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Α. ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ Τ. Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

 

1. ΟΜΑΔΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

2. ΟΜΑΔΑ WEIHNACHTSFEST, LATERNENFEST 

3. ΟΜΑΔΑ OSTERFEST, OKTOBERFEST 

4. ΟΜΑΔΑ ABSCHLUSSFEST 

5. ΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

6. ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

7. ΟΜΑΔΑ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» 

8. ΟΜΑΔΑ STAMMTISCH 

9. ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

1. ΟΜΑΔΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

1.1 Εύρεση κατάλληλου χώρου προβολών (στην περίπτωση της Δράμας, επαφές με υπεύθυνο 

δημοτικού ωδείου). 

1.2 Καθορισμός προβολών (ημέρα και ώρα προβολής). Πριν τον καθορισμό τους είναι απαραίτητο 

να απαντηθούν ερωτήματα, όπως  

1.2.1 Πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος προβολής 

ταινιών; 

1.2.2 β. Ημέρες σχολείου; 

1.2.3 Ποιες ημέρες σχολείου? Σαββατοκύριακο; 

1.2.4  Ποιό μήνα; 

1.3 Προμήθεια ταινιών πριν ακόμη καθοριστεί ο χρόνος των ταινιών. 

1.4 Εύρεση τυπογραφείου για αφίσες και Flyer (αριθμός, τύπος, μέγεθος, χρώμα, σχήμα). 

1.5 Δημιουργία αρχείου για το Φεστιβάλ από το 1
ο
 που ήδη πραγματοποιήθηκε και μετέπειτα. 

Καταγραφή όλων των γεγονότων. 

1.6 Συνάντηση 1 μήνα πριν την έναρξη του Φεστιβάλ για τη σύνταξη εγγράφου προς την  Α/ Βαθμια 

και Β/ Βαθμια της πόλης, για την ενημέρωση των σχολείων (αν μάθουμε και τη διαδικασία που 

χρειάζεται για να πάρουν έγκριση τα σχολεία, την επισυνάπτουμε και με αυτήν θα 

διευκολυνθούν όλοι καλύτερα). 

(συνεχίζεται για την ομάδα 1) 
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1.7 Το άτομο που θα κλείνει ραντεβού μέσω τηλεφώνου, θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα έργα 

που θα προβάλλονται, τη διαδικασία με την οποία θα διεξάγεται η διοργάνωση και να είναι πάρα 

πολύ ευγενικός- ή. 

1.8 Για κάθε προβολή θα πρέπει να ορίζονται τουλάχιστον 4 άτομα, τα οποία θα πρέπει να 

βρίσκονται στο χώρο του Φεστιβάλ 1 ώρα νωρίτερα. 

1.9 Κάποιος δημιουργεί αρχείο με όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τις ταινίες. 

1.10 Απαραίτητα μέλη της ομάδας: 4-5 άτομα 

 

 

2. ΟΜΑΔΑ WEIHNACHTSFEST, LATERNENFEST 

2.1 Απαραίτητα 4 άτομα. 

2.2 Καθορισμός του πλαισίου της γιορτής (χαρακτηριστικά π.χ. για 

Weihnachtsfest: κατασκευή Adventskalender, -kranz, Glühwein κ.α.). 

Αυτό σημαίνει κατοχύρωση των υλικών για την εκάστοτε 

δραστηριότητα. 

2.3 Καθορισμός του τόπου και ημερομηνίας της διεξαγωγής. 

2.4 Ποια άτομα θα πλαισιώνουν και θα βοηθήσουν αυτήν την εκδήλωση 

εκτός των μελών της ομάδας. 

2.5 Χρηματοδότηση/ Χορηγία με τις τοπικές επιχειρήσεις- συνεργασία με 

ομάδα εύρεσης χορηγών. 

 

3. ΟΜΑΔΑ OSTERFEST, OKTOBERFEST 

Βλέπε 2.1 έως 2.5. 

 

4. ΟΜΑΔΑ ABSCHLUSSFEST 

Βλέπε 2.1 έως 2.5. 

4.1 Αφορά το τέλος της σχολικής χρονιάς. Στόχος είναι να 

πραγματοποιείτε από όλα τα σχολεία και να μας αναθέτουν να 

σχεδιάζουμε – οργανώνουμε για αυτούς το Abschlussfest. 

 

5. ΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

5.1 Απαραίτητα 2 άτομα. 

5.2 Διαχειρίζεται τις σελίδες μας στο Facebook, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά.. 

(συνεχίζεται για την ομάδα 5) 
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5.3 Είναι υπεύθυνος για τις ανακοινώσεις, προσκαλεί τα μέλη ή και 

άλλα άτομα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εκδηλώσεις 

της επιτροπής μας, καθώς και όλων των υπόλοιπων ομάδων, που 

θα δημιουργηθούν. 

5.4 Είναι υπεύθυνος για την προβολή και διαφήμιση των 

δραστηριοτήτων στους ηλεκτρονικούς ιστότοπους και  στα μέσα 

ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τοπικές εφημερίδες/ τοπικά 

περιοδικά). 

5.5 Εκπροσωπεί τις τυχόν συνεντεύξεις που θα δοθούν και επιμελείται τα 

κείμενα στις προβολές στα έντυπα κ.α.. 

5.6 Πληροφορεί για εκπαιδευτικά προγράμματα/ επιμόρφωσης που 

αφορούν τους καθηγητές γερμανικών. 

 

 

6. ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

6.1 Απαραίτητα 2 άτομα 

6.2 Βρίσκει χορηγούς/ χρηματοδότες ή βρίσκει λύσεις για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 

των ομάδων και της επιτροπής μας. 

 

 

7. ΟΜΑΔΑ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» 

7.1 Απαραίτητα 2 άτομα. 

7.2 Βοηθά τους συναδέρφους να προσκαλέσουν τα «Γερμανικά σε κίνηση». 

7.3 Έρχεται σε επαφή με τους υπευθύνους από τα «Γερμανικά σε κίνηση» για να τους προσκαλέσει 

στην Ονειρούπολη. Κατόπιν κλείνει τα ραντεβού των σχολείων για τα «Γερμανικά σε κίνηση» 

στο χώρο της Ονειρούπολης. Βοηθά επίσης στη βελτίωση των συνθηκών για τα «Γερμανικά σε 

κίνηση» (π.χ. να έχουν το δικό τους χώρο στην Ονειρούπολη). Όλα αυτά ξεκινούν περίπου 

ενάμιση μήνα πριν την έναρξη της Ονειρούπολης, δηλαδή μέσα Οκτωβρίου. Συνεργάζεται με 

την ομάδα Φεστιβάλ Γερμανόφωνου κινηματογράφου για πληροφορίες για τα σχολεία. 

 

8. ΟΜΑΔΑ STAMMTISCH 

Βλέπε 2.1 και 2.5 

Στην ομάδα αυτή τα 2 άτομα αρκούν. 
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9. ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

9.1 Απαραίτητα 3 άτομα. 

9.2 Δημιουργεί το έντυπο αξιολόγησης της εκάστοτε δραστηριότητας. 

9.3 Εξετάζει και δημοσιεύει τα αποτελέσματα. 

9.4 Προτείνει ιδέες βελτίωσης μαζί με την εκάστοτε ομάδα δράσης, της οποίας η δραστηριότητα έχει 

αξιολογηθεί. 

9.5 Δημιουργεί αρχείο για όλες τις δραστηριότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

“Viel Erfolg”  
 


