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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα,  26 - 2-2008 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                 Αρ.Πρωτ.   24395  /Ι          
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ∆ΙΕΘΝΩΝ                         Βαθµός προτερ.ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ 
            ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                           ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                          
 ΤΜΗΜΑ Β’ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 
 
Ανδρέα Παπανδρέου 37  
151 80 Μαρούσι                                                  ΠΡΟΣ: Όλες τις ∆/νσεις ∆ευτ/βάθµιας 
Πληροφορίες: ∆. Πολυκρέτη                                         Εκπ/σης  µε την παράκληση να                
Tηλέφωνο: 210 3442378                                                 σταλεί  σε όλα τα Λύκεια όπου  
FAX: 3442365 ή 3442468                  διδάσκεται η Γερµανική  γλώσσα             
e-mail: des-b@ypepth.gr 
        
 

 

ΘΕΜΑ: ‘’ Συµµετοχή µαθητών σε θερινά σεµινάρια στη Γερµανία ‘’ 
 
 

 Σας πληροφορούµε ότι η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 
προσκαλεί τέσσερις (4) µαθητές ελληνικών σχολείων να παρακολουθήσουν θερινά 
σεµινάρια γλώσσας διάρκειας τεσσάρων εβδοµάδων, από  25 Ιουνίου έως 25 
Ιουλίου 2008 µαζί µε παιδιά από άλλες 10 χώρες.      
(Οι ηµεροµηνίες θα τηρηθούν αυστηρά).  
 

Το πρόγραµµα θα συµπεριλαµβάνει διδασκαλία της Γερµανικής γλώσσας και 
διάφορες δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε µουσεία, συναυλίες και άλλες 
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες καθώς και εκδροµές σε πόλεις της 
Γερµανίας.  

  

 ∆ιευκρινίζεται ότι οι µαθητές κατά την διαµονή τους θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τις πόλεις της Κολωνίας, της Βόννης, του Βερολίνου και του Μονάχου, Τα 
παιδιά θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία αλλά και από µεµονωµένες γερµανικές 
οικογένειες µε, κατά το δυνατόν, συνοµήλικα παιδιά και θα επισκεφθούν µαζί τους το 
σχολείο. 

 
 Σκοπός του ανωτέρω προγράµµατος είναι οι µαθητές να γνωρίσουν τον πολιτισµό, τον τρόπο 
ζωής καθώς και την παράδοση της Γερµανίας . 
  
 
 Οι υποψήφιοι µαθητές θα πρέπει : 

 
� Να έχουν ηλικία 16 έως 18 ετών (συµπληρωµένο το 16

ο
 έτος κατά την ηµεροµηνία 

αναχώρησης από την Ελλάδα). Μαθητές τρίτης Λυκείου αποκλείονται. 
 

� Να έχουν ελληνική υπηκοότητα και να είναι µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδας. 
          *Μαθητές, µε µητρική τους γλώσσα την Γερµανική ή που έχουν ζήσει 
           κατά τα χρόνια της βασικής τους εκπ/σης σε  Γερµανόφωνες χώρες 
           αποκλείονται.  

 



 

 2 

 
� Να έχουν πολύ καλή γνώση της Γερµανικής γλώσσας  ώστε να µπορούν να επικοινωνούν µε 

ευχέρεια και να έχουν γενικότερα καλή επίδοση σε όλα τα µαθήµατα. 
 

� Να έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα γερµανικής γλώσσας επί τουλάχιστον 2 χρόνια (σε 
σχολείο ή φροντιστήριο) και να έχουν οπωσδήποτε επιλέξει το µάθηµα στο σχολείο τους την 
σχολική χρονιά 2007/2008. 

 
� Να µην έχουν συµµετάσχει άλλη φορά στο ίδιο ή σε παρόµοιο πρόγραµµα της χώρας αυτής. 

 
 
Ο µαθητής/ρια που θα προταθεί, επιπλέον να είναι: 
 

�         συνεργάσιµος/η 
�         ευπροσάρµοστος/η 
�         κοινωνικός  
�         δεκτικός/η σε διαφορετικές πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις 
�         πρόθυµος να µείνει σε ξένο περιβάλλον και 

                                               να διακρίνεται για την καλή του διαγωγή. 
 
  

Παρακαλούµε, µε βάση τα παραπάνω κριτήρια, ο ∆ιευθυντής του σχολείου, 
σε συνεργασία µε τον/την  καθηγητή/ρια των γερµανικών και της/του φιλολόγου, να 
προτείνει έναν/µία µαθητή/ρια που θα συµµετέχει στην διαδικασία επιλογής για το 
πρόγραµµα θερινών σεµιναρίων. Η πρόταση σας θα συνοδεύεται µε έκθεση 
αξιολόγησης, όπου θα αναφέρεστε όχι µόνο στη γνώση της γερµανικής γλώσσας 
αλλά και στην γενική στάση και συµπεριφορά του/της συγκεκριµένου/ης µαθητή/ριας 
καθώς και µε µετάφρασή της, στην Αγγλική ή Γερµανική  ή  Γαλλική γλώσσα. 

 

Τα έξοδα µετάβασης, διαµονής και διατροφής  θα καλυφθούν από τη 
γερµανική πλευρά . 
 
            Παρακαλούµε να µας αποστείλετε το όνοµα, την ηµεροµηνία γέννησης του/της 
µαθητή/ριας, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της κατοικίας και του σχολείου, καθώς και τη 
έκθεση αξιολόγησης στο Υπουργείο µε Φαξ :210 3442468 ή 3442365), το αργότερο µέχρι  11 
Μαρτίου 2008,  υπόψη: κας Πολυκρέτη - Γραφ. 2161 εσωτ. τηλ 2378. 
 

Η επιλογή των µαθητών θα γίνει µε κλήρωση.  
 

         Εφόσον επιλεγεί ο µαθητής ή µαθήτρια που έχετε προτείνει θα ειδοποιηθείτε  
άµεσα για τις περαιτέρω ενέργειες .     
 
                                        Η   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ κ.α.α 
 
 

              ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΓΑΡΤΣΟΥ 
Εσωτ.∆ιανοµή: 
∆/νση ∆ΕΣ 
Τµήµα Β 
 


