
 

 

 

Θέμα: «ΕΥΧΕΣ για τη σχολική χρονιά 2017-2018 και πρόσκληση στο 1ο STAMMTISCH»  

Αξιότιμες κυρίες Διευθύντριες και αξιότιμοι κύριοι Διευθυντές! 

Liebe DaF KollegInnen!  

Για την νέα σχολική χρονιά εύχομαι ολόψυχα σε σας προσωπικά, στις οικογένειες σας και 

σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα «Καλό ξεκίνημα και καλή σχολική χρονιά»!  

Με την ευκαιρία εύχομαι στις νέες διευθύντριες και τους νέους διευθυντές καλή θητεία!  

Καλή χρονιά γεμάτη με Υγεία, δημιουργική 

διάθεση, αξίες, ευθυκρισία και ψυχική 

ανθεκτικότητα για να ανταπεξέλθουμε στις νέες 

συνθήκες βάζοντας τη δική μας πινελιά στην 

εκπαίδευση, εμπλουτίζοντας τη με τη διδασκαλία 

της ξένης γλώσσας που διευρύνει τον ορίζοντα. 

Η επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας επέφερε σε 

αρκετές περιπτώσεις τη δημιουργία πολυάριθμων 

τμημάτων με μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες 

καλούνται να διδαχθούν άλλη γλώσσα από τη 

γλώσσα επιλογής τους. Για το λόγο αυτό 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αντιδράσεις 

μαθητών/τριών και γονέων, καθώς ωστόσο δεν 

ευθύνονται οι μαθητές/τριες για την κατάσταση, παρακαλώ να παρακινήσετε και να 

ενθαρρύνετε τη μάθηση με δημιουργικό κι ευχάριστο τρόπο διαφοροποιώντας όσο είναι 

εφικτό τη διδασκαλία προκειμένου να αγαπήσουν τη γλώσσα και να βιώσουν τη χαρά της 

μάθησης. 

 

 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. 
 

Γιάννα Κερκινοπούλου  
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 - Γερμανικής 

Θεσσαλονίκη, 11.09.2017 
Αριθ. Πρωτ.:     1098 

Προς  
 

τις Σχολικές μονάδες Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
και των διοικητικών ενοτήτων 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Α & Β Μαγνησίας, 
(Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου) Κέρκυρας, 

Λευκάδας, Σερρών & Χαλκιδικής:  
για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 

(Δια μέσου των Δ/νσεων) 

Ταχ. Δ/νση 
 
Τ.Κ. 
Ταχ. Θυρ. 
Τηλέφωνο 
Κινητό 
Fax 
E- mail 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Χάλκης 8, 10ο χλμ. 
Θεσ/νίκης - Μουδανιών:  
57001 
Δ. 5019 
2310/365320 & 365340 
6977638419 
2310/286715 
grss@kmaked.pde.sch.gr 
gkerkino@gmail.com 

Κοιν.: 
 

Τμήμα Επιστημονικής  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  
Ηπείρου  
Θεσσαλίας &  
Ιονίων Νήσων  

mailto:grss@kmaked.pde.sch.gr
mailto:gkerkino@gmail.com


 

 

 
Πάρτε και δώστε πρωτοβουλίες, ενεργοποιήστε τους μαθητές/τις μαθήτριες εμπλέκοντας 
τους στη μαθησιακή διαδικασία. «Να΄ σαι τόσο πρόσκαιρος και να κάνεις όνειρα τόσο 
αιώνια!» όπως λέει κι ο ποιητής Τάσος Λειβαδίτης. 

 

Σας προσκαλώ στο 1ο Stammtisch για το σχολικό έτος 2017-18, την Παρασκευή, 

15.09.2017 και ώρα 18.00-20.00 στο Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε. 

 

Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς – 

φιλολόγους Γερμανικής και να προωθήσουν την ενημέρωση στο προσωπικό mail τους. 

Καλή δύναμη στο έργο σας, στο οποίο παραμένω συνοδοιπόρος και αρωγός με την ευχή 

Bitte hört nicht auf zu träumen του Xavier Naidoo. 

 

Συνημμένα:  

1. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών, ΠΔ 79/2017 

2.  «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το 

σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»  

3. «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» 

4. Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις 

του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2017-2018 - ΦΕΚ 2406 τ. Β΄/2014 

5. Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γερμανικής γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού 

έτους 2017-2018. 

 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση 

Γιάννα Κερκινοπούλου 

Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 

https://www.youtube.com/watch?v=6rKl0Ik3Hig

