Διακρίσεις

Οι μαθητές μας ξεχωρίζουν

Ο μηχανισμός… ΛΕΞΗΜΑ δίνει καρπούς σε εθνικό επίπεδο.

Το 2012 η μαθήτριά μας Ευαγγελία Παπαγιάννη ήταν η μία από τις δύο μαθήτριες της
Ελλάδας που συμμετείχαν στη Διεθνή Ολυμπιάδα Γερμανικών, ένα θεσμό του Goethe-Institut
και του Ιδρύματος Hertie, που ξεκίνησε το 2008 και διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.

Πρόκειται για μία συνάντηση νέων από όλο τον κόσμο (40 χώρες, πέντε ηπείρους), που
έχουν χαρακτηριστεί ως οι καλύτεροι μαθητές/τριες γερμανικών της πατρίδας
τους
μετά από επιτυχή συμμετοχή σε προκαταρκτικό γύρο σε εθνικό επίπεδο, όπου και
απέκτησαν το δικαίωμα να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στον τελικό διεθνή διαγωνισμό.
Το 2008 διεξήχθη στο
Μόναχο
, το 2010 στο
Αμβούργο
και το 2012 στη
Φρανκφούρτη
.

Δύο συμμετέχοντες από κάθε χώρα προσκαλούνται σε αυτό τον διαγωνισμό στη Γερμανία
για να αποδείξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και όχι μόνο: ομαδικότητα και
δημιουργικότητα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο καθορισμό του νικητή.

Οι δύο μαθήτριες διαγωνίστηκαν με παιδιά από όλο σχεδόν τον κόσμο,
παρακολούθησαν μαθήματα σε διάφορα επίπεδα, έκαναν Projects μαζί και γνωρίστηκαν με
άλλους συμμετέχοντες και τη νοοτροπία τους.

1/3

Διακρίσεις

Θέμα του διαγωνισμού δημιουργικότητας ήταν να γράψουν ένα παραμύθι, οι φιγούρες
του οποίου θα προέρχονταν από τους ήρωες των παραμυθιών των αδερφών Γκριμ.

Η κριτική επιτροπή συνεδρίασε και ανακοίνωσε τους νικητές του διαγωνισμού, γεγονός
που δεν ήταν εύκολο, αν κρίνει κανείς από τις ευφάνταστες ιδέες των μαθητών.

Από τα παραμύθια που έλαβαν, πέρασαν 58 στην τελική φάση, 29 στην κατηγορία ηλικίας
9 - 12 ετών και 29 στην κατηγορία 13 - 17 ετών.
Κάθε ομάδα είχε δύο νικητές.

Στην κατηγορία 13 - 17 ετών δύο νικητές, οι οποίοι παραβρέθηκαν το καλοκαίρι στην
Ολυμπιάδα Γερμανικών στη Φρανκφούρτη.

Οι νικητές ήταν δύο κορίτσια: Η «δική μας» Ευαγγελία Παπαγιάννη, καθώς και η Πάρια
Ζεμπίλη από τη Χαλκίδα.

Το ΛΕΞΗΜΑ είναι περήφανο για την Ευαγγελία!
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