
Σχόλιο σχετικά με τα θέματα του Ειδικού Μαθήματος Γερμανικών 2010 

Αξιότιμοι πτυχιούχοι συνάδελφοι, 

με νωπές ακόμα τις μνήμες από τον σχεδιασμό και την έρευνα συγκέντρωσης 
πληροφοριών, τα οποία ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι με την συνεργασία και 
υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ολοκληρώθηκαν με 2 ενημερωτικές εισηγήσεις σε 
2 συνεχόμενες  επιμορφωτικές ημερίδες Καθηγητών στις 6 Σεπτεμβρίου και 
Δεκεμβρίου 2009 σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα, ολοκληρώθηκε η εξέταση 
των φετινών υποψηφίων φοιτητών για τα 2 υπάρχοντα τμήματα Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας στην χώρα μας. 

Ρίχνοντας μία εμπεριστατωμένη ματιά στα θέματα της 28ης Ιουνίου 2010 μπορούμε 
να πούμε με μία ματιά πως δικαιωθήκαμε αναφορικά με τις προβλέψεις μας: το 
γλωσσικό και λεξιλογικό επίπεδο του επίκαιρου αυθεντικού κειμένου από τον Τύπο, 
που χρησιμοποιήθηκε, είναι επιπέδου Β2, χωρίς να σημαίνει πως υποψήφιοι με 
ολοκληρωμένες γνώσεις επιπέδου Β1 δεν θα μπορούσαν να το κατανοήσουν σε 
μεγάλο βαθμό. Άλλωστε μία σύντομη ανάγνωση (πριν καν περάσουμε στις 
ερωτήσεις-ασκήσεις πάνω στο κείμενο) μας φέρνει στον νου τα λόγια του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο στην σελίδα 43 ορίζει 
πως για το επίπεδο Β2 ο υποψήφιος αναφορικά με την κατανόηση γραπτού λόγου 
πρέπει να βρίσκεται σε θέση να «μπορεί να διαβάσει άρθρα και αναφορές που 
σχετίζονται με σύγχρονα προβλήματα στα οποία οι συγγραφείς υιοθετούν 
συγκεκριμένες στάσεις ή απόψεις…».  
 
Μέχρι εδώ όλα φαίνονται φυσιολογικά για εμάς και εσάς, όσοι παρακολούθησαν από 
κοντά τις 2 ενημερωτικές και επιμορφωτικές εισηγήσεις μου αναφορικά με το 
επίπεδο του εξεταζόμενου κειμένου στις 6/9 και 6/12/2009. Τονίζω το παραπάνω, 
αφού ήδη από τις αρχές του προηγούμενου καλοκαιριού και ακολουθώντας μία-μία 
τις αρχές, υπηρεσίες και τμήματα του ΥΠΕΠΘ σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο 
εξέτασης του ειδικού μαθήματος ξένων γλωσσών από φέτος, κατέληξα να έρθω σε 
επαφή με την κυρία Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η συγκεκριμένη Καθηγήτρια ανήκε στην ερευνητική 
ομάδα σχετικά με την επικείμενη αλλαγή. Σύμφωνα με τις αρχικές τις διαβεβαιώσεις 
επρόκειτο το γνωστικό και κατ’ επέκταση γλωσσικό επίπεδο της γραπτής δοκιμασίας 
στο ειδικό μάθημα να ταυτιζόταν με το θεωρητικό, ανώτατο προσφερόμενο γνωστικό 
επίπεδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία, το οποίο σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να αγγίξει το Β2. 
 
 Έτσι κι έγινε λοιπόν, αντίθετα με διάφορες φήμες που επικρατούσαν, ιδιαίτερα 
έπειτα και από την έκδοση ενδεικτικών θεμάτων από το ΥΠΕΠΘ, εκεί κοντά στα 
Χριστούγεννα του 2009, τα οποία διατηρούσαν ανώτερο από το Β2 επίπεδο. 
 
Οι αρχικές μας/μου ακριβείς προβλέψεις όμως συνοδεύτηκαν και από ιδιαίτερες 
ανησυχίες σχετικά με την διακύμανση των βάσεων στις συγκεκριμένες σχολές. 
Έπειτα και από την πρόσφατη δοκιμασία των υποψηφίων διαπιστώνεται πως τελικά 
το επίπεδο Β2 του αρχικού αυθεντικού κειμένου δεν συνοδεύεται από ερωτήματα με 
ανάλογη κλίμακα δυσκολίας. Το εξαιρετικά απλό επίπεδο των ασκήσεων, που 



ακολουθούν μαζί με την τελική δοκιμασία της παραγωγής γραπτού λόγου μας κάνουν 
να αναρωτιόμαστε κατά πόσο μπορεί ένας φοιτητής που ανταποκρίνεται στο 
συγκεκριμένο «αστείο» γλωσσικά επίπεδο σε σχέση με αυτό που κάποτε οι 
περισσότεροι από εμάς δοκιμαζόμασταν για μία θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια, να 
ανταπεξέλθει στο προπτυχιακό επίπεδο του 1ου έτους που ακολουθεί, ακόμα και αν η 
βαθμολογία του αγγίξει στο ειδικό μάθημα το «άριστα»! Σας υπενθυμίζω για 
παράδειγμα, πως στις αρχικές ερωτήσεις, που καλούνται οι υποψήφιοι να 
ανταπεξέλθουν  στο περιεχόμενο του κειμένου δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία…!  
 
Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη μας την εξέλιξη των μελλοντικών φοιτητών και το 
γλωσσικό τους επίπεδο μετά το τέλος των προπτυχιακών σπουδών τους στην Ελλάδα, 
θα πρέπει να αναρωτηθούμε σχετικά με τις ικανότητές τους και τον τρόπο 
ανταπόκρισής τους στην αγορά εργασίας και εκπαίδευσης. Προσωπικά θεωρώ πως 
καθίσταται αμφίβολο, εάν οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν γνωστικά αναφορικά με την γλώσσα περισσότερο απ’ ότι οι φοιτητές 
του παρελθόντος και παρόντος, οι οποίο επίσης δεν διακρίνονταν για το ιδιαίτερα 
υψηλό επίπεδο γνώσης τους στην γλώσσα-στόχος. 
 
Προσοχή, διαχωρίζω το γλωσσικό από το γνωστικό επίπεδο καθώς και την 
εξειδίκευση σε τομείς της εκπαίδευσης και διδακτικής. Όμως δεν μπορώ να κρύψω 
τις ανησυχίες μου, καθώς με τέτοιου επιπέδου θεματολογία στα ειδικά μαθήματα από 
εδώ και στο εξής θα μπορεί ο κάθε…«περαστικός», αν θέλετε, τελειόφοιτος λυκείου 
με ένα πιστοποιητικό Β2 κάπου, κάποτε μέσα στην σχολική του ζωή, να αποτελεί 
ενεργό συναγωνιζόμενο σε σχέση με κάποιον που συνειδητά επιλέγει «γερμανικά» 
σαν σπουδές στην ζωή του.  
 
Πεποίθηση του ΥΠΕΠΘ έπειτα από την κατάργηση της μετάφρασης ως δοκιμασία 
στα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών, έπρεπε να ήταν η συμμόρφωση των εξετάσεων 
σύμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α. αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης, κάτι που επιτεύχθηκε 
χωρίς αμφιβολία με επιτυχία. Από εκεί και πέρα οφείλει το Υπουργείο και οι 
αρμόδιοι φορείς να εξετάσουν το γλωσσικό επίπεδο, τον «βαθμό δυσκολίας» δηλαδή 
των ερωτημάτων και του πληροφοριακού περιεχομένου του αρχικού αυθεντικού 
κειμένου στις εξετάσεις, ώστε στις επικείμενες σπουδές οι Καθηγητές των τμημάτων 
αλλά και οι συνειδητοί φοιτητές να αντιμετωπίζουν άξιο φοιτητικό κοινό και 
συναγωνισμό επιπέδου αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο εξάλλου θα μπορέσει να 
παγώσει και η παραπαιδεία από ανειδίκευτους και λαοπλάνους επαρκειούχους, οι 
οποίοι σφετερίζονται την αγορά εργασίας εδώ και χρόνια παρασύροντας μαθητές και 
γονείς σε αρκετές περιπτώσεις στην μαθησιακή πλάνη. 
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