Goethe-Institut Athen
1. Δημιουργική επιμόρφωση στα Χανιά για καθηγητές Γερμανικών

Το Goethe-Institut προσφέρει μερική υποτροφία για την συμμετοχή σε blended-learning επιμόρφωση
«Δημιουργικό μάθημα Γερμανικών με την διδακτική προσέγγιση CLIL».
Η διερευνητική και διαθεματική μάθηση, οι θεματικές δραστηριότητες και οι ανοιχτές μορφές μάθησης
ενθαρρύνουν τους μαθητές να εκφραστούν στη ξένη γλώσσα. Όταν μπορεί κανείς να βιώσει σε μια
φιλική προς την εκμάθηση ατμόσφαιρα ενότητες CLIL με όλες τις αισθήσεις του, αναπτύσσονται όχι
μόνο γλωσσικές αλλά και συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι πιο συγκεντρωμένοι, τα κίνητρα τους αυξάνονται και η αυτοπεποίθησή
τους μεγαλώνει.

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στις παρακάτω θεματικές ενότητες:






μάθηση με όλες τις αισθήσεις
μάθηση βασισμένη σε project και μάθηση με συγκεκριμένη θεματολογία
διδασκαλία σχολικών μαθημάτων με έμφαση στη γλώσσα - Διδασκαλία ξένων γλωσσών με
έμφαση σε συγκεκριμένο αντικείμενο.
ανοιχτές μορφές μάθησης – προτάσεις για τη δραστηριοποίηση του μαθητή
διαφοροποιημένος ρόλος του εκπαιδευτικού: συνοδός στην μάθηση

Για ποιόν λόγο αξίζει να κάνετε αίτηση;


Έχετε την δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε το καλοκαίρι, για να επιμορφωθείτε χωρίς το
καθημερινό επαγγελματικό άγχος.

1. Η επιμόρφωση εκτείνεται σε δύο φάσεις:
Δια ζώσης στα Χανιά, Κρήτη: 28/08 – 31/08/2019 (Ημέρα άφιξης: 27/08/2019, ημέρα αναχώρησης:
01/09/2019)
2. Online φάση: Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στην δια ζώσης επιμόρφωση.


Στην επιμόρφωση θα συμμετέχουν καθηγήτριες/καθηγητές από χώρες της νοτιοανατολικής
Ευρώπης, ώστε να είναι εφικτός ένας διεθνής διάλογος.



Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Goethe-Zentrum
Χανίων.



Η υποτροφία του Goethe-Institut καλύπτει τα εξής έξοδα: Tο κόστος της συμμετοχής της
επιμόρφωσης καθώς και τη διαμονή κοντά στο Goethe-Zentrum και την ημιδιατροφή. Οι
συμμετέχοντες αναλάβουν μόνο τα έξοδα προς και από τα Χανιά.

Εισηγήτρια: Bernadett Veress, Βουδαπέστη
Η Bernadett Veress εργάζεται 20 χρόνια για το Goethe-Institut ως εισηγήτρια επιμορφωτικών
σεμιναρίων για καθηγητές και διοργανώνει σεμινάρια και εργαστήρια μεθοδολογίας και διδακτικής
για καθηγητές Γερμανικών όλων των επιπέδων. Ως ειδικός στον τομέα της εκμάθησης ξένων
γλωσσών από πρώιμη ηλικία, ασχολείται επίσης με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και είναι
μέλος συγγραφικής ομάδας Goethe-Institut για το σκοπό αυτό.
Μπορείτε να κάνετε αίτηση συμπληρώνοντας το εξής έντυπο και στέλνοντάς το έως τις 16/06/2019
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bk@athen.goethe.org .
Το έντυπο της αίτησης:
Αίτηση εγγραφής - Υποτροφία 2019 (PDF, 153 kB)
Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται και στην ιστοσελίδα μας:
https://www.goethe.de/ins/gr/el/spr/unt/for/gia/daf.html

2. Καλοκαιρινή κατασκήνωση 2019 για μαθητές Γερμανικών
Στα ίχνη της φύσης! Μάθηση με όλες τις αισθήσεις!

Θέλετε να ανακαλύψετε τη φύση μαζί με μαθητές από 9 διαφορετικές χώρες και να μάθετε πώς
σκέφτονται κι οι άλλοι νέοι στις γειτονικές χώρες; Θέλετε να συμμετέχετε σε θεματικά εργαστήρια και
δραστηριότητες στη φύση; Η καλοκαιρινή κατασκήνωση του Goethe-Institut θα πραγματοποιηθεί στην
Άνω Χώρα, ένα γραφικό ορεινό χωριό κοντά στη Ναύπακτο.
Στην καλοκαιρινή κατασκήνωση θα εξερευνήσετε και θα βιώσετε το περιβάλλον, επίσης θα έχετε την
ευκαιρία να δουλέψετε ομαδικά σε θεματικά projects, να προσεγγίσετε τη φύση μέσα από διαδραστικά

και διαθεματικά εργαστήρια μαθαίνοντας παράλληλα τη γερμανική γλώσσα και να απολαύσετε μια
πολύ διασκεδαστική εμπειρία.
Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται μικρές πεζοπορίες, βόλτα στην Άνω Χώρα καθώς και μια
μονοήμερη εκδρομή στη Ναύπακτο. Οι θεματικές και οι δραστηριότητες της κατασκήνωσης
προσαρμόζονται στην ηλικίες και στο επίπεδό σας.
Γράψτε μας μια μικρή έκθεση με τα κίνητρά σας και κερδίστε μια θέση στη 10ήμερη καλοκαιρινή
κατασκήνωση του Goethe-Institut.
Γιατί αξίζει η συμμετοχή σας;
Θα έχετε την ευκαιρία:




να ασχοληθείτε με το θέμα: φύση και περιβάλλον
να γνωρίσετε νέους ανθρώπους από άλλες χώρες, να συζητήσετε μαζί τους και να ανταλλάξετε
απόψεις
να συμμετάσχετε σε εργαστήρια και συγχρόνως να βελτιώσετε τις γνώσεις σας στα Γερμανικά

Τι πρέπει να κάνετε για να συμμετέχετε στην καλοκαιρινή κατασκήνωση του Goethe-Institut;



Γράψτε μια μικρή έκθεση με τα κίνητρά σας, έως 150 λέξεις και περιγράψτε μας γιατί θα θέλατε
να συμμετάσχετε στη καλοκαιρινή μας κατασκήνωση.
Στείλτε μας την έκθεσή σας σε αρχείο PDF ή Word στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
bk@athen.goethe.org. Με λίγη τύχη θα είστε ένας από τους νικητές από την Ελλάδα.

Μια κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις εκθέσεις, που ξεχωρίζουν.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα εξής:
Περιεχόμενο: Μπορείτε να δικαιολογήσετε πειστικά την επιθυμία σας να συμμετάσχετε στην
καλοκαιρινή κατασκήνωση του Goethe-Institut.
Γλώσσα: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις Γερμανικών σας εύστοχα. Είναι πιο σημαντικό, το
κείμενο να είναι αυθεντικό και κατανοητό απ‘ ότι η σωστή χρήση της γραμματικής.
Προϋποθέσεις:


Στείλτε την έκθεσή σας καθώς και τη συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής έως τις 31/05/2019
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: bk@athen.goethe.org
Αίτηση Συμμετοχής «Στα ίχνη της φύσης» (στα Γερμανικά)








Δεν έχετε συμμετάσχει σε άλλη καλοκαιρινή κατασκήνωση του Goethe-Institut
Το επίπεδο γλώσσας σας αντιστοιχεί στο επίπεδο A2
Είστε 12-14 χρονών
Είστε ανοιχτοί για συζητήσεις και επαφές με μαθητές Γερμανικών από άλλες χώρες
Σας αρέσει να δουλεύετε ανεξάρτητα αλλά και σε ομάδες
Μπορείτε να ταξιδέψετε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες

Τι περιλαμβάνει η υποτροφία:
1.
2.

Μετάβαση στην Άνω Χώρα, Ναύπακτο και επιστροφή
Διαμονή

3.
4.
5.
6.

Φαγητό
Ασφάλεια υγείας
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Εργαστήρια και project

Ανακοίνωση των νικητών μέχρι τις 10/06/2019
Ανυπομονούμε να λάβουμε τα κείμενά σας!
Εδώ https://www.youtube.com/watch?v=iDwpvnmDvFo μπορείτε να δείτε την κατασκήνωση της
χρονιάς 2017 και εδώ https://blog.goethe.de/jubel/#Ab%20jetzt%20gesund θα βρείτε το blog του GoetheInstitut, όπου βρίσκονται φωτογραφίες και κείμενα από τους νέους που έχουν μέχρι τώρα πάρει μέρος
στις κατασκηνώσεις μας.

3. Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων
Το Goethe-Institut προσφέρει σε συνέχεια της εκδήλωσης
«Με τα Γερμανικά ένα βήμα μπροστά » Από την ατομικότητα στην ομαδικότητα και από την
ομαδικότητα στην αποτελεσματικότητα! https://bit.ly/2U23RAA
μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με έμφαση στην αποτελεσματική υποστήριξη μαθητών και
μαθητριών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Μεταξύ αυτών θα προσφερθούν και άλλα σχετικά με την
ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων.
Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα διεξαχθούν τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:
Τετάρτη
Παρασκευή
Παρασκευή
Σάββατο
Παρασκευή
Παρασκευή
Σάββατο
Σάββατο

17/04/2019
19/04/2019
10/05/2019
25/05/2019
07/06/2019
06/09/2019
16/11/2019
07/12/2019

18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
11.00-12.30
18.00-19.30
18.00-19.30
11.00-12.30
11.00-12.30

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους τίτλους και τους εισηγητές θα βρείτε σύντομά στην
ιστοσελίδα μας https://www.goethe.de/ins/gr/el/spr/unt/for/gia/wbn.html

Goethe-Institut Thessaloniki
1.

Τα κόμικς στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας

στα πλαίσια της έκθεσης Berliner Mythen- Βερολινέζικοι Μύθοι σε συνεργασία με το DAAD Σεμινάριο για
καθηγητές και καθηγήτριες της Γερμανικής
Παρασκευή, 12.04.2019, ώρα 18:00 – 21:00
Goethe-Institut Thessaloniki

Στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με το θέμα κόμικς στο μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας. . Oι
δυνατότητες εφαρμογής είναι πολλαπλές, από έναυσμα και βοήθεια στον προφορικό λόγο, οπτικοποιημένη
γραμματική μέχρι πληροφορίες για τη ζωή στην Γερμανία.

2.

Berliner Mythen - Βερολινέζικοι Μύθοι

Εξερευνώντας την ιστορία του Βερολίνου με ένα ταξί
Έκθεση

Από 15.04. – 14.05.2019 μπορεί να επισκεφθεί κανείς στη γκαλερί του Goethe-Institut την έκθεση γκράφικ
νόβελς „Berliner Mythen“. Στην έκθεση παρουσιάζονται επτά γκράφικ νόβελς που έχουν να κάνουν με
τοποθεσίες της πόλης του Βερολίνου και προέρχονται από το ομώνυμο έργο του σκιτσογράφου Reinhard
Kleist. Χάρη στο συνδυασμό εικόνων και σύντομων κειμένων τα γκράφικ νόβελς είναι πλέον κατάλληλα
για τη διδασκαλία και την εκμάθηση μιας γλώσσας. Τα κόμικς επιτρέπουν την κατανόηση του αντίστοιχου
λεξιλογίου και καθιστούν προσιτή την έκθεση σε μαθητές της Γερμανικής με γνώσεις μεσαίου επιπέδου
της γλώσσας (Β1 και άνω).

3.

7η Γιορτή της Πολυγλωσσίας

To Goethe-Institut Thessaloniki και το Glossomobil συμμετέχουν και φέτος με πλήθος δράσεων στη Γιορτή
της Πολυγλωσσίας που διοργανώνεται για 7η συνεχόμενη χρονιά από το Δήμο Θεσσαλονίκης και θα
ολοκληρωθεί με ένα τριήμερο εκδηλώσεων στις 17, 18 και 19 Μαΐου 2019 στους χώρους του Δημαρχείο
Θεσσαλονίκης. Στο Φουαγιέ οι επισκέπτες θα βρουν τους ειδικούς Σταθμούς Πολυγλωσσίας που έχει
επιμεληθεί το Goethe-Institut. Κάθε σταθμός αντιστοιχεί και σε μια διαφορετική γλωσσική πρόκληση που
θα δοκιμάσει τις γνώσεις, τη μνήμη και τις αισθήσεις τον συμμετεχόντων.

4.

7η Ημερίδα Διδακτικής

του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Goethe-Institut θα πραγματοποιηθεί
στις 01.06.2019, ώρα 10.00 – 16.00 στο Αμφιθέατρο του ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη.

