακούς παράγοντες. Ειδικά δε για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
είναι χαρακτηριστικά τα συμπεράσματα της έρευνας του κ. Παπαοικονόμου Αντώνη στο εκπαιδευτικό
περιοδικό «Τα Εκπαιδευτικά» (τ. 105 – 106, σελ. 206 / Ιαν.- Ιουν. 2013) με τίτλο « Το Δημόσιο σχολείο μπορεί
να προσφέρει ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας και, αν ναι, μέχρι ποιο βαθμό;» τα οποία καταδεικνύουν
περίτρανα την απαξίωση που έχει υποστεί το Δημόσιο Σχολείο και ως προς το κομμάτι της Ξενόγλωσσης
Εκπαίδευσης και όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ακριβώς λόγω όλων των ως άνω
αναφερόμενων αιτιών που παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρόν υπόμνημα. Διότι σύμφωνα με αυτές τα
Κέντρα Ξένων Γλωσσών υπερτερούν με ποσοστό 70% ως προς τη παρεχόμενη γνώση, κατά 90% για την
καλύτερη προετοιμασία για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τα οπτικοακουστικά βοηθήματα και κατά
80% για τα ολιγομελή τμήματα. Σχολιάζοντας τα εν λόγω συμπεράσματα αξίζει να σχολιάσουμε ότι τα
ολιγομελή τμήματα αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό επιχείρημα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, το οποίο
δεν παραλείπουν να τονίσουν με κάθε τρόπο προκειμένου να προσελκύσουν την σχετική πελατεία, ενώ
μπορούμε όλοι μας να φανταστούμε ποιο θα ήταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών στην ελεύθερη
αγορά, αν την θέση των ολιγομελών τμημάτων έπαιρναν τα πολυμελή τμήματα των 25+, πολύ περισσότερο
δε, αν προσθέταμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα που αναλύσαμε παραπάνω (μαθησιακά, υποδομές, ώρες
κλπ.), αφού μπορούμε να εικάσουμε με σχετική βεβαιότητα ότι αυτά δεν θα υφίσταντο καν στον χώρο της
ιδιωτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ωστόσο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει
στη συνείδηση του κόσμου σαφής διαχωρισμός μεταξύ των συνθηκών του Δημοσίου και των –κατά κοινή
ομολογία- άρτια καταρτισμένων εκπαιδευτικών αυτού, οι οποίοι παρόλα τα προβλήματα και τις αντίξοες
συνθήκες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών τις χώρας με τον
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καλύτερο τρόπο, δίνοντας μια σαφή ένδειξη για το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί σε επίπεδο μετρήσιμων
αποτελεσμάτων αν και εφόσον εξασφαλίζονταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Κλείνοντας την παρούσα αναφορά μας στο θέμα των πολυπληθών τμημάτων και των ιδιαιτεροτήτων που
συνοδεύουν το μάθημα της Β’ Ξένης Γλώσσας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη
σας κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην ξενόγλωσση διδασκαλία στην Ευρώπη
και την Ελλάδα:
•

Σύμφωνα με την έρευνα “European Survey on Language Competences – ESLC – 2011” με
αντικείμενο τις γλωσσικές δεξιότητες το 75% των μαθητών δηλώνουν ότι τα ξενόγλωσσα τμήματά
τους δεν ξεπερνούν τον κατά κράτος θεσμοθετημένο μέγιστο αριθμό παιδιών. Όμως η στατιστική
δείχνει επίσης ότι στην Ελλάδα (και σε άλλες 5 χώρες) ένα ποσοστό μαθητών διδάσκονται ξένη
γλώσσα σε τμήματα μεγαλύτερα του καθορισμένου ανώτατου ορίου.

•

Στις περισσότερες χώρες οι μαθητές διδάσκονται Ξένη γλώσσα σε σημαντικά μικρότερα τμήματα
από αυτά που συστήνονται από τις αρχές. Ο χαμηλότερος μέσος όρος είναι 15 και συναντάται
στην Εσθονία και την Σλοβενία. Σε άλλες χώρες ο μέσος όρος είναι λίγο υψηλότερος, αλλά πάντα
χαμηλότερος από τον ανώτερο θεσμοθετημένο αριθμό μαθητών. Στην Ελλάδα, αντίθετα, το
2010 -2011 παρατηρείται, μεταξύ άλλων τριών χωρών, μεγάλο εύρος διασποράς των μαθητών στα
τμήματα ξένης γλώσσας, με μέσο όρο τους 20 (European Survey on Language Competences (ESLC)
2011 – Key Data on Teaching Languages an School in Europe 2012 - πίνακας Ε12 )

•

Από τις αναλύσεις των απαντήσεων μαθητών Πρωτοβάθμιας προκύπτει ότι στην Ελλάδα οι μαθητές
χρησιμοποιούν λίγο τη ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Τονίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν την Ευρώπη τα έτη 2010 και 2011, κατά τα οποία ο ανώτερος
αριθμός των ελλήνων μαθητών στη Β’ Ξένη Γλώσσα οριζόταν – με αρχή το 2008 - στους 8 (Φ.52/557/57185/
Γ1 / 18-5-2010), ενώ η μετέπειτα εγκύκλιος Φ.12/518/61284/Γ1 / 27-5-2011 όριζε μία μόνο Β’ Ξένη Γλώσσα
στα Δημοτικά, ανάλογα με τις δηλώσεις της πλειοψηφίας των μαθητών. Η εξέλιξη, βέβαια, στα ξενόγλωσσα
τμήματα τα επόμενα σχολικά έτη είναι γνωστή: το αριθμητικό κατώτατο όριο δημιουργίας τμημάτων
Γαλλικής ή Γερμανικής ανεβαίνει αυστηρά στο 12 ( Φ.52/63/12873/Γ1 / 6-2-2012), χωρίς καθορισμό
ανώτατου ορίου, πράγμα που οδηγεί στην ένταξη τους στον γενικό νόμο περί αριθμού μαθητών ανά
τμήμα και κυρίως στη φετινή ασφυκτική κατάσταση των συμπτυγμένων τμημάτων με 25+ μαθητές. Και ενώ
στα αντίστοιχα τμήματα ελληνικών ή αγγλικών ο μέσος όρος κυμαίνεται κάτω των 20 μαθητών ως αμιγή
τμήματα, η νομοθεσία φαίνεται να εξαντλείται με αυστηρότητα στη Β’ Ξένη Γλώσσα.

Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των ως άνω προβλημάτων:
1. Έναρξη της παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην Δ΄ τάξη
του Δημοτικού σχολείου, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τα πορίσματα
της «Εξωτερικής Αξιολόγησης» των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», που παρουσιάστηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2013 στο κεντρικό Συνέδριο για την
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αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή και λειτουργία του Προγράμματος Β’ Ξένης Γλώσσας
(Γαλλικής, Γερμανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα οφέλη από την εισαγωγή της διδασκαλίας της Β΄
Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η ανάγκη επέκτασης της εκμάθησής της, σύμφωνα και
με τις προτάσεις που από κοινού έχουν καταθέσει οι σχολικοί σύμβουλοι Γαλλικής και Γερμανικής και έχουν
ήδη εγκριθεί από το Ι.Ε.Π., επαναδιατυπώθηκαν στο Κεντρικό Συνέδριο με θέμα: «Η πορεία της Ελλάδας
για μια πολύγλωσση Ευρώπη 2010-2014: Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση της Διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση» - Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013»,
το οποίο πραγματοποιήθηκε την 12η Ιουνίου 2014.
2. Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου εργασίας τους, ώστε να
εξασφαλιστεί η έγκαιρη και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
3. Παροχή της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για το μάθημα της Ξένης γλώσσας, προκειμένου
να είναι δυνατή η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας.
4. Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού με καινοτόμα διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία.
5. Επέκταση της παράλληλης διδασκαλίας της Β’ Ξένης γλώσσας σε όλα τα Δημοτικά σχολεία,
ανεξάρτητα από την οργανικότητά τους (όχι μόνο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά) ώστε να περιοριστούν οι
εκπαιδευτικές ανισότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δε θα υπάρχει ούτε ένας αδίδακτος μαθητής και θα είναι
δυνατή η συνέχιση της ύλης σε επόμενο, ανώτερο γνωστικό επίπεδο.
6. Έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07), ώστε
η διδασκαλία να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους.
7. Θέσπιση ανώτερου αριθμού ανά τμήμα Ξένης γλώσσας τους 12 μαθητές και κατώτερου αριθμού
για τη δημιουργία τμήματος τους 7.
8. Θεσμοθέτηση του συνεχόμενου διδακτικού δίωρου, όπως ισχύει και για τα λοιπά γλωσσικά
μαθήματα (π.χ. Αγγλικά / Γλώσσα), έτσι ώστε να εξασφαλιστούν αφενός μεν η μεγαλύτερη δυνατή
παραμονή των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 στην εκάστοτε σχολική μονάδα και ταυτόχρονα
η μείωση των σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με τις συνεχείς μετακινήσεις αυτών και
αφετέρου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων (διδασκαλία με
έμφαση σε παιγνιώδεις-δημιουργικές, βιωματικές μορφές μάθησης, σε διαδραστικές δραστηριότητες και
στην τεχνική των σχεδίων εργασίας) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα
για τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού.
9. Αλλαγή της διαδικασίας προμήθειας των βιβλίων στα Δημοτικά σχολεία από το ελεύθερο εμπόριο,
η οποία επιβάλλεται για λόγους διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού, όπως έχουμε
προτείνει εδώ και τρία χρόνια.
10. Λήψη μέτρων από την ηγεσία του ΥΠ.Π.E.Θ, σύμφωνα και με τις δυνατότητες τις οποίες
προσφέρουν οι υπάρχουσες διατάξεις νόμων (π.χ. το άρθρο 25 του νόμου 4203/2013), για την εξασφάλιση
παροχής ποιοτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, ώστε οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 και ΠΕ07 να συμπληρώνουν
το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους σε όσο το δυνατόν λιγότερες σχολικές μονάδες.
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11. Η τοποθέτηση σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με σκοπό τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου
να γίνεται αφενός με την έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους και αφετέρου στο γνωστικό αντικείμενο των
εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 και ΠΕ05, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Η μετακίνηση εκπαιδευτικών σε παραπάνω από δύο σχολικές μονάδες θα πρέπει να συνοδεύεται
και από την αντίστοιχη αναλογική μείωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας.
13. Σεβασμός του δικαιώματος επιλογής της εκάστοτε Β’ Ξένης Γλώσσας.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Παρατηρούμενα προβλήματα:
•

53

Η επιστημονικά και διδακτικά αυθαίρετη μείωση των ωρών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο από
τρεις σε δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα από το σχολικό έτος 2005-06 με την με αρ. Πρωτ.
54350/02.06.2005 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μαριέττας Γιαννάκου.
Υπενθυμίζουμε πως η παραπάνω απόφαση ελήφθη παρά την περί του αντιθέτου απόφαση (Πράξη
32/2004) του αρμοδίου Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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(το σημερινό Ι.Ε.Π.) και αποτελεί μελανή σελίδα στην ιστορία του εκπαιδευτικού μας συστήματος,
καθώς οδήγησε στην απαξίωση του θεσμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη συνείδηση
των εκπαιδευτικών, αφού μια «πολιτική» απόφαση ακύρωσε τις επιστημονικά τεκμηριωμένες
εισηγήσεις του αρμόδιου οργάνου. Η δίωρη διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας, που επεκτάθηκε
τα τελευταία χρόνια και στην Α΄ Ξένη γλώσσα με ανάλογες «πολιτικές» αποφάσεις, στερεί από τους
μαθητές και τις μαθήτριές μας την απαιτούμενη χρονική δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά
την προσέγγιση του νέου γλωσσικού κώδικα, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό
πιστοποιήσιμο επίπεδο γλωσσομάθειας.
•

Τα πολυμελή τμήματα (25+) λόγω συμπτύξεων καθώς και η κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας.

•

Η αποσπασματικότητα και ασυνέχεια στην παροχή του διδακτικού έργου λόγω της δυνατότητας
των μαθητών/μαθητριών για αλλαγή στην επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.

•

Ανομοιογενή τμήματα λόγω της παραπάνω δυνατότητας για αλλαγή της επιλογής της Β’ Ξένης
Γλώσσας καθώς και της έλλειψης επιπέδων.

•

Τα σοβαρά προβλήματα ποιότητας στο διδακτικό υλικό που διανέμεται δωρεάν από το 2005 στα
Γυμνάσια, το οποίο μάλιστα εκπονήθηκε με βάση την τρίωρη διδασκαλία και δεν ανταποκρίνεται
στη νέα πραγματικότητα της δίωρης διδασκαλίας. Εξάλλου το διδακτικό αυτό υλικό χρησιμοποιείται
για πάνω από μία δεκαετία, ενώ ως γνωστόν τα διδακτικά υλικά που προμηθεύεται η Πολιτεία από
το ελεύθερο εμπόριο (διδακτικές σειρές για το Λύκειο σε όλες τις γλώσσες και διδακτικές σειρές
για τα Γαλλικά-Γερμανικά στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) χρησιμοποιούνται κατ΄ ανώτατον για μία
εξαετία. Ως εκ τούτου η απόσυρσή του είναι αυτονόητη αναγκαιότητα.

•

Η έλλειψη δυνατότητας για ενδοσχολική προετοιμασία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά
μαθήματα της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και την ανάγκη καταφυγής των υποψηφίων στην
εξωσχολική προετοιμασία.

•

Η έλλειψη, πολλές φορές ακόμα και στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής για τη διεξαγωγή του
μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας.

•

Η για όλους τους παραπάνω λόγους αδυναμία επίτευξης του στόχου για Πιστοποίηση σε επίπεδο
Β1/Β2 στη Β’ Ξένη Γλώσσα

Συμπεράσματα
Ισχύουν και εδώ τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (βλέπε σελίδα 47).
Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των ως άνω προβλημάτων:
Α. Γυμνάσιο:
1. Ικανοποιητική αύξηση των ωρών της ταυτόχρονης παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και
Γερμανικής γλώσσας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριές μας της εμβάθυνσης στην
εκμάθηση της γλώσσας.
2. Σύνδεση της διδασκαλίας με πιστοποίηση επιπέδου Α1 (120 ώρες εφόσον η διδασκαλία της
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Β΄ Ξένης Γλώσσας, αρχίζει από τη Δ Δημοτικού, Α2/Β1, (120 και 260 αντίστοιχα διδακτικές ώρες) αφού
εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις, στο τέλος της 6χρονης (Δημοτικό & Γυμνάσιο) εκμάθησης της
αντίστοιχης Ξένης γλώσσας (Γαλλικά – Γερμανικά), σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για
τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Συγγραφή ή τη δυνατότητα προμήθειας νέων διδακτικών μεθόδων σύμφωνα με το νέο Ενιαίο
Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών.
4. Θέσπιση ανώτερου αριθμού ανά τμήμα Ξένης γλώσσας τους 15 μαθητές και κατώτερου τους 8.
5. Εισαγωγή της διδασκαλίας της Β΄ ξένης γλώσσας στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας,
όπως ίσχυε μέχρι το σχολικό έτος (2013-2014).
6. Δημιουργία επιπέδων κατά το πρότυπο της αγγλικής γλώσσας διότι: α) εφόσον συνεχίζει να
υφίσταται η δυνατότητα επιλογής άλλης Ξένης γλώσσας από αυτή που διδάχθηκε ο μαθητής στο Δημοτικό,
β) συνεχίζει να υφίσταται η γνωστική ανομοιογένεια των νεοεισερχομένων στο Γυμνάσιο μαθητώναπότοκος των προαναφερθέντων η οποία και επιβάλλει τη θέσπιση επιπέδων κατά το πρότυπο της
Αγγλικής Γλώσσας.
Β. Γενικό Λύκειο – Τεχνική εκπαίδευση
1. Η υποχρεωτική διδασκαλία δύο Ξένων γλωσσών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου καθώς και
στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όλους τους τομείς και τις κατευθύνσεις της Γενικής και
της Επαγγελματικής-Τεχνικής Εκπαίδευσης. Η ισχύουσα πρακτική της διδασκαλίας ως Α΄ Ξένης γλώσσας
ή της Αγγλικής, ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής έχει κυριολεκτικά εξαφανίσει τη Γαλλική και τη Γερμανική
γλώσσα από τα λύκεια της χώρας.
2. Επαναφορά της Ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) στα μαθήματα Επιλογής και στις
τρεις τάξεις του ΓΕ.Λ και του ΕΠΑ.Λ.
3. Σύνδεση της διδασκαλίας με διαβαθμισμένη πιστοποίηση επιπέδου Β1/Β2 σύμφωνα με το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
4. Διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας, ως μαθημάτων ορολογίας στην Τεχνική
εκπαίδευση.
5. Δυνατότητα διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο πρόγραμμα της πρόσθετης
διδακτικής στήριξης, χωρίς κανένα περιορισμό στον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
6. Ένταξη των Ξένων γλωσσών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα επιλογής για την
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7. Θεσμοθέτηση ειδικών προπαρασκευαστικών τμημάτων με αντικείμενο την εντατική διδασκαλία
της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας ως προετοιμασία για την εξέτασή τους ως «ειδικών μαθημάτων»
αυξημένης βαρύτητας στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
8. Δωρεάν χορήγηση ή τη δυνατότητα προμήθειας των διδακτικών βιβλίων για τη διδασκαλία των
Ξένων Γλωσσών, με διαδικασίες ανάλογες προς αυτές που θα ισχύσουν για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.
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Για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:
1. Θεσμοθέτηση της συνέχισης της διδασκαλίας της Β’ Ξένης γλώσσας από τη μία στην άλλη
βαθμίδα εκπαίδευσης, εκτός κι αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (αλλαγή περιοχής κατοικίας, σχολικού
περιβάλλοντος) και μόνο με Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα-κηδεμόνα.
2. Διορισμός για το σχολικό έτος 2016-17 όλων των διοριστέων και επιλαχόντων του ΑΣΕΠ 2008
(ποσοστό 60%) καθώς και των συναδέλφων Γαλλικής και Γερμανικής από τον πίνακα αναπληρωτών με
πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%), ώστε να καλυφθεί μέρος των κενών εκπαιδευτικού προσωπικού
στους δύο κλάδους και να αποκατασταθεί η συνταγματική νομιμότητα.
3. Ρύθμιση με ορθολογικό τρόπο των αναθέσεων (Α΄ και Β΄ ανάθεση) των μαθημάτων του ωρολογίου
προγράμματος, με κριτήρια την επιστημονική συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων, τις προπτυχιακές
σπουδές στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών και την εύρυθμη λειτουργία
των σχολικών μονάδων.
4. Θεσμοθέτηση επιπλέον οργανικών θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής και Γαλλικής
γλώσσας. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις πέντε Σχολικοί Σύμβουλοι Γερμανικής γλώσσας (οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί ΠΕ07 θα ανέρχονται το Σεπτέμβριο του 2016 στους 1700) και 17 Σχολικοί Σύμβουλοι Γαλλικής
γλώσσας (οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 θα ανέρχονται το Σεπτέμβριο του 2016 στους 2500).
5. Δημιουργία ξεχωριστής αίθουσας διδασκαλίας-εργαστηρίου Ξένων γλωσσών, εξοπλισμένης με
σύγχρονα εποπτικά μέσα σε όλες τις σχολικές μονάδες.
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Σημαντική επισήμανση
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η επιλογή της διδασκαλίας μόνο μίας γλώσσας στο Λύκειο
(Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά), δε σηματοδοτεί την ύπαρξη προώθησης και καλλιέργειας στην πράξη
μιας δυναμικής ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής με βασικό στόχο την απόκτηση γνώσεων επιπέδου
Β1 και Β2 στη Β’ Ξένη γλώσσα. Επιπλέον, καταργεί στην ουσία τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας, με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή ούτε η εμβάθυνση στις αρχές του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες
Γλώσσες, ούτε η κατάκτηση συγκεκριμένου επιπέδου γλωσσομάθειας ούτε η σύνδεση της παρεχόμενης
γνώσης με την πιστοποίηση.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. (Πράξη 3/28-01-2016) ανατίθεται στην Επιτροπή Ξένων
Γλωσσών να προτείνει «ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης,
λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά δεδομένα, ευρωπαϊκές μελέτες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, καθώς και τις συνθήκες μάθησης –διδασκαλίας εντός και εκτός του
ελληνικού σχολείου».

Με βάση όσα αναλυτικά εκτίθενται παραπάνω και τις προτάσεις τις οποίες καταθέτουμε, προτείνουμε στην
Επιτροπή Ξένων Γλωσσών να υιοθετήσει την παρακάτω πρόταση για την οριοθέτηση των επιθυμητών
επιπέδων γλωσσομάθειας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Στόχος και φιλοδοξία όλων θεωρούμε πως πρέπει
να είναι έπειτα από δεκαετίες «προσχηματικής» παροχής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο ελληνικό δημόσιο
εκπαιδευτικό σύστημα να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές.

Για την Α/θμια εκπαίδευση:
Έκτη Δημοτικού: Επίπεδο Α1 στη Β΄ Ξένη γλώσσα.
Θεωρούμε ως «βάση συζήτησης» πως η Επιτροπή Ξένων Γλωσσών υιοθετεί τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις
της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για έναρξη της διδασκαλίας της Β΄ Ξένης Γλώσσας από
τη Δ΄ Δημοτικού και συνέχιση και ενίσχυση της Β΄ Ξένης Γλώσσας στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
Για τη Β/θμια Εκπαίδευση
Γ΄ Γυμνασίου: Επίπεδο Α2+/Β1- στη Β΄ Ξένη Γλώσσα
Θεωρούμε ως «βάση συζήτησης» πως η Επιτροπή Ξένων Γλωσσών υιοθετεί τον προβληματισμό που
εκφράζεται και από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου για την ανάγκη ενίσχυσης της γλωσσομάθειας στα
ωρολόγια προγράμματα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως περιλαμβάνεται στο
κυβερνητικό του πρόγραμμα (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015, σελίδα 47): «Στο πεδίο των ξένων γλωσσών προγραμματίζουμε
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τις απαραίτητες αλλαγές στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα (3 ώρες/βδομάδα/γλώσσα) σε συνδυασμό με την
αναδιάρθρωση της ύλης και την εισαγωγή νέων εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων». Γενικότερα θεωρούμε
πως τόσο η Α΄ όσο και η Β΄ Ξένη Γλώσσα θα πρέπει να διδάσκονται τουλάχιστον για τρεις διδακτικές ώρες την
εβδομάδα.

Γ΄ τάξη ΓΕΛ: Επίπεδο Β2 στη Β΄ Ξένη Γλώσσα
Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ: Επίπεδο Β2- στη Β΄ Ξένη Γλώσσα
Τέλος, θεωρούμε πως το επίπεδο Β2 θα πρέπει να είναι και το επιθυμητό επίπεδο για την εισαγωγή στα Τμήματα
Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας – θα πρέπει όμως αυτό να ισχύσει έπειτα από την ολοκλήρωση
της μεταρρύθμισης. Με δεδομένο λοιπόν το ισχύον καθεστώς, η πιστοποίηση των μαθητών του Λυκείου
στη Β΄ Ξένη Γλώσσα, θεωρείται πρακτικά αδύνατη.
Κλείνοντας την αναλυτική έκθεση μας για τα τεκταινόμενα στο χώρο της παρεχόμενης ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης από το Δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και ειδικότερα της διδασκαλίας της
Β΄ Ξένης γλώσσας με εμπεριστατωμένη αναφορά στα προβλήματα που δυσχεραίνουν την εκμάθηση
της, θα θέλαμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη άμεσης επίλυσης των θεμάτων αυτών, που
όπως καταφανώς προκύπτει από την αναλυτική καταγραφή τους και την παράλληλη παρουσίαση των
προτεινόμενων λύσεων, μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί σε συνέχεια εκπόνησης ενός ρεαλιστικού σχεδίου
για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, που θα έχει ως στόχο του πάνω και πρώτα απ’ όλα την διευθέτηση όλων
των παραπάνω ζητημάτων ως αναγκαία συνθήκη για την αναμόρφωση και βέλτιστη λειτουργία της. Με
δεδομένη τη συγκρότηση της Επιτροπής Ξένων Γλωσσών, της προβλεπόμενης εκ του καταστατικού του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αρμοδιότητας του να γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό
ερώτημα του Υπουργού Π.Ε.Θ ή αυτεπαγγέλτως μεταξύ άλλων για τις βέλτιστες αναγκαίες παρεμβάσεις
αναφορικά με τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν το χαρακτήρα, τη λειτουργία, και την
αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, όπως η δομή της εκπαίδευσης, το οργανωτικό – διοικητικό
σύστημα και οι υλικοτεχνικές υποδομές, αλλά και την θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων κ. Νίκου Φίλη που σε πρόσφατη δήλωσή του στο πλαίσιο της Ανοικτής Επιστολής του προς
τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων της χώρας στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου
για την Παιδεία διατρανώνει ότι «η ελληνική κοινωνία αξίζει μια ποιοτικά καλύτερη παιδεία από αυτή που της
παρέχεται. Αξίζει μια παιδεία αντίστοιχη με τα προτάγματα των καιρών αλλά και τις αξιώσεις μιας δημοκρατικής,
δίκαιης κοινωνίας που προσφέρει ευκαιρίες και σέβεται τα μέλη της.
Τέτοια παιδεία διεκδικούμε και τη διεκδικούμε με αυτοπεποίθηση και τόλμη, ως προϊόν ενός συλλογικού
οράματος» την οποία και προσυπογράφουμε απόλυτα, θέλουμε να ελπίζουμε ότι υπάρχουν καταρχήν οι
αναγκαίες προϋποθέσεις στην κατεύθυνση επίτευξης του ως άνω στόχου.

Οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 δηλώνουν ότι θα σταθούν με κάθε
τρόπο αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια μένοντας σταθερές στην δέσμευση και ταυτόχρονα υποχρέωσή
τους για την επιδίωξη εφαρμογής και στην χώρα μας μιας Γλωσσικής Πολιτικής αντάξιας με τα «προτάγματα
των καιρών», τα οποία επιτάσσουν την πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών ως ελάχιστη προϋπόθεση για
την πρόσβασή των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία στην αγορά εργασίας, τόσο
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της Ελλάδος όσο και της ευρωπαϊκής ή διεθνούς αγοράς εργασίας, αφού «η γνώση ξένων γλωσσών θεωρείται
μία από τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτά κάθε πολίτης της ΕΕ προκειμένου να βελτιώσει τις
ευκαιρίες του στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινωνίας της
γνώσης, ιδίως κάνοντας χρήση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων».
Με την ελπίδα η συγκρότηση της Επιτροπής Ξένων Γλωσσών να αποτελέσει την απαρχή προς την
κατεύθυνση υλοποίησης όλων των παραπάνω, παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία
και εμβάθυνση στα θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της Β’ Ξένης Γλώσσας στη χώρα μας.

Με εκτίμηση

Τα Διοικητικά Συμβούλια των επιστημονικών φορέων
των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 - ΠΕ07
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Unsere Qualität – Ihr Erfolg
Schon gehört? Hörtraining B2 ist da!
Trainingsprogramm für das GoetheZertifikat B2 Prüfungsteil HÖREN

Hörtraining B2
ISBN 978-960-465-065-1

• einsetzbar schon ab der 1. Stunde der
B2-Stufe
• Der 1. Teil des Buches trainiert
Hörstrategien, schult prüfungsrelevante
Fertigkeiten und macht mit den
Aufgabentypen der Prüfung bekannt.
• Der 2. Teil bietet 10 Modelltests mit
ansteigendem Schwierigkeitsgrad.

Lehrerbuch

2 MP3-CDs

ISBN 978-960-465-066-8

ISBN 978-960-465-068-2

bzw.

8 CDs
ISBN 978-960-465-067-5

Bestellen Sie hier

www.karabatos.gr

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

