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ΠΡΟΣ:  
1. Εκπαιδευτικούς ΠΕΕ07 Α’θμιας και Β’θμιας 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Βορείου 
Αιγαίου 
(δια των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

Κοιν.  
1. ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
2. ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου 
3. ΔΠΕ και ΔΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
4. ΔΠΕ και ΔΔΕ Βορείου Αιγαίου 
 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση συμμετοχής μαθητών σε διεθνή διαγωνισμό γερμανικής γλώσσας» 
 

Συνάδελφοι, καλή χρονιά με υγεία και ευημερία! 

Ελπίζω ο νέος χρόνος να είναι τυχερός για όλους και να μας απελευθερώσει πια από τις συνθήκες της πανδημίας. 

Εύχομαι από καρδιάς να είστε υγιείς και δυνατοί, με μεράκι και διάθεση για το έργο που επιτελείτε. 

Επειδή είστε επιφορτισμένοι με την εκπόνηση των σχεδίων δράσης, τον μήνα Ιανουάριο δεν πραγματοποιηθούν  

κάποιες επιμορφώσεις, όμως θα ήθελα να μου επισημάνετε, αν θέλετε, τις επιμορφωτικές σας ανάγκες, ώστε να 

γίνει ένας προγραμματισμός. Όποια/ος θέλει, μπορεί να μου στείλει στο μέηλ κάποια πρόταση. Επίσης, όποια/ος 

συνάδελφος θέλει να μοιραστεί κάποια καλή πρακτική, κάποια καινοτομία, κάποια επιμόρφωση που συμμετείχε με 

τους συναδέλφους, ας επικοινωνήσει μαζί μου. 

Για όσες/ους από εσάς έχουν μαθητές που είναι στο επίπεδο Α2/Β1, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη ΔΟΓ.  

Διεθνής Ολυμπιάδα Γερμανικών 2022 / Διαγωνισμός για τον εθνικό προκαταρκτικό γύρο στην Ελλάδα 

Το 2022 η Διεθνής Ολυμπιάδα Γερμανικών 2022 θα λάβει χώρα από 25. Ιουλίου έως 5 Αυγούστου στο Αννόβερο. 

Πάνω από 100 μαθήτριες και μαθητές ηλικίας 14-17 από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στη Γερμανία, για να 

αναμετρηθούν στην αγαπημένη τους ξένη γλώσσα. 

Οι δύο καλύτεροι μαθητές γερμανικών από τις χώρες συμμετοχής θα προσκληθούν στη Διεθνή αυτή Ολυμπιάδα.  

Ο εθνικός προκαταρκτικός γύρος επικεντρώνεται στα γλωσσικά επίπεδα Α2 και Β1 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες. Στην πρώτη φάση οι μαθήτριες και μαθητές εκπονούν μια γραπτή άσκηση στη 

μορφή «εφημερίδας τοίχου» και την αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκη έως 2.2.22 . 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ινστιτούτο Γκαίτε.  

https://www.goethe.de/ins/gr/de/spr/unt/wuv/ido22.html 

 

Καλή και δημηιουργική συνέχεια σε όλες και όλους 

https://www.goethe.de/ins/gr/de/spr/unt/wuv/ido22.html

