
 

ΘΕΜΑ : Ευρωπαϊκή Ηµέρα Γλωσσών  

 

               Liebe  Kolleginnen  und liebe  Kollegen! 

 

Όπως γνωρίζετε µετά από πρωτοβουλία του Συµβουλίου της Ευρώπης 

από το 2001 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεµβρίου η Ευρωπαϊκή 

Μέρα Γλωσσών.  Η µέρα αυτή ενδείκνυται για διάφορες εκδηλώσεις µε στόχο 

να αναδείξουν τη σηµασία και την αναγκαιότητα της εκµάθησης της ξένης 

γλώσσας. Σχετικές πληροφορίες και ιδέες για δραστηριότητες µπορείτε να 

βρείτε:  
http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-

languages_de.htm 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/JEL_en.asp 

 

www.edk.ch/dyn/23557.php 

http://edl.ecml.at 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
             ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,     

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

      Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Παπαδηµητρίου Σουλτάνα  

Σχολική Σύµβουλος ΠΕ07 (Γερµανικής) 

 

Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8, 10ο Χιλ. 

                        Θεσσαλονίκης - Μουδανιών 

Ταχ. Κωδ. :  57001 

Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019 

Τηλέφωνο : 2310/365320 & 2310/365341 

Κινητό      : 6976429533 

FAX          : 2310/286715  

E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr 

                   : papadimi@sch.gr  

 

  

Θεσ/νίκη:   18.09.2012 

 Αριθµ. Πρωτ.:772 

 

Προς  

 

Tις Σχολικές Μονάδες  A/θµιας & Β/θµιας 

Εκπ/σης Δ/νσεων  Δυτ. Θεσ/νίκης,  

και των Νοµών: Δράµας, Έβρου, Καβάλας, 

Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάµου, Χίου, 

Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης,, Φλώρινας, 

Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Πιερίας. 

Για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερµανικής 

 

(Δια µέσου των Δ/νσεων)  

Κοιν.:  

  

Τµήµα  Επιστηµονικής & Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Α/θµιας και Β/θµιας 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Δυτικής Μακεδονίας 

Βορείου Αιγαίου 

 



Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα µικρό θησαυρό λέξεων  µε λέξεις που 

δεν χρειάζεται να µεταφραστούν σε άλλη γλώσσα. (Internationalismen). 

Δηµιουργήστε ένα Logo ή Stickers για τη µέρα αυτή. 

Μια άλλη ιδέα είναι να δηµιουργήσουν οι µαθητές µία αφίσα µε θέµατα 

όπως: 

• Τι σηµαίνουν για µένα οι γλώσσες 

• Η γλώσσα που µαθαίνουµε είναι υπέροχη γιατι……………. κ.α,  

Να δηµιουργήσουν µία αφίσα µε λέξεις σε διάφορες γλώσσες, ή να 

γράψουν την αγαπηµένη τους λέξη σε όποια γλώσσα είναι αυτή. 

Μπορείτε να κάνετε επίσης ένα Projekt. Χωρίστε τους σε οµάδες και 

ζητήστε τους να παρουσιάσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη γλώσσα που 

µαθαίνουν: 

• Σηµαντικές λέξεις και προτάσεις της γλώσσας 

• Γνωστά τραγούδια στη γλώσσα που µαθαίνουν 

• Μικρές ιστορίες, παραµύθια, ποιήµατα, comics 

• Αξιοθέατα 

• Γνωστά πρόσωπα 

• Τυπικά φαγητά 

• Συνήθειες, παραδόσεις 

• Θα µπορούσαν να µαγειρέψουν επίσης τυπικές συνταγές  

Η κάθε οµάδα παρουσιάζει στο δικό της χώρο τη γλώσσα µε το δικό 

της τρόπο. Αυτό µπορεί να γίνει σε µορφή αφίσας, σε ppt-παρουσίαση κ.α. 

Στο Projekt αυτό θα µπορούσατε να συνεργαστείτε  και µε τους συναδέλφους 

σας που διδάσκουν τις άλλες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο  σας και 

να παρουσιάσουν όλοι µαζί οι µαθητές του σχολείου οι µεν για τους δε τη 

γλώσσα που µαθαίνουν.   

Με τους µικρότερους µαθητές δηµιουργείστε ένα Buchstabenbaum. 

Ζωγραφίστε σε ένα µεγάλο χαρτόνι ένα δέντρο. Οι µαθητές χρωµατίζουν σε 

χαρτί φύλλα και γράφουν πάνω τους ένα γράµµα. Τα κόβουν και τα κολλούν 

στο δέντρο. Μπορούν να κολλήσουν µόνο τα γράµµατα ή και να σχηµατίσουν 

λέξεις µε αυτά πάνω στο δέντρο. 

Τραγουδήστε µαζί γερµανικά τραγούδια 

Δείτε κάποια ταινία 

Παίξτε  γλωσσικά παιχνίδια 

home.ph-freiburg.de/jaling/material/material_examples.html 

Παράλληλα το Goethe Institut φιλοξενεί τη µέρα αυτή  από τις 10 .00  

έως  13.30 σχολικές τάξεις στο  χώρο του µε στόχο να συµµετάσχουν σε 

διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει: 

www.goethe.de/ins/gr/the/ver/de9611528v.htm  

 



«Με κάθε καινούρια γλώσσα αποκτάς µια καινούρια ζωή. Μιλώντας 

µόνο µια γλώσσα έχεις µόνο µια ζωή» (Τσέχικο ρητό) 

 

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

εκπαιδευτικούς ΠΕ07 ή/και να προωθήσουν το έγγραφο στο προσωπικό τους 

mail. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Παπαδηµητρίου Σουλτάνα 

Σχολική Σύµβουλος Γερµανικής ΠΕ07 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


