
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

N E W S L E T T E R 
 

3η Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα 

Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία η 3η Ετήσια Επιστημονική 

Ημερίδα του Ινστιτούτου ÖSD 

Ελλάδας - Σχολή Μωραΐτη στη 

Σχολή Μωραΐτη. Συμμετείχαν 

περισσότεροι από 350 καθηγητές 

και καθηγήτριες Γερμανικών από 

όλη την Ελλάδα, οι οποίοι 

παρακολούθησαν τις εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσες διαλέξεις και τα 

εργαστήρια, ενώ παράλληλα 

ενημερώθηκαν από όλους τους 

εκδοτικούς οίκους και τα 

βιβλιοπωλεία για τις καινούργιες 

τους εκδόσεις. Παρουσία της 

πρέσβειρας της Αυστρίας, κ. 

Andrea Ikić-Böhm, της Προέδρου 

του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, κ. A. 

Αντωνοπούλου, της Προέδρου της 

Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 

Γερμανικής Γλώσσας, κ. S.Thiele, 

των σχολικών συμβούλων του 

Υπουργείου Παιδείας κ. Σ. 

Ιωαννίδου και Μ. Χατζηιωάννου, 

αλλά και της επιστημονικής 

διευθύντριας των κεντρικών του 

ÖSD στην Αυστρία, κ. M. Glaboniat 

πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις 

από μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, έλληνες, αυστριακούς 

και γερμανούς ειδικούς στη 

διδασκαλία και πιστοποίηση των 

Γερμανικών ως ξένη γλώσσα.  

Τους συμμετέχοντες ενθουσίασε η 

ανάγνωση από το βιβλίο 

ποιημάτων του Ernst Jandl «Laut 

und Luise» από τη MAERZBUEHNE, 

την πρώτη γερμανόφωνη θεατρική 

σκηνή στην Ελλάδα. 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
Το Ινστιτούτο Ελλάδας  - Σχολή Μωραΐτη αναλαμβάνει την εθελοντική δέσμευση 

να εντάξει στην στρατηγική του προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές 

πρακτικές που στοχεύουν - μεταξύ άλλων - στον σεβασμό των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε δράσεις αλληλεγγύης 

και κοινωνικής προσφοράς. 

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας - 

προσπάθεια που συνάδει με τις προτεραιότητές του Ινστιτούτου για ενίσχυση σε 

θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 



  
 

 

Σεβασμός στον άνθρωπο 

 Ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι ο βασικός μας 

στόχος και εκφράζεται στην πράξη με τον τρόπο 

που συμπεριφερόμαστε στους εργαζόμενους, στους 

συνεργάτες, στους εξεταστές, στους υποψηφίους 

και στις οικογένειές τους.  

 Η αξία του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως η 

αφοσίωσή τους, συμβάλλει στην παροχή υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο δείχνει το 

σεβασμό του προς τους εργαζόμενους, 

ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας την εξέλιξή τους 

μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, ενάντια 

στις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 

φροντίζοντας και συμβάλλοντας στη διαρκή 

κατάρτισή τους.  

 Η μέριμνα για την ασφάλεια των εξεταζόμενων και 

των εξεταστών αποτελεί επίσης κύρια 

προτεραιότητά του Ινστιτούτου. Η διασφάλιση 

ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο 

εργασίας  εντάσσεται στις δεσμεύσεις μας και στην 

εφαρμογή των εταιρικών αξιών στην πράξη. 

Για τον λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων απασχολείται στο εξεταστικό κέντρο 

γιατρός ή βοηθός ιατρού .  

 Καθώς η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος φιλικού 

προς όλους και η προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ είναι 

ένας σημαντικός του στόχος, το Ινστιτούτο 

Ελλάδας  - Σχολή Μωραΐτη παρέχει όλες τις 

δυνατές διευκολύνσεις σε ΑΜΕΑ με κινητικά 

προβλήματα ή μαθησιακές δυσκολίες. 

 Το Ινστιτούτο Ελλάδας  - Σχολή Μωραΐτη 

προσφέρει απασχόληση σε φοιτητές, στο πλαίσιο 

της πρακτικής τους άσκησης. 

Παροχή στήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 Στο πλαίσιο ενίσχυσης δράσεων με πρόσημο την αλληλεγγύη επιλέξαμε 

το catering στις διάφορες εκδηλώσεις του Ινστιτούτου να προέρχεται 

από φορείς και συνεταιρισμούς που στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες.  

 Τα Παιδικά Χωριά SOS παρέχουν σε ορφανά και άπορα παιδιά μια νέα 

και μόνιμη στέγη. Τα παιδιά εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται ώστε 

να είναι ανεξάρτητα στην ενήλικη ζωή τους. Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας-Σχολή Μωραΐτη υποστηρίζει 

οικονομικά τα Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS στην Αθήνα.  

Υποστήριξη επιμορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών 

Το Ινστιτούτο Ελλάδας  - Σχολή Μωραΐτη υποστηρίζει πρωτοβουλίες  κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, 

πολιτική που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα 

χορηγιών, δωρεών και χρηματοδοτήσεων, 

συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας κάθε 

χρόνο ένα ευρύ φάσμα επιμορφωτικών και 

πολιτιστικών έργων όπως: 

 την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 

 τον Ευρωπαϊκό Λογοτεχνικό Περίπατο 

 το Συνέδριο GGGS 

 τη MAERZ BUEHNE 

 Από τον Δεκέμβριο του 2015, το Ινστιτούτο Ελλάδας  

- Σχολή Μωραΐτη στηρίζει το Μουσείο Σχολικής και 

Εκπαίδευσης - μέλος του Δικτύου Μουσείων και 

Πολιτιστικών Φορέων Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας. 
 



  
 

 

Περιβάλλον 

 Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει και έχει κληθεί να 

διαφυλάξει η σύγχρονη κοινωνία και κατά συνέπεια αποτελεί 

μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Ινστιτούτο ÖSD 

Ελλάδας  - Σχολή Μωραΐτη. Για τον λόγο αυτό, το Ινστιτούτο 

ανακυκλώνει διάφορα υλικά που χρησιμοποιεί, ώστε να 

μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων και την επίδρασή τους 

στο περιβάλλον.  

 

 

 

 

 DaFWEBKON 

Είναι μια μοναδική 

διαδικτυακή συνδιάσκεψη 

για τα Γερμανικά ως ξένη 

γλώσσα, που ενώνει 

εκπαιδευόμενους και  

ιδρύματα μετεκπαίδευσης 

από όλο τον κόσμο.  

Το κοινό της είναι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές και 

καθηγητές Γερμανικών σε σχολεία, πανεπιστήμια ή 

Ινστιτούτα. 

Το 2015 συμμετείχαν 700 ενδιαφερόμενοι από όλο 

τον κόσμο. Η συνδιάσκεψη μαγνητοφωνείται, 

παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να ακούσει κανείς 

τις διαλέξεις και τα εργαστήρια ανά πάσα στιγμή. 

Το θέμα φέτος είναι Deutsch multimedial erleben! και 

εστιάζει στην ένταξη των πολυμέσων στη 

διδασκαλία των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα. 

Το ÖSD είναι ένας από τους κύριους χορηγούς αυτής 

της πολύ ενδιαφέρουσας πρωτοβουλίας, που φέτος 

θα διεξαχθεί από τις 4-6 Μαρτίου 2016. 

http://dafwebkon.com/

Πανελλήνιο Συνέδριο  

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας - Σχολή 

Μωραΐτη χορηγός του 1ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου με τίτλο  

«Προγράμματα Σπουδών − Σχολικά 

εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο 

παρόν και το μέλλον».  

που συνδιοργανώνουν το Μουσείο 

Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του 

ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία 

Ελλάδος και το PIERCE ‒ Αμερικανικό 

Κολλέγιο Ελλάδος  στις 4, 5, 6 

Μαρτίου 2016  

Συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, στο 

πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται 

καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια, που 

διοργανώνονται σε συνεργασία με την 

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της 

Ρητορικής στην Εκπαίδευση και το 

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση. 

Τόπος διεξαγωγής:  

4 Μαρτίου 2016: 

Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης 

5 & 6 Μαρτίου 2016:   

PIERCE ‒ Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

http://dafwebkon.com/


  
 

 

25. Έκθεση ξενόγλωσσου διδακτικού βιβλίου στην Κέρκυρα 

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας – Σχολή Μωραΐτη συμμετέχει  στην  25η Έκθεση ξενόγλωσσου 

διδακτικού βιβλίου και εποπτικών μέσων , που διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων 

Ξένων Γλωσσών Κέρκυρας την Κυριακή 6 Μαρτίου  στο Corfu Holiday Palace Hotel, στην οδό 

Ναυσικάς, Κανόνι. 

Θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Το ÖSD στην Ελλάδα: κατακτήσεις, καινοτομίες, 

αποτελέσματα.», ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από εκπροσώπους του 

Ινστιτούτου για τις εξετάσεις του ÖSD και τα βιβλία προετοιμασίας. 

 

PRÜFUNGSTERMINE 
FEBRUAR-MÄRZ-APRIL 2016 PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNGEN ERGEBNISSE 

ATHEN 27-28/02/2016 09-18/01/2016 28/03/2016 

VOLOS/KOMOTINI 05-06/03/2016 09-18/01/2016 28/03/2016 

CHIOS 08-09/04/2016 01-10/02/2016 13/05/2016 
    

MAI-JUNI-JULI 2016 PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNGEN ERGEBNISSE 

ATHEN 18-19/06/2016 29/03-09/04/2016 07/07/2016 

THESSALONIKI/HERAKLION 28-29/05/2016 29/03-09/04/2015 07/07/2016 

CHIOS 30-31/07/2016 18-27/05/2016 07/09/2016 
    

SEPTEMBER 2016 PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNGEN ERGEBNISSE 

ATHEN 10-11/09/2016 08-18/07/2016 05/10/2016 

VOLOS/KOMOTINI/CHANIA 03-04/09/2016 08-18/07/2016 05/10/2016 

MYTILINI 03-04/09/2016 29/06-08/07/2016 05/10/2016 
    

NOVEMBER-DEZEMBER 2016 PRÜFUNGEN EINSCHREIBUNGEN ERGEBNISSE 

ATHEN 03-04/12/2016 7-17/10/2016 09/01/2017 

THESSALONIKI/HERAKLION 26-27/11/2016 7-17/10/2016 09/01/2017 

CHIOS 26-27/11/2016 3-12/10/2016 11/01/2017 
 

 

 

     

 

Ινστιτούτο ÖSD –Σχολή Μωραΐτη    

Παπαναστασίου  &  Αγίου Δημητρίου 

154 52 ΨΥΧΙΚΟ - ΑΘΗΝΑ 

www.osd.gr 
 info@osd.gr 

210 6795092    213 0299509 

210 6795091    211 7709343 

 

http://www.osd.gr/

