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ΘΕΜΑ: Έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Γύρω από τον αέρα» του Goethe-Institut 

Athen

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 154701/Δ2/29-11-2020 έγγραφο

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

υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 64/25-11-2021 του Δ.Σ.), σας 

γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού 

του Goethe-Institut Athen με τίτλο «Γύρω από τον αέρα».

Πρόκειται για μια βαλίτσα με διδακτικό υλικό με θέμα τις διαστάσεις του αέρα και μια σειρά από 

χαρταετούς. Ως βασικοί στόχοι του προγράμματος περιγράφονται η εξοικείωση των συμμετεχόντων 

με τη γερμανική γλώσσα και η βιωματική και δημιουργική της εκμάθηση.

Το υλικό χωρίζεται σε πέντε (5) ενότητες: α) διδακτικές προτάσεις (12 παιχνίδια κίνησης και 

χαλάρωσης, προτείνονται ιδέες για τα στάδια του μαθήματος και 3 παρουσιάσεις σε μορφή power-

point με παραδείγματα διδακτικής προσέγγισης, μουσική , β) δομή του υλικού, γ) ονομασίες του 

ανέμου, δ) παράρτημα και ε) αξιολόγηση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα μέσα 

από γλωσσικές ασκήσεις επιπέδου κλιμακούμενες από επίπεδο Α1, γλωσσικά παιχνίδια, 

σταυρόλεξα -προσαρμοσμένα όλα στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο- να γνωρίσουν τα πνευστά 

μουσικά όργανα, να κατανοήσουν τις έννοιες «Wind» (άνεμος) και «Luft» (αέρας) και τις ονομασίες 

των ανέμων (36 καρτέλες) και να κάνουν κατασκευές.
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Το υλικό διατίθεται δωρεάν προς δανεισμό για καθορισμένο χρονικό διάστημα, απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας αλλά και άλλων ειδικοτήτων και σε μαθητές και μαθήτριες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και εγκρίνεται με τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:

1. Η αξιοποίηση του διδακτικού υλικού να γίνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς με βάση την 

ετοιμότητα και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών/τριών.

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

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

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

μαθητών και μαθητριών.

3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

4. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού «Γύρω από τον αέρα» να διατίθεται δωρεάν και να είναι 

ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

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

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση 

με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

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

(ιστοσελίδα: www.goethe.de/athen , email: Iliana.Kikidou@goethe.de).

Εσωτ. Διανομή
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε., Τμ. Α΄
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