
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2011
Υπάρχει στο σχολείο σας κάποιος καθηγητής γερμανικών του οποίου το εξαιρετικά καλό 

μάθημα ενθουσιάζει τους μαθητές;
Προτείνετε λοιπόν υποψήφιους για το βραβείο «Καθηγητής Γερμανικών 2011» 

έως τις 08.04.2011!
Γιατί όποιος καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα, θα 

πρέπει και να ανταμειφθεί!
O σκοπός του βραβείου «Καθηγητής Γερμανικών 2011» 

Με το βραβείο καθηγητή γερμανικών 2011 η Πρεσβεία επιθυμεί να εκφράσει την αναγνώρισή της προς τους 
καθηγητές και τις καθηγήτριες της γερμανικής γλώσσας, οι οποίοι με τις εξαιρετικές επιδόσεις τους σε σχολεία 
γενικής κατεύθυνσης έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα. 

Τα βραβεία
Α' βραβείο: Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Γερμανία για καθηγητές 

γερμανικών, διάρκειας μίας εβδομάδας 
Β' βραβείο: Ένας φορητός υπολογιστής τύπου laptop
Γ' βραβείο: Μια σειρά βιβλίων 

Η απονομή των βραβείων στους νικητές θα γίνει  από τον Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας, δρα Roland Wegener, τον Ιούνιο του 2011, στα πλαίσια τελετής στην πρεσβευτική κατοικία. 

Η διαδικασία συμμετοχής
Παρακαλούμε οι αιτήσεις να αποσταλούν στην Γερμανική Πρεσβεία, Μορφωτικό Τμήμα, Θέμα: Βραβείο 
Καθηγητή Γερμανικών 2011, Καραολή & Δημητρίου 3, 106 75 Αθήνα το αργότερο έως τις 08.04.2011. 
Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή μια συμμετοχή είναι, η αίτηση να είναι υπογεγραμμένη από τη διεύθυνση του 
σχολείου. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το συνημμένο έντυπο αίτησης (διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα μας 
www.athen.diplo.de). 

Τα κριτήρια επιλογής
Οι  εξαιρετικές  επιδόσεις  των  καθηγητών  και  καθηγητριών  μπορούν  να  αξιολογηθούν  με  διαφορετικούς 
τρόπους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αρκετά και διαφορετικά κριτήρια επιλογής, όπως για παράδειγμα: 
• Η επιτυχημένη εισαγωγή του μαθήματος των γερμανικών σε ένα σχολείο. 
• Η  διαμόρφωση  του  μαθήματος  κατά  τρόπο  που  να  παρέχει  κίνητρα,  κάτι  που  για  παράδειγμα 

αντικατροπτίζεται στην αυξανόμενη ζήτηση για τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. 
• Η δημιουργία άμεσων ελληνογερμανικών επαφών μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως είναι οι 

ανταλλαγές μαθητών, η αδελφοποίηση σχολείων κλπ. 
• Εργασίες και προγράμματα, που έχουν ως θέμα τη Γερμανία και η υλοποίησή τους γίνεται στη γερμανική 

γλώσσα. 

Ο κανονισμός
Για να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες η ευκαιρία να κερδίσουν ένα από τα τρία 
πρώτα βραβεία, ισχύει η εξής ρύθμιση: Σε περίπτωση που οι νικητές των δύο προηγούμενων ετών δηλώσουν 
ξανά συμμετοχή, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση για τις τρεις πρώτες διακρίσεις του βραβείου. 
Αυτό σημαίνει ότι οι νικητές των ετών 2009 και 2010 δεν θα μπορούν εφέτος να διεκδικήσουν ένα από τα 
κύρια βραβεία, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να λάβουν μια συμβολική διάκριση. Αντιθέτως, οι νικητές του 
2008 μπορούν να αξιολογηθούν το 2011 για όλες τις βαθμίδες του βραβείου. 

Η κριτική επιτροπή
Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας  της  Γερμανίας  στη Θεσσαλονίκη,  Ινστιτούτα Goethe σε  Αθήνα και  Θεσσαλονίκη,  Γερμανική 
Σχολή  Αθηνών,  Σύλλογος  Καθηγητών  Γερμανικής  Γλώσσας  -  ΣΥΚΑΓΕ  (DLV)  και  Πανελλήνια  Ένωση 
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Με την ευγενική υποστήριξη των  

                                    
Αποκλείεται η προσφυγή σε ένδικα μέσα
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