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Zukunftsperspektiven

mit PASCH -

Προοπτικές για το 

μέλλον με την 

πρωτοβουλία PASCH

Ελένη Ανδριανοπούλου

26.11.2020
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DAAD:

Ποιοι είμαστε και 

τι κάνουμε



Change by Exchange

 Ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός

φορέας από το 1950

 Αντιπροσωπεύει ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και φοιτητικές οργανώσεις

 Χρηματοδοτείται κυρίως από την 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της 

Γερμανίας

 69 παραρτήματα σ’ όλο τον κόσμο, στην 

Eλλάδα από το 2004, ενημέρωση για 

σπουδές, έρευνα, διασύνδεση 

γερμανικών πανεπιστημίων

 περίπου 100.000 υποτροφίες κάθε 

χρόνο

 Μεγαλύτερος φορέας υποτροφιών στον 

κόσμο
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Το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD ιδρύθηκε το 2004 στην Αθήνα και:

• παρέχει πληροφορίες για σπουδές στη Γερμανία

• ενημερώνει για ερευνητικά προγράμματα

• συμβουλεύει για το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών ή έρευνας

• προτείνει χρήσιμες ιστοσελίδες και παρέχει ενημερωτικό υλικό για περαιτέρω 

πληροφόρηση

• πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις σε πανεπιστήμια, σχολεία και άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα

• διοργανώνει και συμμετέχει σε εκθέσεις σπουδών

• χορηγεί υποτροφίες

Επίσης

• συνδιοργανώνει συνέδρια ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος

• βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους υποτρόφους της (DAAD-Alumni) 

καθώς και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της

εκπαίδευσης και έρευνας

Η DAAD στην Ελλάδα
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Πρόγραμμα Υποτροφιών της DAAD 
για απόφοιτους σχολείων PASCH 
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ZfA - Κεντρική 
Υπηρεσία 

Σχολείων στο 
Εξωτερικό 

DAAD

PAD

Παιδαγωγική 
Υπηρεσία 

Ανταλλαγών 

Goethe-
Institut

BIDS

www.daad.

de/bids 

Δίκτυο 

PASCH-

Alumni

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

H DAAD - βασικός σύνδεσμος μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης
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Σχολεία PASCH στην Ελλάδα
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Σχολεία PASCH στην Ελλάδα

DAS – Γερμανικά Σχολεία στο Εξωτερικό (ΖfA) 

- Γερμανική Σχολή Αθηνών 

- Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 

DSD-Σχολεία (ZfA)

- Athener Schule

- Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου

- Ελληνογερμανική Αγωγή 

- Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα

- Εκπαιδευτήρια Ι. Τσιαμούλη

- Manta Schule – Σχολή Β. Μαντά Ελληνο-Γερμανικό Σχολείο 

- Νέα Γενιά Ζηρίδης

- Neue Schule Athen

- Ρωδίων Παιδεία 

Fit-Schulen (Goethe-Institut)

- 18ο Γυμνάσιο Αθηνών 

- Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης

- Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Πρόγραμμα Υποτροφιών της DAAD για απόφοιτους των 

σχολείων PASCH  

• Υποτροφίες για ιδιαίτερα ταλαντούχους απόφοιτους των σχολείων PASCH 

• Οι διευθυντές των σχολείων/ αρμόδιοι της ZfA προτείνουν υποψηφίους. Oι 

ίδιοι απόφοιτοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

• Υποτροφίες για βασικές σπουδές. Δυνατότητα παράτασης χρηματοδότησης 

και για μεταπτυχιακές  σπουδές  κατόπιν αίτησης από τους ίδιους τους 

υπότροφους. 

• Προκήρυξη υποτροφίας αρχές Δεκεμβρίου μέσω της ZfA, το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα υποτροφιών δεν δημοσιεύεται από την DAAD στη βάση 

δεδομένων υποτροφιών  www.funding-guide.de 

• Στόχος: Πολλαπλασιαστές στον επιστημονικό, πολιτιστικό, πολιτικό 

και οικονομικό χώρο, μακροπρόθεσμη σύνδεση των υποτρόφων με τη 

Γερμανία. 
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Διαδικασία Αιτήσεων και Επιλογής Υποτρόφων 

Υπεύθυνοι σχολείων Goethe-Institut 

Υπεύθυνοι σχολείων της ZfA

(Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων στο 

Εξωτερικό)

Διευθυντές Γερμανικών 

Σχολείων στο Εξωτερικό 

S41 - Υπεύθυνο τμήμα 

στα κεντρικά γραφεία 

της DAAD 

3 υποψήφιοι 

ανά σχολείο

12 υποψήφιοι

ανά χώρα

Δήλωση  

Υποψηφιοτήτων προς 

DAAD έως 

10. Φεβρουαρίου

1) Συνεντεύξεις

με υποψήφιους  

απόφοιτους στην 

Ελλάδα
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o Επί του παρόντος 
περ. 600 Υπότροφοι

o από περ. 70 χώρες 
o Επιτυχία περάτωσης 

σπουδών 90%

Υπότροφοι 2020

o 110 Υποτροφίες 
o + 60% υποτροφίες 

για μεταπτυχιακές 
σπουδές 

Αριθμοί και δεδομένα 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ελένη Ανδριανοπούλου

DAAD Greece
c/o Goethe Institut

Ομήρου 14-16

10672 Αθήνα

(+30) 210 36 08 171

daad-athen@goethe.de
www.daad.gr

www.facebook.com/DAAD.Greece

www.linkedin.com/in/daad-greece/
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http://www.daad.gr
http://www.facebook.com/DAAD.Greece
https://www.linkedin.com/in/daad-greece/

