
                                                                             
                                                                                                                                 

Με τα Γερμανικά ένα βήμα μπροστά 31.03 – 01.04.2023 

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών  

 

 

Παρασκευή, 31/03/2023  

Ώρα 
 

Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 

 

9:30-11:00 

 
Εργαστήρι για μαθητές/τριες: 

«1000 μίλια μακριά» 

Εργαστήρι για μαθητές/τριες: 

«KinderUni»  

Εργαστήρι για μαθητές/τριες: 

«Fake news»  

 

11:30-13:00 

 
Εργαστήρι για μαθητές/τριες:  

«1000 μίλια μακριά» 

Εργαστήρι για μαθητές/τριες: 

«KinderUni»  

Εργαστήρι για μαθητές/τριες: 

«Fake news» 

       

 

16:00-17:30 

 
Εργαστήρι για εκπαιδευτικούς: 

«Storytelling»  

 

Προσομοίωση εξετάσεων 

DAAD 

«Βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στη 

Γερμανία – Υποτροφίες DAAD“» 

 

18:00-20:00 

 
 

Goethe-Institut Athen  

«Εξετάσεις, βιβλιοθήκη, προγράμματα, δράσεις και επιμορφώσεις του Goethe-Institut Athen» 

 

Σάββατο, 01/04/2023  
Ώρα 

 
Αίθουσα 1 Αίθουσα 2  

 

10:30-12:00 

 
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς 

«Digitale KinderUni» 

 

Προσομοίωση εξετάσεων 

 

12:00-14:00 

 
 

Goethe-Institut Athen 

«Εξετάσεις, προγράμματα, δράσεις και επιμορφώσεις του Goethe-Institut Athen» 
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Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών  

 
Εργαστήρια για σχολικές τάξεις:  

 

“1000 μίλια μακριά”* 

*Η απόσταση Ελλάδα Γερμανία αεροπορικά! 

Εισηγητές: Ομάδα απ΄ουσία 

 

Πρόκειται για ένα βιωματικό πρόγραμμα, με παιχνίδια αυθόρμητης έκφρασης, αφιερωμένο στον πολιτισμό της Γερμανίας. 

Μέσα από παραλλαγές κλασικών και σύγχρονων παιχνιδιών όπως το ‘pictionary’, το ‘πες-βρες’ και τo ‘bingo’ ανακαλύπτουμε κάποιες βασικές πληροφορίες 

για την χώρα. 

Ξέρετε τι τρώνε για πρωινό οι Γερμανοί και οι Γερμανίδες; 

Πώς λέμε καλημέρα στα γερμανικά; 

Ποιες είναι οι παραδοσιακές φορεσιές στις απόκριες; 

Ποιες πρωτοποριακές παιδαγωγικές  μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Γερμανία; 

Ποιο είναι το γνωστότερο καλλιτεχνικό κίνημα που ξεκίνησε η Γερμανία; 

Το ξέρατε ότι το κλασικό παιχνίδι “Η γάτα και το ποντίκι” υπάρχει και στην Γερμανία και λέγεται 'Katz und Maus; 

Από ποιους Γερμανούς παραμυθάδες έχουν εμπνευστεί γνωστά παιδικά της Disney; 

 

Ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα με πολύ παιχνίδι που θα ταξιδέψει μαθητές και μαθήτριες κατευθείαν στη Γερμανία. 

 

 

«Fake news» Μικροί ρεπόρτερ εξερευνούν πόσο αληθινή μπορεί να είναι μια ψευδή είδηση 

Εισηγήτρια: Νικολέττα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Τομέα Πληροφόρησης & Βιβλιοθήκης, Goethe-Institut Athen 

 

Παραπληροφόρηση, ακούσια αναμετάδοση λανθασμένων πληροφοριών, ψευδείς ειδήσεις. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βάλει τους μαθητές σε ρόλο 

μικρών ρεπόρτερ σε μια διαδραστική διαδικασία κατά την οποία μαθαίνουν να αξιολογούν μηνύματα και ειδήσεις σε ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα 

αναλαμβάνοντας ρόλο ενεργών και κριτικών χρηστών. Μέσω ειδικών σχεδιασμένων βιωματικών δραστηριοτήτων και χρήση εργαλειών οι μαθητές 

μαθαίνουν να διασταυρώνουν πηγές και να αναπτύσσουν τρόπους ανάπτυξης της κριτικής σκέψης – εργαλεία χρήσιμα για τον εντοπισμό και την αναγνώριση 

ψευδών ειδήσεων.   
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«Digitale KinderUni» 

Εισηγήτρια: Αγγελική Αθανασοπούλου, Καθηγήτρια Γερμανικών, Goethe-Zentrum Patras  

 

Ελάτε να γνωρίσουμε το πρώτο Kinderuni στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι μαθητές μπορούν να μάθουν 

Γερμανικά ενώ ασχολούνται με θέματα που τους ενδιαφέρουν. 

Θα παίξουμε και θα γνωρίσουμε την πλατφόρμα μαζί. Θα εξερευνήσουμε τις 3 θεματικές ενότητες:  

• Άνθρωπος 

• Φύση 

• Τεχνολογία 

Και θα μάθουμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα εργαλεία της πλατφόρμας: 

• διαδραστικές ασκήσεις με πόντους επιβράβευσης 

• βίντεο και πολλά άλλα. 

 

 

Εργαστήρια και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς  

 

Δημιουργική αφήγηση και γραφή «Storytelling» 

Εισηγήτρια: Νικολέττα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Τομέα Πληροφόρησης & Βιβλιοθήκης, Goethe-Institut Athen 

 

Σκοπός του εργαστηρίου δημιουργικής αφήγησης και γραφής είναι τόσο η προσέγγιση της παιδικής και της νεανικής λογοτεχνίας όσο η δημιουργική 

επεξεργασία κειμένων. Μέσα από αυτή την δημιουργική διαδικασία οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την παιδική και εφηβική λογοτεχνία της Γερμανίας. Οι 

μαθητές γνωρίζουν με αυτό τον τρόπο τον κόσμο των συνομηλίκων τους στην άλλη χώρα καθώς και την καθημερινότητα, τα ενδιαφέροντα, τα όνειρα και 

τους προβληματισμούς τους. Μέσω του εργαστηρίου της δημιουργικής αφήγησης και γραφής οι μαθητές προωθούνται τόσο στην αυτόνομη δράση και μελέτη 

όσο στην ανακάλυψη νέων τρόπων επικοινωνίας και έκφρασης και δημιουργούν μέσα από αυτή την διαδικασία προσωπικές και συλλογικές αφηγήσεις. 
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«Digitale KinderUni» 

Εισηγήτρια: Ηλιάνα Κικίδου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, Goethe-Institut Athen 

 

Μπείτε στον κόσμο του Digitale Kinderuniversität! 

Το Γερμανικό Ψηφιακό Παιδικό Πανεπιστήμιο https://kinderuni.goethe.de/?lang=de (Digitale Kinderuniversität) είναι ένα δωρεάν εκπαιδευτικό project του 

Goethe-Institut που βασίζεται στην βιωματική μάθηση. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών προσφέροντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν 

διαφορετικούς τομείς γνώσης (άνθρωπος, φύση, τεχνολογία), και μάλιστα μέσα από πληθώρα πειραμάτων και παιχνιδιών τόσο στα Ελληνικά όσο και στα 

Γερμανικά. Δεν απαιτείται πολύ καλή γνώση Γερμανικών, καθώς έχει ήδη μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Το ενημερωτικό σεμινάριο 

απευθύνεται σε δασκάλους, διευθυντές, καθηγητές Γερμανικών και γονείς.   

 

 

 

Ενημέρωση από εκπροσώπους του Goethe-Institut Athen 

 

Ενημέρωση για τις εξετάσεις του Goethe-Institut 

Εισηγήτρια: Έλενα Κακάλια, Υπεύθυνη Εξετάσεων, Goethe-Institut Athen 

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας: 

· θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση της νέας εξέτασης C1, η οποία από το 2024 θα διεξάγεται πλέον σε ενότητες 

· θα ενημερώσουμε σε ό,τι αφορά στις εξετάσεις του Goethe-Institut  (διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής, συμβουλευτική υπηρεσία εξετάσεων, 

συμμετοχή στην εξέταση υπό ειδικούς όρους κλπ.) 

· θα κάνουμε προσομοίωση των προφορικών εξετάσεων, θα αναλύσουμε τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης και θα επισημάνουμε τα σημεία 

στα οποία πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι εξεταζόμενοι   

· θα απαντήσουμε στα ερωτήματα σας και θα ακούσουμε τις απόψεις σας, οι οποίες μας βοηθούν πάντα να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.  

 

 

 

 

https://kinderuni.goethe.de/?lang=de
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Γερμανικά ως ξένη γλώσσα –Τι πρέπει να γνωρίζω ως γονέας ή εκπαιδευτικός; 

Εισηγήτρια: Ηλιάνα Κικίδου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, Goethe-Institut Athen 

 

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης θα θίξουμε τα εξής ερωτήματα: 

· Ποιες ξένες γλώσσες πρέπει να μάθει κανείς και γιατί; 

· Με ποιόν τρόπο τις μαθαίνει κανείς πιο αποτελεσματικά; 

· Τι σημαίνει πιστοποίηση γνώσεων ανά επίπεδο, τι προσφέρει και πώς αποκτάτε με άνεση; 

· Τι υλικό, ποια εργαστήρια, ποιες επιμορφώσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις προσφέρει το Goethe-Institut; 

·  

Παρουσίαση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Goethe-Institut 

Εισηγήτρια: Νικολέττα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Τομέα Πληροφόρησης & Βιβλιοθήκης, Goethe-Institut Athen 

 

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης: 

· θα σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

· θα σας γνωρίσουμε την ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Onleihe καθώς και τον πλούτο της συλλογής της   

· θα σας παρουσιάσουμε το ψηφιακό υλικό για την εκμάθηση Γερμανικών για αυτομάθηση, επανάληψη και εξάσκηση 

· θα σας παρουσιάσουμε τη νέα αναζήτηση Ανοικτής Πρόσβασης του Goethe-Institut που διευρύνει τη συλλογή τίτλων της Βιβλιοθήκης με 

δωρεάν και ελεύθερα προσβάσιμα ψηφιακά μέσα. 

 

 

Ενημέρωση του DAAD Eλλάδος 

 

«Βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία – Υποτροφίες DAAD» 

Εισηγήτρια: Βασιλική Ρεγγίνα Φρέντζου, Διευθύντρια DAAD Ελλάδος 

 

«H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών – DAAD Ελλάδος θα ενημερώσει σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

στη Γερμανία, καθώς και με τις δυνατότητες βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών στα γερμανικά πανεπιστήμια. Επίσης θα παρουσιάσει τα διαφορετικά 

προγράμματα υποτροφιών που προσφέρει η DAAD στην Ελλάδα και γενικές πληροφορίες για τη φοιτητική ζωή στη Γερμανία.» 


