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ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «GLOSSOMOBIL – 

Γερμανικά σε κίνηση» του Ινστιτούτου Goethe  

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 117773/ΓΔ4/12-07-2018 και 144498/06-09-2018 

έγγραφα 

 

Μετά από αίτημα του Ινστιτούτου Goethe (αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 117773/ΓΔ4/12-07-2018) 

για έγκριση δράσης που διοργανώνει για το σχολικό έτος 2018-2019 και λαμβάνοντας υπόψη 

την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/30-08-2018 του Δ.Σ.), σας 

γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 η πραγματοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος «GLOSSOMOBIL – Γερμανικά σε κίνηση» σε σχολικές μονάδες 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.  

Η εν λόγω δράση πραγματοποιείται μέσω πρωτότυπων και παιδαγωγικά κατάλληλων 

εργαστηρίων, τα οποία βασίζονται στις αρχές της δημιουργικής και ενεργητικής μάθησης, όπως 

τραγούδι, χειροτεχνίες και παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα πλήθος ψυχαγωγικών και 

δημιουργικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στα γερμανικά, όπως 
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παιχνίδια χειροτεχνίας, CDs, παιχνίδια εξοικείωσης με το αλφάβητο, τραγούδια, χάρτη της 

Γερμανίας για γνωριμία με τα κρατίδια, καλλιτεχνικές δημιουργίες (παζλ, πόστερ, μικρά βιβλία, 

παιχνίδια με κάρτες, κ.λπ.), παιχνίδι με το αλεξίπτωτο για την εκμάθηση λεξιλογίου, οι μαθητές 

καλούνται να εργαστούν γύρω από έννοιες και λεξιλόγια που διδάσκονται στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας. 

Τα παραπάνω εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από τις εκπαιδευτικούς κ.κ. Σοφία 

Μουράτη και Βασιλική Παπαγεωργίου με απώτερο στόχο να καλλιεργήσουν τις προσληπτικές 

και παραγωγικές δεξιότητες των μαθητών, όπως αυτές προδιαγράφονται στο Πρόγραμμα 

Σπουδών για το μάθημα της Γερμανικής γλώσσας. Επισημαίνεται ότι το υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν έχει σε καμία περίπτωση 

διαφημιστικό χαρακτήρα και δεν διαφημίζονται ούτε οργανισμοί ούτε προϊόντα. 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο 

Γερμανικής γλώσσας, τον Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων, χωρίς 

τη χρήση ή διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή 

λειτουργία των σχολείων. 

Οι μαθητές θα απασχοληθούν μέχρι δύο διδακτικές ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Goethe 

Θεσσαλονίκης (ιστοσελίδα: www.goethe.de/thessaloniki, τηλ.: 2310 8895 91 - 92). 
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