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Die Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften könnte sich folgende Projekte vorstellen:
O Σύνδεσµος τών γερµανoελληνικών Eταιρειών προσφέρει:
Μέντορες για νέες και νέους Έλληνες
• κατά τη διαµονή τους στη Γερµανία για επαγγελµατική
εκπαίδευση/πρακτική
• βοήθεια σε µεταφράσεις και προώθηση σε σχολεία για την
εκµάθηση της γλώσσας
Ηµερίδα για πρακτική και θέσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε
τοπική βάση
• Κονγκρέσο (Networking)
Σχολική και Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση
• Ησόβια αλληλοσυνεργασία στον τοµέα της εκπαιδευτικής
µάθησης, κατά τα άλλα µε τη βοήθεια των ψηφιακών µέσων
ενηµέρωσης
• προσφορές και προτάσεις απο Workshops µέχρι Couching
και αλληλοεπισκέψεις των δύο πλευρών
Υπενθύµηση και µνήµη γύρω απο τα γεγονότα της γερµανικής
κατοχής επί ελληνικού εδάφους και τις εγκληµατικές πράξεις των
ναζιστικών στρατευµάτων κατά του ελληνικού πληθυσµού
• και επίσης υπενθύµηση και µνήµη πάνω στη συνεργασία και τη
βοήθεια για τους µετανάστες και πρόσφυγες κατά τα χρόνια της
δικτατορίας
Επεξηγήσεις γύρω απο το φασισµό
Θέµατα/ενέργειες των δύο χωρών στη Γερµανία
• τα ΣΟΣ/παιδικά χωριά
• οι γιατροί του κόσµου
Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις
• Μουσικές ανταλλαγές όπως π.χ. µεταξύ ορχηστρικών, χορωδιακών,
θεατρικών και χορευτικών οµάδων
• Γύρω απο τα σπόρ που αλληλοσυνδέουν, όπως επιλεγµένες
Die oben genannten Projekte sollten in Beziehung stehen zur
interkulturellen Erziehung und Bildung für die Verbesserung des δραστηριότητες π.χ. ποδόσφαιρο, στίβο, καράτε, χορό και διάφορα
είδη σπορ που έχουν σχέση µε το νερό κτλ
beiderseitigen Freundschaftsverhältnisses.
• Παιδαγωγικές εµπειρίες: Ανταλλαγή µεταξύ προσκόπων
Mentorenschaft für junge Griechen
• während ihres Aufenthalts in Deutschland zur beruflichen
Bildung/Praktika
• Übersetzungshilfen und Sprachkursvermittlung
Ideenforum für Praktika oder Ausbildungsplätze vor Ort
• Kongresse (Networking)
Schulische und universitäre Bildung
• Gemeinsames lebenslanges Lernen u.a. mit Hilfe von digitalen
Medien
• Anbieten von Workshops über Coaching und gegenseitige
Besuche
Erinnerungsarbeit und Gedenken an die deutsche Besatzungszeit
und die Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht gegen die
Zivilbevölkerung
• an die Zusammenarbeit und Hilfe für die Zuwanderer und
Flüchtlinge während der Zeit der Diktatur
Aufklärung über den Faschismus
Projekte/Initiativen/Aktionen beider Länder in Deutschland
• SOS-Kinderdörfer in Griechenland
• Ärzte der Welt
Kulturelle/sportliche Veranstaltungen
• Austausch zwischen z.B. Orchester- Chor- Theater- sowie
Tanzgruppen
• Sportevents gekoppelt an ausgewählte sportliche Richtungen, wie
z.B. Fußball, Leichtathletik, Karate, Tanz, Wassersport usw.
• Erlebnispädagogik: Pfadfinder-Austausch

Τα παραπάνω αναφερόµενα προγράµατα θα πρέπει να
συσχετισθούν µε µία καλύτερη διαπολιτισµική αγωγή και
µόρφωση για µία στενότερη φιλία και επαφή ανάµεσα στις δύο
χώρες.

