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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού διαδραστικού εργαστηρίου με τίτλο «Η Νεολαία αναλαμβάνει 

δράση! Δράστε κι εσείς!» του Goethe-Institut Athen

Σχετ.: 1. Τo με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 120233/Δ2/03-10-2022 έγγραφo

2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Μετά από αίτημα του Goethe-Institut Athen για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και 

λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/29-09-2022 

του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση εκπαιδευτικού 

διαδραστικού εργαστηρίου με τίτλο «Η Νεολαία αναλαμβάνει δράση! Δράστε κι εσείς!».

Το εν λόγω εκπαιδευτικό διαδραστικό εργαστήριο διοργανώνεται από το Goethe-Institut Athen 

και υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό της Γερμανικής Γλώσσας του σχολείου ή συνεργάτη του 

Goethe Institut Athen, διαδικτυακά ή διά ζώσης, στη σχολική μονάδα ή στους χώρους του Goethe 

Institut, και το επιθυμητό επίπεδο γνώσεων είναι Α2+. Το πρόγραμμα έχει βιωματικό χαρακτήρα και 

δύναται να προσαρμοστεί ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και τις μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητριών και των μαθητών. Με το διαδραστικό παιχνίδι οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη 

δυνατότητα να ελέγξουν με παιγνιώδη τρόπο τις γνώσεις τους πάνω σε βασικά θέματα 

περιβαλλοντικής μόλυνσης και της κλιματικής αλλαγής, να γνωρίσουν δυνατότητες και πτυχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης και πως οι ίδιοι μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες και να συμβάλλουν στην 

καλυτέρευση τόσο των οικολογικών όσο και των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, πάντα σε 
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συνδυασμό με την εξάσκηση των γνώσεών τους στη Γερμανική γλώσσα και την περαιτέρω ανάπτυξη 

αυτών. Το παιχνίδι χωρίζεται σε πέντε αποστολές, τις οποίες οι μαθητές επεξεργάζονται σε ομάδες 

και κατά τις οποίες λύνουν γρίφους, επεξεργάζονται κρυφές ενδείξεις, ώστε να περάσουν από τη 

μια αποστολή στην άλλη. Στην πρώτη αποστολή παίρνουν πληροφορίες για διάφορα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. Στην δεύτερη αποστολή εκφράζουν την δική τους ανησυχία ως προς 

αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα, απευθυνόμενοι προφορικά με διάφορες εκκλήσεις στην 

κοινωνία. Στην τρίτη αποστολή γνωρίζουν τα οικολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Στην τέταρτη 

αποστολή γνωρίζουν τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων εθνών και επιλέγουν 

έναν από αυτούς τους στόχους επιδεικνύοντας τον ως τρόπο ζωής. Στην πέμπτη αποστολή 

δημιουργούν κάτι δικό τους από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη/ βιώσιμη πρώτη ύλη.

Το υλικό το προγράμματος διατίθεται δωρεάν προς δανεισμό, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 και σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του 

Γενικού Λυκείου όλης της χώρας που διδάσκονται τη Γερμανική Γλώσσα και εγκρίνεται με τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και 

να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών της σχολικής μονάδας, του Συντονιστή Εκπ/κού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης της 

σχολικής μονάδας και της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 

παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Η παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος, στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιηθεί από εκπρόσωπο του Goethe 

Institut.

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων, βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/ 

προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

7. Εφόσον το πρόγραμμα υλοποιηθεί στους χώρους του Goethe Institut, οι χώροι να πληρούν 

τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να 

πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών των 
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σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων 

διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκπαιδευτικών 

εκδρομών.

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω εκπαιδευτικού 

προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την 

αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠΑΙΘ.

10. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του προγράμματος (https://t1p.de/nachhaltig21) και η 

αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού να γίνεται κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού 

που υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο Goethe-Institut Athen, 

στην κ. Αννέζα Άνδροβικ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Anessa.Androbik@goethe.de, και να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα: Επισκεψεις σχολικων ταξεων - Goethe-Institut Athen - Goethe-

Institut Griechenland.

Εσωτ. Διανομή
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