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Τοποθεσία: Άνω Χώρα, Ναύπακτος 

Ημερομηνία: 06. - 15.07.2018 

Προθεσμία: 03.06.2018 

 

Γράψτε μας μια μικρή έκθεση με τα κίνητρά σας και κερδίστε μια θέση στη 

10ήμερη καλοκαιρινή κατασκήνωση του Goethe-Institut Athen. 

 

Θέλετε να στραφείτε στην υγιεινή διατροφή και στον υγιεινό τρόπο ζωής μαζί 

με μαθητές από 8 διαφορετικές χώρες και να μάθετε πώς σκέφτονται κι οι 

άλλοι νέοι στις γειτονικές χώρες; Θέλετε να συμμετέχετε σε θεματικά 

εργαστήρια και συναρπαστικές δραστηριότητες στη φύση; Η καλοκαιρινή 

κατασκήνωση του Goethe-Institut θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Χώρα, ένα 

γραφικό ορεινό χωριό κοντά στη Ναύπακτο. Παρακάτω μπορείτε να  δείτε την 

κατασκήνωση της χρονιάς 2017:  

https://www.youtube.com/watch?v=iDwpvnmDvFo  

  

Γιατί αξίζει η συμμετοχή σας; 

Θα έχετε την ευκαιρία: 

• να ασχοληθείτε οι ίδιοι με το θέμα της υγιεινής διατροφής και του 

υγιεινού τρόπου ζωής 

• να γνωρίσετε νέους ανθρώπους από άλλες χώρες, να συζητήσετε μαζί 

τους και να ανταλλάξετε απόψεις 

• να συμμετάσχετε σε εργαστήρια και συγχρόνως να βελτιώσετε τις 

γνώσεις σας στα Γερμανικά   

 

Τι πρέπει να κάνετε για να συμμετέχετε στην καλοκαιρινή κατασκήνωση του 

Goethe-Institut Athen; 

• Γράψτε μια μικρή έκθεση με τα κίνητρά σας, έως 150 λέξεις και 

περιγράψτε μας γιατί θα θέλατε να συμμετάσχετε στη καλοκαιρινή μας 

κατασκήνωση. 

• Στείλτε μας την έκθεσή σας σε αρχείο PDF ή Word στην παρακάτω 

ηλεκτρονική διεύθυνση: bk@athen.goethe.org 

 

Με λίγη τύχη θα είστε ένας από τους 6 νικητές από την Ελλάδα. 
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Μια κριτική επιτροπή θα επιλέξει 6 εκθέσεις, που ξεχωρίζουν. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα δοθεί στα εξής:  

Περιεχόμενο: Μπορείτε να δικαιολογήσετε πειστικά την επιθυμία σας να 

συμμετάσχετε στην καλοκαιρινή κατασκήνωση «Στροφή στην υγιεινή 

διατροφή!» του Goethe-Institut. 

Γλώσσα: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις Γερμανικών σας εύστοχα. 

Είναι πιο σημαντικό, το κείμενο να είναι αυθεντικό και κατανοητό απ‘ ότι η 

σωστή χρήση της γραμματικής.  

 

Προϋποθέσεις: 

• Στείλτε την έκθεσή σας και έως τις 03.06.2018 στην παρακάτω 

ηλεκτρονική διεύθυνση: bk@athen.goethe.org 

• Δεν έχετε συμμετάσχει σε άλλη καλοκαιρινή κατασκήνωση του Goethe-

Institut  

• Το επίπεδο γλώσσας σας αντιστοιχεί στο επίπεδο A2 

• Είστε 13 – 15 χρονών  

• Είστε ανοιχτοί για συζητήσεις και επαφές με μαθητές Γερμανικών από 

άλλες χώρες 

• Σας αρέσει να δουλεύετε ανεξάρτητα αλλά και σε ομάδες 

• Μπορείτε να ταξιδέψετε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες 

 

Τι περιλαμβάνει η υποτροφία: 

• Μετάβαση στην Άνω Χώρα, Ναύπακτο και επιστροφή 

• Διαμονή 

• Φαγητό 

• Ασφάλεια υγείας 

• Πρόγραμμα δραστηριοτήτων   

• Εργαστήρια και projects  

 

Ανακοίνωση των νικητών μέχρι τις 08.06.2018 

 

Σε περίπτωση περεταίρω ερωτήσεων ή διευκρινίσεων παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο: bk@athen.goethe.org.  

 

Ανυπομονούμε να λάβουμε τα κείμενά σας! 
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