
Σελίδα 1 από 2 

 

   

Θέμα: «Αποστολή υλικού για εμπλουτισμό διδασκαλίας» 

 

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!  

 

Μια σύντομη και δημιουργική δραστηριότητα για να γιορτάσετε την Ευρωπαϊκή Μέρα 

Γλωσσών είναι να μοιράσετε στους μαθητές/τριες σας χαρτάκια σε λωρίδες που 

αντιστοιχούν στο ¼ μιας σελίδας Α4, να κάνετε μια τρύπα στην άκρη και να αφήσετε τους 

μαθητές σας να γράψουν μια ευχή ή μια λέξη ή φράση στην ξένη γλώσσα που μαθαίνουν.  

Αν χρησιμοποιήσετε άσπρο χαρτί καλό είναι να τις γράψουν με τα χρώματα της σημαίας 

της χώρας - γλώσσας στόχου. Κρεμάστε τα χαρτάκια σε πολύχρωμες κορδέλες στην είσοδο 

του σχολείου σας ή σε ένα κεντρικό διάδρομο στο ύψος των μαθητών/τριών και φεύγοντας 

πάρτε ένα χαρτάκι, το δικό σας θα το πάρει κάποιος άλλος. Αν έχετε μαθητές από άλλες 

χώρες ας γράψουν κάτι στη γλώσσα τους, αν θέλουν. Φυσικά και μπορείτε να το 

εφαρμόσετε σε επίπεδο τάξης. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να μαντέψουν ποιος/α το 

έγραψε. π.χ.: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Θεσσαλονίκη, 24.09.2012 
Αριθ. Πρωτ.:  811  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 Κερκινοπούλου Γιάννα 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 (Γερμανικής)   

Προς  
 

Τις Σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπ/σης Δ/νσεων Ανατ. Θεσ/νίκης 
 και των Νομών:  
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, 
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. 
Θεσσαλονίκης - 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 & Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  
Ηπείρου & 
Θεσσαλίας 
 

 

 

          Viel Erfolg 

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


Σελίδα 2 από 2 

 

 

 

 

Σας στέλνω επίσης μια συλλογή με παιχνίδια για τη διδασκαλία της Γερμανικής 

γλώσσας ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να αντλήσετε ιδέες και να 

εμπλουτίσετε τη διδασκαλία σας με παιχνίδια που συμβάλλουν με ευχάριστο τρόπο στην 

επίτευξη των διδακτικών στόχων.  

http://www.pangloss.de/cms/uploads/Dokumente/Schule/Lehrer/paedagogik/0707

13_Spiele_fuer_den_Unterricht.pdf 

 

Η διεύθυνση http://www.pangloss.de/ αποτελεί ένα θησαυρό με πλούσια 

θεματολογία. Eδώ θα βρείτε πλήθος πληροφοριών για την προσωπική σας επιμόρφωση 

ως παιδαγωγού και ως εκπαιδευτικού. Όλα τα θέματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, π.χ. 

„Die Geschichte der Germanistik“, μια ιστορική αναδρομή στην Ιστορία της Γερμανικής 

Φιλολογίας, η βία, συγκέντρωση, η κινητροποίηση, η δημιουργική γραφή και πολλά άλλα 

θέματα. 

 

 Σας ξαναστέλνω επίσης το καθηκοντολόγιο που ζητήσατε, το οποίο βοηθά τις 
μαθήτριες/ τους μαθητές έμπρακτα να οργανωθούν και συμβάλει στην αυτονόμηση και 
διαχείριση της μαθησιακής τους διαδικασίας. Φωτοτυπήστε το, διπλή όψη, και θα το έχετε 
για όλο το 1ο τρίμηνο. Ζητήστε να το έχουν πάντα μαζί τους μέσα στο βιβλίο τους και δώστε 
τους τον απαραίτητο χρόνο να το συμπληρώνουν κάθε φορά. Τροποποιήστε τις 
ημερομηνίες ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς διαφέρει λίγο η διάρκεια του 
τριμήνου. 
 
 Με την ευκαιρία να σας ενημερώσω πως το Σάββατο 29.09.2012 από τις 11.00. - 
23.00 θα γιορταστεί στην αυλή της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης το παραδοσιακό 
Oktoberfest! 

 

Συνημμένα:  1. 14 σελίδες Spiele für den Unterricht  

  2. Hausaufgabenblatt - καθηκοντολόγιο 

 

 

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

εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 και να προωθήσουν την ενημέρωση στο προσωπικό mail 

τους. 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 
 

Γιάννα Κερκινοπούλου 

          Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
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