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Πνπ ζα καο βξείηε

DAAD Ελεκεξσηηθό
Κέληξν Αζελώλ
c/o Goethe-Institut Aζελώλ
Οκήξνπ 14-16
10672 Αζήλα
Σει.: (+30) 210 36 08 171
daad@athen.goethe.org
www.daad.gr
Unsere Sprechzeiten:
Ώξεο
ιεηηνπξγίαο
γηα
Mo
+ Mi
15:00 - 18:00
πξνζσπηθή
ελεκέξσζε:
Di + Do 11:00
- 14:00
Γεπ
15:00 - 18:00 ist
Eine+ Σεη
Voranmeldung
Σξη
Πεκ 11:00 - 14:00
nicht+ nötig!
Γελ θιείλνπκε πξνζσπηθά ξαληεβνύ!

Σν Ελεκεξσηηθό Κέληξν
ζα είλαη θιεηζηό από
24/12/2011 έσο 8/1/2012.
Γηα πξνζσπηθή ελεκέξσζε ζα είκαζηε θαη
πάιη ζηε δηάζεζή ζαο
από Δεπηέξα, 9/1/2012.
αο επρόκαζηε Καιέο
Γηνξηέο θαη επηπρηζκέλν
ην Καηλνύξην Έηνο!
Γηα λα ιακβάλεηε ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν κπνξείηε
λα εγγξαθείηε ζπλδξνκεηήο/-ηξηα εδώ

Γίλεηε fan ηνπ DAAD
Αζελώλ ζην facebook θαη
ελεκεξσζείηε γηα ηα λέα
καο!
Πιεξνθνξίεο έθδνζεο:
Εθδόηεο:
Γεξκαληθή Τπεξεζία Αθαδεκατθώλ Αληαιιαγώλ DAAD
Kennedyallee 50
D - 53175 Bonn
Τπεύζπλε θαηά ηνπ λόκνπ:
Dr. Dorothea Rüland
ύληαμε & επηκέιεηα:
Alexander Roggenkamp
Επηθνηλσλία:
Σει.: (+30) 210 36 08 171
daad@athen.goethe.org
www.daad.gr

Αγαπεηνί αλαγλώζηεο θαη αλαγλώζηξηεο,
Δπ’ επθαηξία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ ελεκεξσηηθνύ
καο δειηίνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο, επηζπκώ λα ζαο
ζπζηεζώ σο λένο δηεπζπληήο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ
Κέληξνπ Αζελώλ ηεο DAAD. Ολνκάδνκαη Alexander
Roggenkamp θαη είκαη, από ηελ 1ε επηεκβξίνπ,
ππεύζπλνο, καδί κε ηηο θπξίεο Monika Berg θαη Λία
Γνπδνπζάθε, γηα ηελ πξνώζεζε ηεο Γεξκαλίαο σο
ηόπνπ ζπνπδώλ θαη έξεπλαο ζην ειιεληθό θνηλό.
Δπίζεο πξνζθέξνπκε ελεκέξσζε γηα ην πινύζην
πξόγξακκα ππνηξνθηώλ ηεο DAAD.
Μεξηθά ζύληνκα βηνγξαθηθά ζηνηρεία κνπ: Γελλήζεθα
θαη κεγάισζα ζην Dortmund. πνύδαζα ηζηνξία,
πνιηηηθέο επηζηήκεο, αγγιηθή θηινινγία θαη
γισζζνινγία ζηα
παλεπηζηήκηα ηνπ
Münster θαη ηνπ
Bochum. Υάξε ζε
κηα ππνηξνθία ηεο
DAAD κπόξεζα
λα ζπνπδάζσ γηα
έλα ρξόλν θαη ζηελ
Κύπξν, ζην Παλεπηζηήκην ηεο Λεπθσζίαο. Πξηλ αλα© DAAD IC Athen
ιάβσ ηα θαζήθνληά κνπ ζηελ DAAD, εξγάζηεθα σο εθπαηδεπηήο
θσλεηηθήο θαη επηθνηλσλίαο, εθθσλεηήο θαη εζνπνηόο.
Καηά ηηο πξώηεο κνπ εβδνκάδεο ζην Δλεκεξσηηθό
Κέληξν απέθηεζα άκεζε αληίιεςε ηνπ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ζπνπδέο θαη έξεπλα ζηε Γεξκαλία.
Όπσο δηαθαίλεηαη, ζα έρνπκε σο ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ
δηαρεηξηζηεί πεξηζζόηεξεο από 3000 πεξηπηώζεηο ελεκέξσζεο, είηε κέζσ ηειεθώλνπ θαη e-mail είτε με κατ’
ηδίαλ πξνζσπηθή ζπλάληεζε κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο
ζην γξαθείν καο. Έλαο αξηζκόο ξεθόξ, πνπ έρεη όκσο
θαη ηε ιππεξή ηνπ δηάζηαζε. Υαηξόκαζηε αθελόο γηα
ηελ αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ζπλεηδεηνπνηνύκε
όκσο αθεηέξνπ όηη απηή ε αύμεζε ζπλδέεηαη κε ηελ
δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Διιάδα. Μηα κηθξή ζπλεηζθνξά ηεο DAAD
ζηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο απνηεινύλ νη πξνζθεξόκελεο από εκάο ππνηξνθίεο εθκάζεζεο γιώζζαο, ζπνπδώλ θαη έξεπλαο.

ε απηό ην ελεκεξσηηθό δειηίν έρνπκε όκσο ηελ
επθαηξία λα ζαο παξνπζηάζνπκε θαη κεξηθνύο άιινπο
ζπλεξγάηεο ηεο ππεξεζίαο: ηελ νκάδα ηεο DAAD ζηε
Θεζζαινλίθε (ζει.2). Καη πεξαηηέξσ κπνξείηε λα
δηαβάζεηε ηελ παξνπζίαζε ηεο Μαξίαο Βειεγθξάθε,
πνπ ππήξμε ππόηξνθνο ζεξηλώλ καζεκάησλ ηεο
DAAD θαη θαηάγεηαη από ηελ Κξήηε, γηα ην πξόγξακκα
εθκάζεζεο γεξκαληθώλ πνπ παξαθνινύζεζε ζην
Düsseldorf. Ο Γεκήηξεο Σέιιεο αθεγείηαη ηηο πξώηεο
ηνπ εληππώζεηο από ηηο ζπνπδέο λαππεγηθήο ζην
Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ (ζει.3).
Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην είρε ε
εθδήισζε-ζπδήηεζε κε ηνλ Γεξκαλό Τθππνπξγό
Παηδείαο, θύξην Thomas Rachel, ζηελ νπνία γίλεηαη κηα
ζύληνκε αλαθνξά (ζει.5).
Καη ηέινο, ιίγα αθόκε ιόγηα ζην πξνζσπηθό επίπεδν:
ην αλ κηα λέα επαγγεικαηηθή αθεηεξία ζα επηηύρεη ή όρη
εμαξηάηαη επίζεο από ηνπο αλζξώπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη θαλείο ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Δίκαη γηα ηνλ ιόγν απηό ηδηαίηεξα επγλώκσλ ζηηο θπξίεο
Berg θαη Γνπδνπζάθε γηα ηελ ζεξκόηαηε ππνδνρή ηνπο
θαη γηα ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο πνπ κε
βνεζνύλ ζηελ εμνηθείσζή κνπ κε ηα λέα κνπ θαζήθνληα.
Οη ζπλεξγάηεο θαη ζπλεξγάηηδεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ
Goethe Αζελώλ, κε ην νπνίν ην Δλεκεξσηηθό Κέληξν
Αζελώλ ηεο DAAD δηαηεξεί από ην 2004 κηα αμηόπηζηε
θαη ζηελή ζπλεξγαζία, κε ππνδέρζεθαλ κε ηδηαίηεξε
θηιηθόηεηα.
Οθείισ όκσο έλα μερσξηζηό επραξηζηώ ζηελ
πξνθάηνρό κνπ, θπξία Katja Jaeckel, ε νπνία δε κνπ
παξέδσζε απιά έλα άξηζηα νξγαλσκέλν
Δλεκεξσηηθό Κέληξν, αιιά κνπ πξνζέθεξε επίζεο
πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο θαηά ηελ επίζθεςε
γλσξηκίαο θαη πξνεηνηκαζίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζα
ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην.
αο εύρνκαη κηα επράξηζηε αλάγλσζε,
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Γλσξηκία κε ηε DAAD Θεζζαινλίθεο

«πλαξπαζηηθή θαη πνιύπιεπξε»
Πξνζεζκίεο
ππνβνιήο αηηήζεσλ
γηα ππνηξνθίεο ηεο
DAAD 2012/2013
Τπνηξνθίεο Έξεπλαο,
δηάξθεηαο ελόο έηνπο, γηα
λένπο επηζηήκνλεο θαη
αλεξρόκελνπο λένπο
επηζηήκνλεο: 9/12/2011
Τπνηξνθίεο Έξεπλαο
κηθξήο δηάξθεηαο έσο 6
κήλεο γηα λένπο επηζηήκνλεο θαη αλεξρόκελνπο
επηζηήκνλεο: 17/2/2012
Τπνηξνθία Έξεπλαο
«DAAD - Μαξία TrumpfΛπξηηδάθε» ελόο έηνπο
γηα Έιιελεο Αξραηνιόγνπο: 9/12/2011

Η DAAD εθπξνζσπείηαη ζην Σκήκα Γεξκαληθήο
Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο από δύν ιέθηνξεο, ηηο θπξίεο
Judith Schiebel θαη Marie Meihsner, θαη κηα ζπλεξγάηεο ζε γισζζηθά ζέκαηα, ηελ θπξία Jana Glaser,
νη νπνίεο ζαο παξαζέηνπλ ζηε ζπλέρεηα ιίγα ιόγηα
γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη θάλνπλ έλαλ πξώην απνινγηζκό.
«Σν επώλπκό κνπ, “Schiebel”, παξαπέκπεη ζηελ
πεξηνρή Schwaben, θαηάγνκαη όκσο απ’ ην
Thüringen, κεγάισζα ζην Erfurt θαη ζπνύδαζα ζηε
Jena. Ήδε ιίγν κεηά ηελ πηώζε ηνπ Σείρνπο άξρηζα
λα ηαμηδεύσ, έδεζα 10 κήλεο ζηε Ρσζία, 7 κήλεο ζηε
Βνιηβία, ελάκηζε ρξόλν ζηελ Αξγεληηλή θαη εξγάδνκαη
από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 σο ιέθηνξαο ηεο

Τπνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γηα απνθνίηνπο όισλ ησλ θιάδσλ: 9/12/2011
Τπνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γηα θαιιηηέρλεο θαη αξρηηέθηνλεο: επηέκβξηνο 2012
Τπνηξνθίεο Εξεπλεηηθώλ
Πξνγξακκάησλ γηα Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ θαη
Εξεπλεηέο: 17/2/2012
Τπνηξνθίεο Εξεπλεηηθώλ
Πξνγξακκάησλ γηα Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ θαη
Εξεπλεηέο θαιιηηερληθώλ
θιάδσλ θαη αξρηηεθηνληθήο: 17/2/2012
Επαλαπξνζθιήζεηο
πξώελ ππόηξνθσλ ηεο
DAAD: 17/2/2012
Τπνηξνθίεο Παξαθνινύζεζεο Θεξηλώλ Σκεκάησλ Αλώηαησλ ρνιώλ
γηα πξνρσξεκέλνπο
θνηηεηέο: 1/12/2011
Τπνηξνθίεο Εληαηηθώλ
Σκεκάησλ Γεξκαληθήο
Γιώζζαο γηα πξνρσξεκέλνπο θνηηεηέο:
1/12/2011
Τπνηξνθίεο Οκαδηθώλ
Εθπαηδεπηηθώλ Σαμηδηώλ
ζηε Γεξκαλία: 1/2/2012 1/5/2012
Πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο
ππνηξνθίεο ζα βξείηε
ζηελ ηζηνζειίδα καο ζην
http://ic.daad.de/athen/
stipendiengr.html

© privat
από αξηζηεξά: Jana Glaser, Marie Meihsner, Judith Schiebel

DAAD ζηε Θεζζαινλίθε. Ιδηαίηεξα κνπ αξέζεη ε πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεη ηε Θεζζαινλίθε, ν Όιπκπνο, νη
ηακαηηθέο πεγέο θαη θπζηθά ε Υαιθηδηθή. ηελ ίδηα ηελ
πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο κνπ αξέζεη ε Άλσ Πόιε κε
ηε ζέα ηεο πξνο ηε ζάιαζζα. Έλα ηέηνην επξύ νπηηθό
πεδίν είλαη ζεκαληηθό θαη γηα ηελ εξγαζία, δελ είλαη
όκσο πάληα εύθνιν λα ην δηαηεξεί θαλείο, δηόηη ε δσή
εδώ, όπσο ηελ βηώλσ, έρεη ηαρύηαηνπο ξπζκνύο θαη
είλαη αζηαζήο. Πξέπεη λα είλαη θαλείο πάληνηε πξνεηνηκαζκέλνο γηα εθπιήμεηο, π.ρ. γηα απεξγίεο ή απζόξκεηα εκθαληδόκελεο εθδειώζεηο. Σν ζεηηθό ζηνηρείν απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη όηη ζπρλά ππάξρνπλ
ζθνπνί, πνπ ελώ θαλείο δελ πηζηεύεη πηα όηη ζα πεηύρνπλ, πξαγκαηνπνηνύληαη όκσο ηειηθά ηελ ηειεπηαία
ζηηγκή. Σν απόθζεγκά κνπ γηα ηελ Διιάδα είλαη ην
γεξκαληθό γλσκηθό: «Όπνπ ππάξρεη πνιύ θσο, ππάξρνπλ θαη πνιιέο ζθηέο». Καη ειπίδσ λα κε ράζνπλ νη άλζξσπνη, ζηνπο ζθνηεηλνύο απηνύο θαηξνύο,
ηελ πίζηε ηνπο ζην θσο.»
Judith Schiebel, λέκτορας της DAAD

ηδέα λα πάσ ζηελ Διιάδα γηα εζεινληηθή ππεξεζία.
ηε ζπλέρεηα ε Διιάδα κε αθνινπζνύζε ζε θάζε κνπ
βήκα. Παξάιιεια κε γεξκαληθή θηινινγία ζπνύδαζα
θαη αξραία ειιεληθά, ηαμηδεύνληαο, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδώλ κνπ, μαλά ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο αληαιιαγώλ Erasmus θαη γηα λα θάλσ ηελ πξαθηηθή κνπ. Έηζη κπόξεζα, κε εληαηηθνύο
ξπζκνύο, λα κάζσ θαη ηε λενειιεληθή γιώζζα. Η
παξνπζία κνπ, κεηά ηηο ζπνπδέο κνπ (2010), ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε σο ζπλεξγάηεο ηεο DAAD ζε
γισζζηθά ζέκαηα δε κνπ απέθεξε κνλάρα δηδαθηηθέο
εκπεηξίεο, αιιά θαη κηα βαζύηεξε αληίιεςε γηα ηελ
θνηλή ειιεληθή θαη ηνπξθηθή ηζηνξία θαη θνπιηνύξα.
Από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 εξγάδνκαη σο ιέθηνξαο ηεο DAAD ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Η ζέζε απηή ήηαλ γηα κέλα ε επόδσζε
ελόο νλείξνπ, ην νπνίν κε θάλεη θαη ρακνγειώ αθόκε
θαη ζε αληίμνεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. γεληθή απεξγία).
Αηζζάλνκαη όηη κε πιεκκπξίδεη έκπλεπζε θαη ελέξγεηα
γηα ηε ζεηεία πνπ κε πεξηκέλεη σο ιέθηνξα ηεο
DAAD.»
Marie Meihsner, λέκτορας της DAAD

«Ολνκάδνκαη Jana Glaser θαη δσ πιένλ από ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ζηελ Διιάδα, ζε κηα ηόζν δσληαλή
θαη πνιύκνξθε κεηξόπνιε όπσο ε Θεζζαινλίθε.
Σελ Διιάδα ηε γλώξηζα, αιιά θαη ηελ αγάπεζα,
πξώηε θνξά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δζεινληώλ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό
κειέηεζα θαη έκαζα, ζηα πιαίζηα ησλ κεηαθξαζηηθώλ
κνπ ζπνπδώλ, θαη ηε λενειιεληθή γιώζζα. Καηόπηλ
έθαλα έλα Master «Γεξκαληθά σο Ξέλε Γιώζζα», ην
νπνίν κνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα επηζηξέςσ ζηελ
Διιάδα θαη λα εξγαζηώ γηα έλαλ ρξόλν ζην ηκήκα
γεξκαληθήο θηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Παξά ηε δύζθνιε θαηάζηαζε, ε
ρώξα κε ηηο πνηθίιεο όςεηο ηεο, ηνπο αλζξώπνπο θαη
ηελ θνπιηνύξα ηεο δελ παύεη λα κε ζπλαξπάδεη. Τπάξρνπλ ακέηξεηα πξάγκαηα λα αλαθαιύςεη θαη λα
κάζεη θαλείο θαη έρσ παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα λα
εμνηθεηώζσ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ιίγν πεξηζζόηεξν κε ηε Γεξκαλία.»
Jana Glaser, σσνεργάτης της DAAD σε γλωσσικά
θέματα
Δπηθνηλσλία:
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Σκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο
Σ.Θ. 82
54124 Θεζζαινλίθε
ηει.: +30 2310 997556

«Έρνληαο κεγαιώζεη ζηελ θσκόπνιε Schwedt/Oder
ηνπ θξαηηδίνπ ηνπ Βξαδεκβνύξγνπ, είρα, κεηά ηηο
εμεηάζεηο απνιπηεξίνπ ηνπ 2003, ζρεδόλ ηπραία ηελ

θαμ: +30 2310 995235
www.del.auth.gr
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πνπδέο ζην Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην ηνπ Ακβνύξγνπ

Δύζθνιε απόθαζε κε...πςειέο αληακνηβέο
«Οη ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κηα δύζθνιε απόθαζε. Όπνηνο κπαίλεη ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία μεθηλά ζρεδόλ
κηα θαηλνύξηα δσή θαη απηό ζπλεπάγεηαη δπζθνιηώλ όπσο νηθνλνκηθά
έμνδα, λέα γιώζζα, λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θ.α. Δγώ πήξα απηήλ
ηελ απόθαζε πξηλ από έλα ρξόλν θαη άθεζα ηελ Διιάδα γηα λα
ζπνπδάζσ λαππεγηθή, ε νπνία από πνιύ λσξίο ήηαλ ν ζηόρνο κνπ.
Αμηνινγώληαο ηεο επηινγέο κνπ θαηέιεμα ζε απηήλ ηεο Γεξκαλίαο,
θάηη πνπ κέρξη ηώξα δελ ην κεηαληώλσ.
Μεηά από κία ελεκέξσζε από ην Δλεκεξσηηθό Κέληξν ηεο DAAD
ζηελ Αζήλα πιεξνθνξήζεθα όηη ζηε Γεξκαλία ην αληηθείκελν ζπνπδώλ κνπ δηδάζθεηαη κόλν από έλα παλεπηζηήκην ζην Ακβνύξγν.
Έρνληαο αθνύζεη πνιύ θαιά ιόγηα γηα ηελ πόιε ελζνπζηάζηεθα αθόκε πεξηζζόηεξν θαη μεθίλεζα ηελ πξνεηνηκαζία κνπ γηα ηελ εγγξαθή
κνπ.
Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο αλ όρη όιεο
ζπνπδέο κεραληθώλ ζηε Γεξκαλία
είλαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε
κίαο πξαθηηθήο άζθεζεο (Grundpraktikum). Απηή ε πξαθηηθή ή ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηεο απαηηείηαη
πνιιέο θνξέο λα έρεη νινθιεξσζεί
πξηλ από ηελ αξρή ησλ δηαιέμεσλ
ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ. Οινθιήξσζα ηελ πξαθηηθή κνπ ζε λαππεγείν
ηνπ Ακβνύξγνπ θαη κε απηόλ ηνλ
ηξόπν εκπινύηηζα ην ιεμηιόγηό κνπ
© privat κε νξνύο ρξήζηκνπο γηα ηηο ζπνπδέο
κνπ θαη είκαη ζίγνπξνο όηη ηελ αληηκεηώπηζε πνπ είρα εθεί σο εθπαηδεπόκελνο θαζώο θαη ην επίπεδν ηεο θαζνδήγεζεο από ηνπο ππεύζπλνπο εθπαηδεπηέο δύζθνια ζα ην ζπλαληνύζα ζηελ Διιάδα. Δγώ
είρα ηελ ηύρε λα εξγαζηώ ζηελ θαηαζθεπή πινίσλ θαζώο θαη λα
δηαπηζηώζσ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ κειινληηθνύ κνπ επαγγέικαηνο. Η εθπαίδεπζε απηή γηα έλαλ κέιινληα κεραληθό είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη ελδηαθέξνπζα.
Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα θαηαθηήζηε ην επηζπκεηό γισζζηθό επίπεδν είλαη λα παξαθνινπζήζεηε γισζζηθά καζήκαηα ζηε Γεξκαλία.
Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη ζεακαηηθά θαη κάιηζηα ζα πξνζαξκόδεζηε
θνηλσληθά.
Η Γεξκαλία είλαη από ηνπο ηδαληθόηεξνπο πξννξηζκνύο ζπνπδώλ
ζην εμσηεξηθό δηόηη ηα πεξηζζόηεξα παλεπηζηήκηα είλαη θξαηηθά θαη
δίδαθηξα είηε δελ ππάξρνπλ είηε είλαη ην πνιύ έσο 500 επξώ ην εμάκελν. Σα έμνδα ζηέγαζεο είλαη κελ ζηηο κεγάιεο πόιεηο ζπλήζσο
πςειά, ππάξρνπλ πάληα όκσο νη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ηεο ζπγθαηνίθεζεο (Wohngemeinschaft) ή ηεο θνηηεηηθήο εζηίαο θαζώο θαη ηεο
θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ππό ηδηαίηεξα επλντθνύο όξνπο. Πέξα
όκσο απ’απηά κπνξεί θαλείο λα βξεη δνπιεία σο θνηηεηήο εύθνια κε
ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο θαη λα εληζρύζεη έηζη ην κεληαίν ηνπ ηακείν.
Δπίζεο, ε Γεξκαλία έρεη έιιεηςε κεραληθώλ θαη άξα νη πηπρηνύρνη
έρνπλ ζρεδόλ πάληα ζίγνπξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.
Μπνξεί ηα θξηηήξηα απνδνρήο ζην παλεπηζηήκην λα κελ είλαη πάληα

ηδηαίηεξα απαηηεηηθά, ε νινθιήξσζε ηνπ όκσο είλαη. Γπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη νη Γεξκαλνί - πόζν κάιινλ έλαο μέλνο θνηηεηήο
πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηελ κνλαμηά θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο, από
ην θαγεηό κέρξη ηνλ θαηξό. Γη’απηό πξνηείλσ λα πάεη θάπνηνο ζηνλ
ηόπν ησλ ζπνπδώλ ηνπ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ θαη κάιηζηα - επεηδή ζηε βόξεηα Γεξκαλία ηνπιάρηζηνλ νη άλζξσπνη είλαη ιίγν θιεηζηνί
γηα ηα δηθά καο κεζνγεηαθά δεδνκέλα - λα πάξεη απηόο ηελ πξσηνβνπιία θαη λα είλαη αλνηρηόο ζε πξνθιήζεηο θαη πξνζθιήζεηο.
Άιισζηε ην παλεπηζηήκην δηνξγαλώλεη πάληα εθδειώζεηο, νκηιίεο,
ζπλαληήζεηο, αθόκε θαη καζήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη νκαιή
έληαμε ησλ θνηηεηώλ ζηελ αθαδεκατθή πξαγκαηηθόηεηα. Η λνζηαιγία
γηα ηελ παηξίδα ζα ππάξρεη πάληα, εηδηθά ζηελ αξρή. Καη βέβαηα δελ
πξόθεηηαη λα βξείηε κηα ειιεληθή θνηηεηηθή δσή κε όηη απηό ζεκαίλεη. Η
αληακνηβή ησλ πξνζπαζεηώλ ζαο σζηόζν, πνπ ζα είλαη ζίγνπξε, ζα
ζαο θάλεη λα αηζζαλζείηε θαιύηεξα θαη ζα ζαο δώζεη ζάξξνο λα ζπλερίζεηε. Αλ έρεηε ινηπόλ όξεμε λα πξνζπαζήζεηε κελ δηζηάζεηε, ε
επηηπρία είλαη ήδε δεδνκέλε. Με ζεηηθή ζθέςε, θνηλσληθόηεηα θαη
επηθνηλσλία ζα θάλεηε ηελ δσή ζαο αθόκε πην επράξηζηε.»
Γημήτριος Τέλλης
Bachelor of Science in Naval Architecture,
Πολστετνείο τοσ Αμβούργο
www.tuhh.de

Τπνηξνθίεο Γιώζζαο ηεο DAAD 2010

Μαζαίλνληαο Γεξκαληθά δίπια ζην Ρήλν
«Ολνκάδνκαη Μαξία Βειεγξάθε, θαηάγνκαη από ηελ Κξήηε, είκαη 22
ρξνλώλ θαη ζπνπδάδσ ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο. Δδώ θαη αξθεηά
ρξόληα παξαθνινπζώ καζήκαηα Γεξκαληθώλ επεηδή ζθέθηνκαη λα
θάλσ έλα κεηαπηπρηαθό ζε θάπνην παλεπηζηήκην ηεο Γεξκαλίαο.
Σν θαινθαίξη ηνπ 2010 επηζθέθηεθα ηελ
Γεξκαλία ιακβάλνληαο κηα ππνηξνθία
από ηελ DAAD γηα εθκάζεζε ησλ Γεξκαληθώλ ζην «Institut für Internationale
Kommunikation», ζην Νηίζειληνξθ. Σα
καζήκαηα γηλόηαλ ζε ηκήκαηα ησλ 7 κε
10 αηόκσλ αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ
γλώζεσλ καο. Από ην ηλζηηηνύην είραλ
δηνξγαλσζεί θαη πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο
ώζηε λα έξζνπκε ζε επαθή κε άιια
© privat
άηνκα θαη λα κηιήζνπκε όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν ζηα Γεξκαληθά.
Σέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ εθδξνκέο ζε θνληηλέο πόιεηο, π.ρ. Βόλλε, Κνινλία, μελαγήζεηο ζηελ πόιε ηνπ Νηίζειληνξθ θαη δηάθνξα
ζεακαηηθά πάξηη.
Η εκπεηξία κνπ από ην ηαμίδη απηό ήηαλ απίζηεπηε. Γλώξηζα άηνκα
από όιν ηνλ θόζκν, κε θάπνηα από απηά ζπλερίδσ λα έρσ επαθή,
εκπινύηηζα ηηο γλώζεηο κνπ ζηα Γεξκαληθά θαζώο επίζεο βειηίσζα
ηελ πξνθνξά κνπ. Έκαζα επηπξνζζέησο πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ
Γεξκαληθή θνπιηνύξα, ηε κνπζηθή ηεο, ηνλ ηξόπν δσήο θιπ. Ήηαλ κία
κνλαδηθή εκπεηξία πνπ ζα έπξεπε λα δνθηκάζεη όπνηνο κπνξεί.»
Μαρία Βελεγράκη, υοιτήτρια τοσ τμήματος Μητανικών Ορσκτών τοσ
Πολστετνείοσ Κρήτης, πρώην σπότρουος της DAAD για θερινά τμήματα γλώσσας
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Ηκεξίδα επηκόξθσζεο ηεο DAAD Αζελώλ

ε αλνδηθή πνξεία ε Γεξκαλία σο ηόπνο
ζπνπδώλ
Κάζε ρξόλν εκείο ζην Δλεκεξσηηθό Κέληξν Αζελώλ ηεο
DAAD νξγαλώλνπκε κηα επηκόξθσζε, ε νπνία απεπζύλεηαη
ζηα Γξαθεία Γηαζύλδεζεο ησλ ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ θαη
ΣΔΙ. Η κνλνήκεξε απηή εθδήισζε παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα λέεο
ηάζεηο ζηε Γεξκαλία σο ηόπν
ζπνπδώλ θαη έξεπλαο, πξνζθέξνληαο παξάιιεια έλα θόξνπκ
γηα κηα δεκόζηα αληαιιαγή απόςεσλ θαη εκπεηξηώλ. Γηα ηελ θεηηλή εθδήισζε, πνπ έιαβε ρώξα
ζηηο 4 Ννεκβξίνπ ζην Ιλζηηηνύην
Goethe Αζελώλ, ππήξμε ηδηαίηεξα
© DAAD IC Athen κεγάιν ελδηαθέξνλ: ζπλνιηθά
έιαβαλ κέξνο 23 εθπξόζσπνη από 11 Γξαθεία Γηαζύλδεζεο
απ’ όιε ηελ Διιάδα.
Λόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε δήηεζε από θνηηεηέο γηα
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηε Γεξκαλία
θαη ηελ δπλαηόηεηα ηεο νινθιήξσζεο κηαο πξαθηηθήο εμάζθεζεο εθεί, έρεη, ζύκθσλα κε αλαθνξέο όισλ ησλ Γξαθείσλ Γηαζύλδεζεο, απμεζεί. Με κηα ζύληνκε παξνπζίαζή καο
επεμεγήζακε, γηα ηνλ ιόγν απηό, ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλαδήηεζε ζέζεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη ζέζε εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο ζηε Γεξκαλία, θαη πεξηγξάςακε κε ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα ηε γεξκαληθή «πξαθηηθή» γύξσ απ’ ηνλ ηξόπν
λα αηηεζεί θαλείο γηα ζέζε απαζρόιεζεο.
Δμαηηίαο ηεο παξαηεηλόκελεο θξίζεο, αλαβαζκίζηεθε θαη ε
δήηεζε γηα ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζπνπδώλ ζηε Γεξκαλία.
Δπηπιένλ ηεο πξνζθνξάο ππνηξνθηώλ
ηεο DAAD, παξνπζηάζακε θαη ιεπηνκε© DAAD IC Athen
ξείο
δπλαηόηεηεο
ελαιιαθηηθώλ επηρνξεγήζεσλ, όπσο π.ρ. ην επνλνκαδόκελν
BAföG [θξαηηθό επίδνκα ελίζρπζεο εθπαίδεπζεο]
(www.bafoeg.de), ηελ ππνηξνθία Deutschland-Stipendium,
πνπ απνλέκεηαη από ηα γεξκαληθά παλεπηζηήκηα ζε θνηηεηέο
εμαηξεηηθώλ επηδόζεσλ (www.deutschland-stipendium.de),
όπσο θαη ην Δθπαηδεπηηθό Σακείν ηνπ Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο
γηα ηελ Αλαζπγθξόηεζε (www.bildungskredit.de). Γηθαίσκα
αίηεζεο γηα ην BAföG έρνπλ εμάιινπ θαη νη κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο.
Η γεξκαληθή γιώζζα απνηειεί, ζύκθσλα κε αλαθνξέο ησλ
Γξαθείσλ Γηαζύλδεζεο, εκπόδην γηα πνιινύο ελδηαθεξόκελνπο, δηόηη έρεη ηε «θήκε» κηαο δύζθνιεο ζηελ εθκάζεζε
μέλεο γιώζζαο. Σα πνιπάξηζκα αγγιόθσλα πξνγξάκκαηα

κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ γεξκαληθώλ παλεπηζηεκίσλ
απνηεινύλ ζίγνπξα κηα ελαιιαθηηθή ιύζε, όπνηνο όκσο
πξνηίζεηαη λα θαηαζηήζεη ηε Γεξκαλία επίθεληξν ηεο δσήο
ηνπ, δε ζα απνθύγεη, όπσο επηζεκάλακε, ηελ άξηζηε επάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο ζ’ έλα κεζν-καθξνπξόζεζκν ρξνληθό
πιαίζην.
Η επόκελε επηκνξθσηηθή καο εθδήισζε έρεη νξηζηεί γηα ην
θζηλόπσξν ηνπ 2012.

© DAAD IC Athen

Τπελζύκηζε:
Αξρέο Δεθεκβξίνπ ιήγνπλ νη πξνζεζκίεο γηα
ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ηηο εμήο
ππνηξνθίεο ηεο DAAD:

Τπνηξνθίεο γιώζζαο:
1.12.2011

Τπνηξνθία έξεπλαο ελόο έηνπο:
9.12.2011

Τπνηξνθία έξεπλαο ελόο έηνπο
γηα αξραηνιόγνπο
«DAAD-Μαξία Trumpf-Λπξηηδάθε»:
9.12.2011

Τπνηξνθία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο:
9.12.2011

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: www.daad.gr
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Ειιελνγεξκαληθόο δηάινγνο γηα ηελ
παηδεία
Με πξσηνβνπιία ηνπ Humboldt Club Αζελώλ, ηνλ
ύλδεζκν Διιήλσλ ππνηξόθσλ ηνπ Ιδξύκαηνο Alexander
von Humboldt θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξεζβεία ηεο
Ο.Γ.Γ. θαη ηελ DAAD, δηνξγαλώζεθε ηελ Σεηάξηε 5 Οθησβξίνπ 2011 ζην Ιλζηηηνύην Goethe Αζελώλ κηα δηάιεμεζπδήηεζε κε ζέκα «πλζήθεο θαη πξννπηηθέο ηεο ειιελνγεξκαληθήο επηζηεκνληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο». Οκηιεηήο ηεο δηάιεμεο ήηαλ ν θνηλνβνπιεπηηθόο
Τθππνπξγόο ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Έξεπλαο, θύξηνο Thomas Rachel. ηε ζπδήηεζε πνπ
αθνινύζεζε ππήξμε κηα δσεξή αληαιιαγή ηδεώλ επί πνηθίισλ ζεκάησλ: ηελ πηζαλόηεηα ίδξπζεο ελόο ειιελνγεξκαληθνύ παλεπηζηεκίνπ, ηνλ απμαλόκελν αξηζκό αγγιόθσλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ Master ζηε Γεξκαλία, ηηο
επηπηώζεηο ηεο κεηαξξύζκηζεο ηεο Bologna ζην γεξκαληθό
παλεπηζηεκηαθό ηνπίν θ.α.

δεκηνπξγία ελόο θνηλνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Master.
Η ηδέα ηεο ζεζκνζέηεζεο ελόο ειιελνγεξκαληθνύ παλεπηζηεκίνπ ζα άμηδε κηαο θαηαξρήλ ζεηηθήο ππνζηήξημεο. ηελ
ζπλέρεηα ζα έπξεπε όκσο λα ηεζνύλ γεξέο βάζεηο ζην
πεδίν ησλ επηζηεκνληθώλ αληαιιαγώλ.
Γηαθηινληθνύκελν δήηεκα αλαδείρζεθε ν απμαλόκελνο
αξηζκόο αγγιόθσλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ Master
ζηε Γεξκαλία: αθελόο έλα ζεκαληηθό εξγαιείν marketing,
γηα λα πξνζειθύζεη θαλείο ελδηαθεξόκελνπο γηα ζπνπδέο
ζηε Γεξκαλία νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ επαξθείο γισζζηθέο
γλώζεηο, αθεηέξνπ – θαηά ηε γλώκε κεξηθώλ ζπκκεηερόλησλ – κηα ππνβάζκηζε ηεο γεξκαληθήο σο επηζηεκνληθήο γιώζζαο. Σν 10% ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ
Master ζηε Γεξκαλία είλαη ζήκεξα αγγιόθσλα.
Γεληθά ε εθδήισζε ππήξμε αθνξκή γηα γόληκεο θαη δσεξέο
αληαιιαγέο, νη νπνίεο επειπηζηνύκε λα ζπλερηζηνύλ θαη
ζην κέιινλ.

Από ηελ πιεπξά ηεο DAAD εθθξάζηεθε ε επρή γηα κηα
εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ γεξκαληθώλ θαη
ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ.
Απηό ζα κπνξνύζε, επί παξαδείγκαηη, λα νδεγήζεη ζηε

Η DAAD Αζελώλ παξνπζηάδεη Η θαζεγήηξηα Margret Wintermantel, πξόεδξνο ηεο DAAD
Η Γξ. θπξία Margaret
Wintermantel αλαιακβάλεη από 1εο Ιαλνπαξίνπ
2012 θαζήθνληα σο
Πξόεδξνο ηεο Γεξκαληθήο Τπεξεζίαο Αθαδεκατθώλ Αληαιιαγώλ
(DAAD). ηε ζέζε απηή
© DAAD / Eduard Fiege δηαδέρεηαη ηελ θαζεγήηξηα Γξ. Sabine Kunst, ε νπνία εγήζεθε ηεο DAAD από
ηνλ Ινύιην ηνπ 2010 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 θαη αλέιαβε ζηε ζπλέρεηα ηε ζέζε ηεο Τπνπξγνύ Δπηζηεκώλ ηνπ
Οκόζπνλδνπ Κξαηηδίνπ ηνπ Βξαδεκβνύξγνπ.
Η θπξία Wintermantel ζπνύδαζε ςπρνινγία θαη δεκνζηνγξαθία ζην Παλεπηζηήκην Johannes Gutenberg ηνπ
Mainz (1966-1970). Σν 1972 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ (Dr.

rer. nat.) ςπρνινγίαο θαη ην 1986 δηνξίζζεθε θαζεγήηξηα
ζην Παλεπηζηήκην ηεο Υατδειβέξγεο. Πξν ηεο εθινγήο ηεο,
ηνλ Μάξηην ηνπ 2006, σο Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ
Πξπηάλεσλ (Hochschulrektorenkonferenz – HRK) είρε ήδε
ζεηεύζεη ζηνλ ίδην ζεζκό σο Αληηπξόεδξνο Έξεπλαο θαη
Δπηζηεκνληθήο Δμεηδίθεπζεο, όπσο θαη Πξόεδξνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Saarland (2000-2006). Απνηειεί
επίζεο κέινο πνιπάξηζκσλ εζληθώλ θαη δηεζλώλ
επηηξνπώλ, όπσο κ.α. ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Ιδξύκαηνο Alexander von Humboldt. Η θπξία Wintermantel
είλαη ε δεύηεξε γπλαίθα πνπ αλαιακβάλεη ηα ελία ηνπ
κεγαιύηεξνπ ζηελ πθήιην νξγαληζκνύ αθαδεκατθώλ
αληαιιαγώλ.

