
 

 

Θέμα: Αναμνηστικό δίπλωμα - Schulurkunde 

  Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!  

 

Μια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της.  

Κάνετε ένα απολογισμό με τους μαθητές/τις μαθήτριες σας και αφήστε να σας πουν τι 

έμαθαν σε κλίμα ευχάριστο. Επαινέστε τους, το αξίζουν και το χρειάζονται! Θέστε 

στόχους για τη νέα σχολική χρονιά.  

 Μοιράστε τους αναμνηστικό δίπλωμα, είναι μια χειρονομία για την προσπάθεια 

που κατέβαλαν και προσφέρει χαρά. 
Μπορείτε να αξιοποίησε το συνημμένο που δημιούργησα για σας, να δημιουργήσετε δικά σας, 

αλλά  και  να αξιοποιήσετε κάποιο από τα πολλά που προτείνονται και θα τα βρείτε στη 

διεύθυνση:  

http://www.kidsweb.de/schule/gutschein_kinder_urkunden/gutscheine_urkunden.html 

 Η δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα δικό σας 

αναμνηστικό στη Γερμανική γλώσσα και να το μορφοποιήσετε 

προσφέρεται εδώ: http://www.onlinewahn.de/generator/u-

maker.htm Δυστυχώς δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα 

δημιουργίας στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να βάλετε τα 
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Προς  
 

Τις Σχολικές μονάδες  Α/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) 
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στοιχεία σας, της σχολικής μονάδας, τα ονόματα των μαθητών και να το σφραγίσετε. 

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται και στη διεύθυνση http://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/vorlage/motive/urkunden.php 

Αξιοποιήστε την ευκαιρία και ρωτήστε για τη 

λέξη „δίπλωμα“ και την ετυμολογία της και την 

απόδοση στα Γερμανικά, Αγγλικά. Μη ξεχνάτε πως το 

μάθημά μας είναι γλωσσικό. 

Οι πληροφορίες για το λήμμα δίπλωμα < αρχαία 

ελληνική δίπλωμα αντλήθηκαν από: 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1  

1. το τσάκισμα ενός αντικειμένου με τέτοιο τρόπο, ώστε η αρχική επιφάνειά να 

μειώνεται κατά το ήμισυ 

2. έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό 

ότι κάποιος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του ή ότι έχει επάρκεια γνώσεων 

3. (παλαιογραφία) διπλωμένο έγγραφο που διασφαλίζει το περιεχόμενο του με 

σφραγίδα 

4. (προφορικό) η άδεια οδήγησης 

Εκφράσεις 

 αναμνηστικό / τιμητικό δίπλωμα : έγγραφο που αναγνωρίζει επίσημα την 

ιδιότητα κάποιου και του απονέμεται τιμητικά 

 παίρνω δίπλωμα : κρίνομαι άξιος, επιτυγχάνω σε ανάλογη γνωστική εξέταση 

Συγγενικές λέξεις 

 διπλωμάτης, διπλωμάτισσα 

 διπλωματία 

 διπλωματικός 

 διπλωματούχος 

 διπλώνω 

 
 

Εύχομαι καλή δημιουργία αναμνηστικών! 

Σελ. 3: Αναμνηστικό δίπλωμα  

  

Με εκτίμηση  

 Γιάννα Κερκινοπούλου 

          Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
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Απονέμεται στ__ μαθητ___  

_______________________________ 

της ____ τάξης του Δημοτικού Σχολείου  

_________________________________ 

για την παρακολούθηση της Γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α__ 

το σχολικό έτος 2011-2012. 

                                                                           Ο/Η εκπαιδευτικός 

                                                   _________________ 

 


