Υποτροφίες PASCH 2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος PASCH δίδονται κάθε χρόνο υποτροφίες από
το Goethe-Institut Thessaloniki σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας με
στόχο την καλύτερη εκμάθηση της γλώσσας και τη γνωριμία τους με τη ζωή
και την κουλτούρα της Γερμανίας. Επίσης δίδονται υποτροφίες στον καθηγητή
Γερμανικών για επιμόρφωση, συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών με
άλλους καθηγητές Γερμανικών από Pasch-Σχολεία όλου του κόσμου.
Φέτος το καλοκαίρι (2017) δόθηκαν τρεις υποτροφίες σε μαθητές/-τριες του
σχολείου μας και μία υποτροφία για την καθηγήτρια Γερμανικών. Η επιλογή
των μαθητών γίνεται μετά από συμμετοχή τους σε ένα διαγωνισμό με
θεματολογία που την ορίζει το Goethe-Institut München. Οι εργασίες των
μαθητών/-τριών αξιολογούνται από Επιτροπή από το Goethe-Institut
Thessaloniki. Το θέμα του διαγωνισμού φέτος ήταν «Η υποχρεωτική αθλητική
ενδυμασία».
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά δέκα μαθητές/-τριες από την Γ΄
Γυμνασίου. Οι τρεις πρώτες υποτροφίες δόθηκαν κατά σειρά στον Σπύρο
Τερζή (Γ2), στην Βασιλική Μπόζα (Γ2) και στον Χρήστο-΄Ανθιμο
Παπαστογιαννίδη (Γ2). Οι δύο πρώτοι υπότρoφοι θα συμμετέχουν στο
«Jugendkurs» στο Salem της Γερμανίας, διάρκειας τριών εβδομάδων, από τις
6/8 έως τις 26/8/2017. O τρίτος υπότροφος θα συμμετέχει στην καλοκαιρινή
κατασκήνωση γλωσσών «Sommersprachkurs», η οποία οργανώνεται από το
Goethe-Institut Athen και την Ελληνογερμανική Αγωγή στην Αθήνα από τις
25/8 έως τις 3/9/2017. Τέλος μία υποτροφία δόθηκε στην καθηγήτρια
Γερμανικών του σχολείου μας, Μαρία Χατζηγιώση, για συμμετοχή της σε
επιμόρφωση καθηγητών Γερμανικής με Pasch-Σχολεία της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, η οποία οργανώνεται από το Goethe-Institut Belgrad και θα λάβει
χώρα στο Βελιγράδι από τις 5/11-9/11/2017.
Κατά την απονομή των υποτροφιών με τις κ. DeVitis Κατερίνα, την κ. Παπανακλή Αναστασία
και την κ. Βασούλα Μακρή, υπεύθυνες για το πρόγραμμα «Pasch-Schulen: Partner der
Zukunft» — «Σχολεία: Μαζί χτίζουμε το μέλλον»

Stipendien PASCH 2017

Im Rahmen des Projekts PASCH werden unseren Schülern/-innen jedes Jahr
Stipendien vom Goethe-Institut Thessaloniki angeboten. Das Ziel ist die
deutsche Sprache intensiver zu lernen und das Leben und die Kultur von
Deutschland kennenzulernen. Außerdem wird der Deutschlehrerin ein
Stipendium für eine Fortbildung angeboten, wobei es zum Austausch mit
anderen Kollegen aus anderen Pasch-Schulen kommt.
Diesen Sommer (2017) haben unsere Schüler/-innen drei Stipendien und die
Deutschlehrerin hat auch ein Stipendium bekommen. Die Auswahl der
Schüler/-innen erfolgt immer nach einem Wettbewerb, an dem sie teilnehmen
sollen, und die Thematik wird vom Goethe-Institut München bestimmt. Eine
Jury vom Goethe-Institut Thessaloniki bewertet die Arbeiten der Schüler/innen. Dieses Jahr war das Thema: «Obligatorische Sportbekleidung».
An dem Wettbewerb nahmen 10 Schüler/-innen der 9. Klasse teil. Die ersten
drei Stipendien haben Spyros Terzis (9b), Vasiliki Boza (9b) und ChristosAnthimos Papastogiannidis erworben (9b). Die ersten zwei Stipendiaten
werden am Jugendkurs in Salem in Deutschland teilnehmen, der drei Wochen
vom 25.8 bis zum 3.9.2017 dauern wird. Der dritte Stipendiat wird am
Sommersprachkurs in Athen teilnehmen, der vom Goethe-Institut Athen und
der Privatschule “Ellinogermaniki Agogi“ organisiert und vom 25.8 bis zum
3.9.2017 dauern wird.
Schließlich hat die Deutschlehrerin, Frau Maria
Chatzigiossi, ein Stipendium für eine Fortbildung bekommen, die vom 5.11
bis zum 9.11.2017 in Belgrad stattfinden wird. Die wird vom Goethe-Institut
Belgrad organisiert und daran werden Deutschlehrer/-innen von PASCHSchulen aus Südosteuropa teilnehmen.
Bei der Preisverleihung mit Frau Katerina DeVitis, Frau Papanakli Anastasia und Frau
Vasoula Makri, die verantwortlich für das Projekt «Pasch-Schulen: Partner der Zukunft» sind.

