
 

ΘΕΜΑ : Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά 

 

               Liebe  Kolleginnen  und liebe  Kollegen! 
 

Μία νέα σχολική χρονιά έχει αρχίσει και µε την ευκαιρία αυτή θέλω να 

εκφράσω τις ευχές µου για µία καλή, ευχάριστη, δηµιουργική, γεµάτη υγεία 

και επιτυχίες σχολική χρονιά. Επίσης θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δύναµη 

στο δύσκολο και πολύπλευρο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό σας έργο. Ο 

στόχος είναι πάντα να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες µέσα από τις οποίες οι 

µαθητές θα αναπτύξουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. 

Οπλιστείτε µε υποµονή και αισιοδοξία  και δηµιουργείστε ένα περιβάλλον 

αλληλεγγύης, που θα συµβάλλει στο να έχετε µία αποδοτική χρονιά. 

Δηµιουργείστε στην τάξη ένα κλίµα που να ευνοεί τη µάθηση, 

δείχνοντας κατανόηση και θετική αναγνώριση στους µαθητές. Κάντε ασκήσεις 

γνωριµίας, οι οποίες διευκολύνουν στη δηµιουργία του θετικού κλίµατος. Θα 

µπορούσαν να αφορούν τις προσδοκίες τους αναφορικά µε την ξένη γλώσσα. 

Παράλληλα συµφωνήστε για τη δηµιουργία ενός συµβολαίου που θα θέσει 

τους κανόνες που θα ισχύουν για την τάξη.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
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:   17.09.2012 
 Αριθµ. Πρωτ.: 761 

 

 
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 

 



Για τις/τους συναδέλφους που εργάζονται στο Λύκειο και στο 

Δηµοτικό  επισυνάπτω τις  λίστες µε τα εγκεκριµένα βιβλία, µέσα από τις  

οποίες µπορoύν να επιλέξουν. 

 Θέλω να τονίσω επίσης πως είµαι στη διάθεσή σας πάντα για κάθε 

στήριξη, επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. 

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

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

mail. 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

papadimi@sch.gr  

 

grss@kmaked.pde.sch.gr  

 

2310365320 

6976429533 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

 

Παπαδηµητρίου Σουλτάνα 

Σχολική Σύµβουλος Γερµανικής ΠΕ07 


