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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
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(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)
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3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
4. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)

5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr
Goethe-Institut Athen
KOIN: Υπόψη κ.Ηλιάνας Κικίδου
Iliana.Kikidou@goethe.de

Θέμα: Έγκριση για συμμετοχή μαθητών/τριών στη Δράση: «Ολυμπιάδα της Γερμανικής Γλώσσας στην
Ελλάδα (26/07/2020 - 08/08/2020,Δρέσδη)».
Σχετ.: τα με αρ. πρωτ. 149176/Δ2/25-09-2019 και 159666/Δ2/11-10-2019 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 22-07-2019 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 38/19-09-2019
Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε τη συμμετοχή μαθητών/τριών από σχολεία Δ.Ε. (ηλικίας 14-17 ετών που διδάσκονται τη
γερμανική ως ξένη γλώσσα στο σχολείο σε ένα από τα επίπεδα: Α2,Β1,Β2) στη δράση που διοργανώνει το
Goethe-Institut Athen με θέμα την Ολυμπιάδα της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα.
Η πρώτη φάση προετοιμασίας για τη δράση «Ολυμπιάδα της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα», για
την επιλογή 2 μαθητών και μαθητριών που θα συμμετάσχουν σε αυτήν σχεδιάστηκε με βάση τα διεθνή
πρότυπα εργασιών τα οποία έχουν καταρτιστεί από ειδική επιστημονική επιτροπή του Goethe Institut και
της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής (Intarnationaler Deutschlehrerverband-IDV). Η ανακοίνωση για
την δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τους Διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής
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Γλώσσας και τους Συντονιστές Γερμανικής, και η συμμετοχή των μαθητών θα γίνεται μετά από αίτηση
σχετικού ενδιαφέροντος.
Με βάση τα ανωτέρω πρότυπα, η πρώτη φάση αφορά στην ατομική γραπτή δοκιμασία «Εφημερίδα
τοίχου» (Wandzeitung) η οποία αποτελεί την πρώτη δοκιμασία στην Ολυμπιάδα, στην οποία οι μαθητές
δημιουργούν ένα ιδιόχειρο κολάζ από κείμενο και φωτογραφίες πάνω σε ένα θέμα που τους δίνεται.
Ως θέμα αυτής της πρώτης φάσης προετοιμασίας ορίστηκε το «Χωρίς Πλαστικό-συμμετέχω κι εγώ!».
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γράψουν πάνω στο εν λόγω θέμα ένα πρωτότυπο κείμενο συγκεκριμένης
έκτασης-ανάλογα με το γλωσσικό τους επίπεδο Α2,Β1,Β2 και να το εμπλουτίσουν με σχετικές εικόνες,
σκίτσα και υλικά της επιλογής τους. Για την προετοιμασία εκπαιδευτικών και μαθητών πάνω στο θέμα
«Χωρίς Πλαστικό-συμμετέχω κι εγώ!», το Institut διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που προσφέρεται
δωρεάν στο διαδίκτυο. Με βάση το παραπάνω χρονοδιάγραμμα, οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα
συμμετάσχουν θα έχουν στη διάθεσή τους ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι τον Ιανουάριο 2020, για να
προετοιμαστούν και να δημιουργήσουν την προσωπική τους «Εφημερίδα τοίχου» στο θέμα «Χωρίς
Πλαστικό-συμμετέχω κι εγώ!», που θα καταθέσουν μέχρι 24-01-2020 στο Goethe Institut στην Αθήνα. Μετά
από την αξιολόγηση των παραδοτέων εργασιών από ειδική επιστημονική επιτροπή, 9 μαθητές/μαθήτριες
θα επιλεγούν και θα κληθούν με σχετική ενημέρωση τον Μάρτιο 2020 ώστε δύο από αυτούς να
συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της Δράσης «Ολυμπιάδα της Γερμανικής Γλώσσας» στη Δρέσδη της
Γερμανίας, 26/07/2020 - 08/08/2020). Αρχικά οι 9 μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν 2ωρο εκπαιδευτικό εργαστήριο, στη διάρκεια του οποίου θα γνωριστούν, θα
συνεργαστούν και θα προετοιμαστούν για τη δεύτερη δοκιμασία της προφορικής παρουσίασης
(Präsentation).
Σημειώνεται ότι, οι δοκιμασίες θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή έμπειρων εκπαιδευτικών και
θα αξιολογηθεί η «εφημερίδα τοίχου», η προφορική παρουσίαση (ατομικά και ομαδικά), καθώς και η καλή
συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, τόσο στο πλαίσιο της προετοιμασίας όσο και της παρουσίασης.
Για την ανωτέρω αξιολόγηση κριτήρια θα αποτελέσουν το περιεχόμενο, η πρωτοτυπία, ο
δημιουργικός σχεδιασμός, η ορθότητα των γραπτών και προφορικών κειμένων, καθώς και οι κοινωνικές
δεξιότητες των συμμετεχόντων.
Τέλος, δύο νικητές θα λάβουν από μια υποτροφία για τη συμμετοχή τους στην Ολυμπιάδα της
γερμανικής Γλώσσας στη Δρέσδη της Γερμανίας που περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, τη διαμονή, την
πλήρη διατροφή και τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ολυμπιάδας. Όλοι οι
συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα λάβουν πιστοποιητικά συμμετοχής και αναμνηστικά δώρα.
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω δράση έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, βασίζεται στις αρχές της
δημιουργικότητας, ενισχύει σημαντικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καλλιεργώντας παράλληλα
δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και δεν έχει σε καμία περίπτωση διαφημιστικό χαρακτήρα διότι
δεν διαφημίζονται ούτε οργανισμοί ούτε προϊόντα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Goethe-Institut Athen:
www.goethe.de/athen
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη των
γονέων/κηδεμόνων. Επίσης, η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό
διαγωνισμό σε όλες τις φάσεις θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
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Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν τα
σχολεία αρμοδιότητάς τους.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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