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Θέμα: «Προκήρυξη παρακολούθησης μαθημάτων και προγραμμάτων 

μετεκπαίδευσης για καθηγητές/τριες γερμανικής γλώσσας»

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σε συνεργασία με τη 

Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) προκηρύσσει παρακολούθηση 

μαθημάτων σε γερμανικά σχολεία διάρκειας τριών εβδομάδων καθώς και προγράμματα 

μετεκπαίδευσης διάρκειας δύο εβδομάδων για καθηγητές γερμανικής γλώσσας. 

Οι Έλληνες/ίδες καθηγητές/τριες γερμανικής γλώσσας έχουν για το έτος 2022 τη 

δυνατότητα συμμετοχής στα προαναφερθέντα προγράμματα. Η προκήρυξη απευθύνεται σε 

καθηγητές/τριες  της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κυρίως σε 

καθηγητές/τριες που διδάσκουν σε σχολεία DSD, σε σχολεία δηλαδή που οδηγούν στην 

απόκτηση του Διπλώματος Γερμανικής Γλώσσας (DSD) της Μόνιμης Συνόδου Υπουργών 

Παιδείας και Πολιτισμού. 

Για την παρακολούθηση μαθημάτων σε γερμανικά σχολεία οι διοργανωτές δίνουν 

στον κάθε συμμετέχοντα επίδομα εξόδων ύψους 500 ευρώ ενώ τους παρέχεται κατάλυμα 

και διατροφή από την οικογένεια φιλοξενίας. Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τους 

συμμετέχοντες ενώ τους παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και 

ασφάλεια αστικής ευθύνης για το χρονική διάστημα από 4/11-28/11/2022.

Ταχ. Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Μαρία Δήμου
Τηλέφωνο: 2103443149
E-mail:mdimou2@minedu.gov.gr

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ  ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Μαρούσι,   03.05.2022 
ΑΠ   49415/Η1

ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

(με την παράκληση να αποσταλεί σε όλες τις 
Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
ώστε να ενημερωθούν όλα τα σχολεία στα οποία 
διδάσκεται η γερμανική γλώσσα)

(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

mailto:mdimou2@minedu.gov.gr


2

Για τα προγράμματα μετεκπαίδευσης οι διοργανωτές χορηγούν τα δίδακτρα 250 

ευρώ ενώ τα έξοδα του ταξιδιού επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα. Επίσης, οι διοργανωτές 

καλύπτουν την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη όπως και την ασφάλεια 

αστικής ευθύνης για όλη τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και δύο μέρες πριν την 

έναρξη και δύο μέρες μετά το τέλος του.

Η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 08 Μαΐου 2022 

απευθείας στη Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD).

Aίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα επιμόρφωσης

Aίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων σε σχολεία

                                                                                                                 

                                                                                                                   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                               

 

                             ΖΕTΤΑ ΜΑΚΡΗ

Συνημμένα: 11 σελίδες
Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση
Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

https://online.kmk-pad.org/fortbildung/fortbildung.php
https://online.kmk-pad.org/hospdeu/hospdeu.php
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