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Εισαγωγή
Σήµερα ο Ευρωπαίος πολίτης έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει µε τους
υπόλοιπους Ευρωπαίους χρησιµοποιώντας ένα κοινό λεξιλόγιο και καταλύοντας
τα πολιτιστικά εµπόδια που παρουσιάζονται στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
Ο µαθητής του Λυκείου, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έχει αναπτύξει ως ένα βαθµό τη στοιχειώδη
ικανότητα να χρησιµοποιεί τη γερµανική γλώσσα ως µέσο επικοινωνίας για να
καλύπτει τις βασικές του ανάγκες στην ευρύτερη κοινωνική ζωή. Το πρόγραµµα
διδασκαλίας της γερµανικής γλώσσας στο Λύκειο επιδιώκει να προσφέρει στο
µαθητή αφενός την εµπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αφετέρου την επέκταση και διεύρυνση των
γνώσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα
τον βοηθήσουν στις επικοινωνιακές του σχέσεις ώστε να µπορεί να συµµετέχει
στην κοινωνία του 2000.
Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή στο Λύκειο ο Έλληνας µαθητής καλείται
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που διέπεται από µία
συνεχώς αυξανόµενη κινητικότητα των πολιτών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Η γερµανική είναι η γλώσσα της οικονοµίας και
χρησιµοποιείται ως µέσο επικοινωνίας µεταξύ ατόµων διαφόρων εθνικοτήτων
και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορεί ο πολίτης µιας Ευρώπης
χωρίς σύνορα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο του επαγγελµατικού όσο
και του κοινωνικού του χώρου. Επιπλέον ο µαθητής του Λυκείου που θα επιδιώξει να ακολουθήσει σπουδές στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση θα πρέπει να είναι σε θέση να µπορεί να χρησιµοποιήσει τη γνώση της γερµανικής γλώσσας για να καλύψει ευρύτερες επιστηµονικές ανάγκες δεδοµένου ότι ένα µεγάλο
µέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι γραµµένο στη γερµανική γλώσσα.
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Απώτερος στόχος της διδασκαλίας της γερµανικής γλώσσας στο Λύκειο
είναι εκτός της εκµάθησης της γλώσσας ο µαθητής να προσεγγίσει και το γερµανικό πολιτισµό και τρόπο ζωής για να µπορεί να λειτουργήσει εποικοδοµητικά στην κοινωνία του 2000.
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