
Παρακαλούμε να αποσταλεί μέχρι τις 08.04.2011   στην  :  
Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Μορφωτικό Τμήμα
Καραολή & Δημητρίου 3
106 75 Αθήνα - Κολωνάκι

Υποβάλλεται από:

Ονοματεπώνυμο:___________________________________________ 

Ειδικότητα /Τίτλος:__________________________________________ 

Σχολείο:__________________________________________________ 

Ταχ. διεύθυνση του σχολείου:_________________________________

_________________________________________________________ 

Tηλέφωνο/κινητό:___________________________________________ 

E-Mail:___________________________________________________ 

Προτείνω ως υποψήφιο / υποψήφια για το βραβείο «Καθηγητής Γερμανικών 2011» τον/την

Ονοματεπώνυμο:_____________________________________________________________________________

Ειδικότητα/Τίτλος:____________________________________________________________________________

Ταχ. διεύθυνση: _____________________________________________________________________________

Tηλέφωνο/κινητό:_________________________________ E-Mail:______________________________________

Ο/η α.α. ξεχώρισε με τις επιδόσεις του/της στους εξής τομείς:

(   )  Επιτυχημένο και ενδιαφέρον μάθημα γερμανικών που αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές

(   )  Εισαγωγή του μαθήματος των γερμανικών σε κάποιο σχολείο με επιτυχία

(   )  Άμεσες επαφές με τη Γερμανία, όπως π.χ. αδελφοποίηση σχολείων ή ανταλλαγές μαθητών

(   )  Εργασίες και προγράμματα στη γερμανική γλώσσα

(   ) Άλλοι τομείς

Προσοχή: Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την επόμενη σελίδα για την αιτιολόγηση της πρότασης (στα ελληνικά ή 
γερμανικά ˙αν χρειαστεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπρόσθετη σελίδα).

Βραβείο της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας σε αναγνώριση  των 
εξαιρετικών επιδόσεων των καθηγητών γερμανικών 
στην Ελλάδα

Σφραγίδα του σχολείου

Φωτογραφία



Περιγραφή του μαθήματος, της εργασίας ή του προγράμματος και διευκρινήσεις εκ μέρους του καθηγητή μόνο 
στη γερμανική γλώσσα: 
Η περιγραφή θα πρέπει να αφορά αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μαθημάτων. Στην παρουσίαση μεμονωμένου 
προγράμματος, παρακαλούμε αναφέρετε πληροφορίες για την κεντρική ιδέα του, την υλοποίησή του και τα 
αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να είναι και εμφανές με ποιόν τρόπο το πρόγραμμα εντάχθηκε στο 
μάθημα, καθώς και ποια ήταν η επί μέρους αξιολόγησή του.

Παρακαλούμε να επισυνάψετε και τα εξής δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα του καθηγητή γερμανικών, αποδεικτικά 
έγγραφα και υλικό σχετικά με το μάθημα, το πρόγραμμα ή την εργασία (π.χ. βεβαιώσεις συμμετοχής, εργασίες μαθητών, 
φωτογραφίες κλπ.)
Τόπος / Ημερομηνία: 

________________________________________________

Υπογραφή του διευθυντή / της διευθύντριας του σχολείου: 

________________________________________________

Αποκλείεται η προσφυγή  σε ένδικα μέσα

Κριτική Επιτροπή:

    

Με την ευγενική υποστήριξη των:

                                    

Σύλλογος Καθηγητών
της Γερμανικής Γλώσσας
στην Ελλάδα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π. Ε.
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