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ΕΕννηηµµέέρρωωσσηηΜΑΡΤΙΟΣ 201119 Θέµατα

Αναδηµοσίευση από το περιοδικό “aktuell”, τριµηνιαία έκδοση 
της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. 

Στηρίζουµε την υγιή λειτουργία των Κ.Ξ.Γ
Σε ανακοίνωση του ∆Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε (10.01.2011)
τονίζεται πως η Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. «στηρίζει τις προσπάθειες των υγιών δυνάµεων της ιδιωτικής ξενό-
γλωσσης εκπαίδευσης να αποµονώσουν πρακτικές που βιώνουµε ακόµα στη χώρα µας (προσφορά
δωρεάν µαθηµάτων ή ακριβών δώρων για απόσπαση µαθητών από άλλα Κ.Ξ.Γ, παρότρυνση των µα-
θητών των Κ.Ξ.Γ. από τους ιδιοκτήτες να συµµετέχουν σε εξετάσεις γλωσσοµάθειας οργανισµών που
επιστρέφουν µέρος των εξέταστρων στους ιδιοκτήτες των Κ.Ξ.Γ. εν αγνοία του µαθητή, µετατροπή ο-
ρισµένων Κ.Ξ.Γ σε «µεταπανεπιστηµιακά» φροντιστήρια κ.α.). Ανάλογες προσπάθειες γίνονται οργανω-
µένα από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς και από τη µεγαλύτερη οµοσπονδία ιδιοκτητών Κέ-
ντρων Ξένων Γλωσσών, την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO). 

• Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόµενους, µήπως σε κάποια ενότητα της εξέτασης συγκεντρώνουν βαθµολογία µικρότερη από αυτήν: Πρώτη ενότητα 8 µονάδες,

δεύτερη ενότητα 9 µονάδες και τρίτη ενότητα 8 µονάδες. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται απορριπτέοι. Τα όρια αυτά είναι το 30% της µέγιστης βαθµολογίας κάθε ενότητας, βάσει των ερω-

τηµάτων επιπέδου δυσκολίας Α1 ή Β1, που εξασφαλίζουν συνολικά 100 µονάδες. 

• Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν συνολική βαθµολογία (δηλ. από όλες τις ενότητες) κάτω από 60 (δηλ. 1-59) δε χορηγείται πιστοποιητικό. 

• Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 100 χορηγείται πιστοποιητικό Α1 ή Β1. 

• Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 101 έως και 119 (που θα ήταν αποτυχόντες του Α2 ή του Β2) χορηγείται, επίσης, πιστοποιητικό Α1 ή Β1. 

• Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Α2 ή Β2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία α-

πό την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες. 

• Συνεπώς ο έλεγχος εξασφάλισης του 30% κάθε ενότητας γίνεται σε δύο φάσεις: µία στην αρχή, για όλους, και µία µετά την άθροιση των µερών, µόνο για όσους έχουν εξασφαλίσει συνολική βαθµολο-

γία 120 ή περισσότερων µονάδων. 

Ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία 8 15 9 18 8 15 60 120

Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3
Εξασφάλιση πιστοπ. Α1/Β1 Εξασφάλιση πιστοπ. Α2/Β2

(60%  του 100) (60%  του 200)Α1/Β1 Α2/Β2 Α1/Β1 Α1/Β1 Α1/Β1 Α2/Β2
(30% του 25) (30% του 50) (30% του 30) (30% του 25) (30% του 25) (30% του 50)

Σεµινάριο για καθηγητές ξένων
γλωσσών µε είσοδο ελεύθερη
Στο πλαίσιο της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, το
ATHENIAN COLLEGE διοργανώνει σεµινά-
ριο αποκλειστικά για Καθηγήτριες/τες Ξέ-
νων Γλωσσών µε θέµα:
«Μαθησιακές ∆υσκολίες & Προβλήµα-
τα Συµπεριφοράς: Νέα ∆εδοµένα»
Εισηγήτρια του σεµιναρίου είναι η ∆ρ. Ελέ-
νη Λιβανίου, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος και
Course Leader του ΜΑ in Inclusive Educa-

tion by Nottingham Trent University. Το
σεµινάριο θα διεξαχθεί τη ∆ευτέρα 4
Απριλίου 2011 από τις 10:00 έως τις
12:00, στο Αµφιθέατρο Μ. Θεοδωράκης,
Μαυροκορδάτου 1-3, 1ος  όροφος.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα δοθεί
Βεβαίωση Παρακολούθησης. Θα τηρη-
θεί σειρά προτεραιότητας.
Για την παρακολούθηση του σεµιναρίου
είναι απαραίτητο να δηλώσετε τη συµµε-
τοχή σας στα τηλέφωνα:   210 3643048
& 210 3800300
ATHENIAN COLLEGE
We are highly specialized in offering
EDEXCEL’s CPD Certifications in the fields
of Humanities, Social Sciences and
Health Sciences 
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