
Θέμα:  «Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες στο μάθημα των Γερμανικών» 

Παρακαλούνται οι διευθυντές να προωθήσουν το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς 

ΠΕ07. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Es weihnachtet schon…  
 

Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλό μήνα και όμορφη αναμονή των Χριστουγέννων. Ο 

καιρός αυτός δίνει τη δυνατότητα για αρκετές δραστηριότητες στο μάθημα της ξένης γλώσσας. 

Προσφέρονται μέσα από τις δραστηριότητες πολλές πολιτισμικές πληροφορίες για τις 

γερμανόφωνες χώρες και δημιουργείται μία ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη.  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                                                                                                                                         

ΕΡΕΥΝΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1ο ΠΕΚΕΣ 
 

 

 

 

              Θεσσαλονίκη,  29.11.2018 

              Αριθμ. Πρωτ.  134 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:  Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διευθύνσεων: 

 Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 Χαλκιδικής 

 Ημαθίας 

 Πέλλας 

 Πιερίας 

 Σερρών 

 Κιλκίς 

 Σάμου 

 Λέσβου 

 Χίου 
(Δια μέσου των Διευθύνσεων) 
 

Κοινοπ.:  

 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας 
 

Ταχ. Δ/νση: Σαπφούς 44 , ΤΚ 54627 

Πληροφορίες: Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα 

Τηλέφωνο: 2310503808 (γραμματεία) 

2310503826 (γραφείο) 

6909010112 (κινητό) 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: 1pekes@kmaked.pde.sch.gr 

dinachryss@sch.gr 

dinachry@hotmail.com  
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Κάποιο υλικό θα βρείτε στο ιστολόγιό μου: http://einekleinedeutschkiste.blogspot.com/ και 

στα ιστολόγια των συναδέλφων Φιλολόγων Γερμανικής, κάποια από τα οποία θα βρείτε εδώ 

http://einekleinedeutschkiste.blogspot.com/search/label/Kollegen.  

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου στείλετε τη διεύθυνση των ιστολογίων σας, όσοι 

διατηρείτε, ώστε να τις προωθήσω στους συναδέλφους. Για τον σκοπό αυτό συμπληρώστε, αν 

θέλετε, την ακόλουθη φόρμα: 

http://bit.do/eBTGG  

 

Μερικές δραστηριότητες, που μπορείτε να κάνετε,  είναι οι παρακάτω: 

● Ασχοληθείτε με κάποιο χριστουγεννιάτικο γερμανικό τραγούδι. Ενδεχομένως βρείτε μαζί 

με τους άλλους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών ένα κοινό τραγούδι και ετοιμάστε ένα 

μικρό δρώμενο. 

● Mιλήστε για συνήθειες, τα ήθη και έθιμα στην Ελλάδα και στις γερμανόφωνες χώρες και 

συζητήστε για ομοιότητες και διαφορές. 

● Φτιάξτε μαζί με τους μαθητές/τις μαθήτριες Wunschzettel. Είναι μία δραστηριότητα που 

είναι δημιουργική και βοηθά στην απόκτηση σχετικού λεξιλογίου. Μπορείτε να φτιάξετε 

δικά σας μέσα στην τάξη με χαρτόνια, χρώματα, αυτοκόλλητα, μπορείτε να το αναθέσετε 

για το σπίτι, όμως κάποια τέτοια πρότυπα Wunschzettel μπορείτε να βρείτε και στον 

παρακάτω υπερσύνδεσμο: http://bit.do/eBTMM 

● Μπορείτε να φτιάξετε Adventskalender.  Αυτά τα ημερολόγια μπορεί να είναι χειροποίητα, 

τέτοια θα βρείτε εδώ http://bit.do/eBTP4 . Μπορείτε όμως να φτιάξετε και ψηφιακά, πχ 

εδώ https://tuerchen.com/de/ 

 

Εννοείται πως υπάρχουν δεκάδες δραστηριότητες για τον καιρό αυτό και θα ήθελα, όσοι από εσάς 

θέλετε, να μοιραστείτε κάποια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα με τους συναδέλφους στον 

ακόλουθο υπερσύνδεσμο: http://bit.do/eBTTM  

Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι με χρειάζεστε, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και στο 

τηλέφωνο. 

Ich wünsche allen eine frohe Vorweihnachtszeit und schicke 
meine allerherzlichsten Grüße 
 

Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου 

ΣΕΕ ΠΕ07 Κεντρικής Μακεδονίας και Β. Αιγαίου  
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