Grün-Goethe
Grüner leben, besser leben - Goethe goes GRÜN
Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για καθηγητές, καθηγήτριες
και σχολικά τμήματα γερμανικής γλώσσας

● Είστε καθηγητής/καθηγήτρια Γερμανικών σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία Α’-βάθμιας ή
Β’-βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;
● Έχετε ενεργό ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα,
και αναζητάτε τρόπους να τα εντάξετε στη διδασκαλία των Γερμανικών και τις
πρακτικές του σχολείου σας;
● Θέλετε εσείς και οι μαθητές σας να γίνετε μέλος μιας δραστήριας κοινότητας που
συμμετέχει σε τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αναβάθμισης;
Το Goethe-Institut Thessaloniki σας προσκαλεί στο πρόγραμμα Grün-Goethe που ξεκινά άμεσα
με την αναγνώριση έως και είκοσι (20) συμμετεχόντων - καθηγητών και καθηγητριών
γερμανικής γλώσσας - στο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν, έπειτα από σχετική
έγκριση του συλλόγου διδασκόντων στις κατά τόπους σχολικές μονάδες, να συμπεριλάβουν
ενεργά τις τάξεις τους στο πρόγραμμα, με στόχους:
-

την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας στο θέμα
την ενημέρωση για τα κλιματικά προβλήματα και τα παγκόσμια μέτρα αντιμετώπισής τους
την εστίαση σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελλάδας και προτεινόμενες
λύσεις
την κατανόηση του οικολογικού αποτυπώματος και την αναγνώριση προσωπικής ευθύνης
την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 φάσεις, ως εξής:
➔ Φάση 1: Επιλογή καθηγητών/καθηγητριών που θα συμμετέχουν με τα σχολικά τους
τμήματα στο πρόγραμμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με
τη μάθηση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς και ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο
ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών που χαρτογραφεί τις

ικανότητες που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση. Tο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, την ανάληψη πρωτοβουλιών, το
σεβασμό της φύσης και την κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ του περιβάλλοντος, της
κοινωνίας και της οικονομίας.
Το πρόγραμμα “Grün-Goethe” έρχεται για να παρέχει υποστήριξη και έμπνευση σε
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διερευνήσουν νέους τρόπους ενσωμάτωσης των
ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα στις τάξεις τους, τα σχολεία και τις κοινότητές τους, αλλά και
αφύπνιση των μαθητών στα πλαίσια του μαθήματος της Γερμανικής, με στόχο τη δημιουργία
πράσινης κοινότητας και δικτύου υποστήριξης και ανταλλαγής γνώσης εντός της μαθητικής
κοινότητας.
Οι συμμετέχοντες καθηγητές και καθηγήτριες θα πάρουν μέρος σε δύο (2) τουλάχιστον
σχετικές διαδικτυακές επιμορφώσεις με βεβαιώσεις συμμετοχής, ενώ θα έχουν την ευκαιρία
να διαγωνιστούν για δύο (2) υποτροφίες του Goethe-Institut στη Γερμανία με θέμα την
ενέργεια, την οικολογία και τη βιωσιμότητα διάρκειας 2 εβδομάδων, που θα λάβουν χώρα τον
Αύγουστο 2023, αξίας 3.500 ευρώ εκάστη.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, έως τη Δευτέρα 14.11.2022, μέσα από το σύνδεσμο:
https://forms.gle/tfhvah5j9fcp7N6Y7
Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν για την επιλογή τους με μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν στην αίτηση συμμετοχής τους, το αργότερο έως την
Τετάρτη 16.11.2022. Για τη συμμετοχή καθηγητών και σχολικών τάξεων στο πρόγραμμα, θα
χρειαστεί επιπλέον αντίγραφο του πρακτικού έγκρισης από τον σύλλογο διδασκόντων του
σχολείου έως την Τρίτη 22.11.2022. Η πρώτη διαδικτυακή επιμόρφωση με περισσότερες
πληροφορίες για το περιεχόμενο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα
28.11.2022. Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα μπορούν να εντάξουν τις σχολικές τους τάξεις στις
επόμενες φάσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω.
➔ Φάση 2: Διαγωνισμός λογοτύπου για μαθητές, 28.11. - 09.12.2022
Οι συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευτικοί Γερμανικών μπορούν να συμπεριλάβουν τα τμήματά
τους σε ένα μαθητικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του λογοτύπου του προγράμματος “GrünGoethe”. Το λογότυπο που θα εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την οπτική ταυτότητα του
προγράμματος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σχετική δημοσίευση. Αναλυτικές οδηγίες
για το διαγωνισμό αυτό θα ανακοινωθούν μαζί με την ειδοποίηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Προβλέπεται ένα έπαθλο για τη σχολική τάξη του νικητή/της νικήτριας.

➔ Φάση 3: Πράσινο πρότζεκτ από μαθητές στα σχολεία, 28.11.2022 - 31.03.2023
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την καθοδήγηση των
συμμετεχόντων καθηγητών/-τριών, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα
πρότζεκτ με θέμα τη βιωσιμότητα, πάνω σε έναν από τους εξής τομείς:
• κατοικία και ενέργεια
• διατροφή
• βιώσιμη μόδα
Οι εργασίες που θα προκύψουν, θα παρουσιαστούν με τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι
συμμετέχοντες/-ουσες (π.χ. κολάζ, βίντεο, PowerPoint, κόμικς, ψηφιακή αφήγηση, άλλο) σε
κλειστού τύπου ιστότοπο του προγράμματος εν είδει διαδικτυακής εφημερίδας και θα
εκτεθούν στη γκαλερί του Goethe-Institut Thessaloniki. Ειδικά για τον ιστότοπο, αυτός, εκτός
από τα έργα των μαθητών, θα φιλοξενεί ενημερώσεις, κατάλληλες φωτογραφίες και λοιπό
υλικό με στόχο τη διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και την επικοινωνία, καθώς και τρία
(3) διδακτικά μίνι escape rooms για ελεύθερη χρήση στο μάθημα των Γερμανικών με τα ίδια
ως άνω τρία θέματα.
Τα δύο (2) μαθητικά πρότζεκτ που θα ξεχωρίσουν για την καινοτομία, την ευρηματικότητα και
τον τοπικό τους αντίκτυπό, θα ανακοινωθούν σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση του
προγράμματος, λαμβάνοντας ως έπαθλο μία δωρεάν επίσκεψη για όλη την τάξη και το/την
συνοδό της στο πάρκο μελισσοκομίας Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης και θα λάβουν βεβαιώσεις
επιτυχίας σε μία τελετή βράβευσης στο Goethe-Institut Thessaloniki.
Πληροφορίες, συντονισμός και βοήθεια:
Σύλβια Αγραφιώτη
Τ: 6948 624 605
Ε: gruen.goethe@gmail.com

