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ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση Εκπαιδευτικών ΠΕ07 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Με την ηµέρα απονοµής ελέγχων να πλησιάζει, παρουσιάζεται και µια καλή ευκαιρία να δείτε τους γονείς των 
µαθητών µας. Παρακαλώ προετοιµασθείτε να δώσετε µια εµπεριστατωµένη ενηµέρωση στους γονείς σχετικά µε 
την συµπεριφορά και τις επιδόσεις των παιδιών τους. Η καλή σχέση µε τους γονείς θα σας βοηθήσει σε πολλούς 
τοµείς       
Για όσους από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 07 διδάσκουν το “Deutsch – ein Hit !1” κάποια στιγµή µέσα στο 
∆εκέµβριο ας  διακόψουν, αν χρειαστεί, το κεφάλαιο στο οποίο βρίσκονται για να πηγαίνουν στο κεφάλαιο που 
αναφέρεται στην γιορτή των Χριστουγέννων (Τετράδιο Εργασιών, Lektion 4, Fröhliche Weihnachten).  
Για όλους τους εκπαιδευτικούς καλό θα ήταν από τώρα να αρχίσουν να προετοιµάζουν κάποιο υλικό για τα 
Χριστούγεννα. Ιδέες που προαιρετικά µπορείτε να υλοποιήσετε: Συλλογή Γερµανικών Χριστουγεννιάτικων 
τραγουδιών, προετοιµασία για συζητήσεις σχετικά µε Χριστουγεννιάτικες συνήθειες στις Γερµανόφωνες χώρες, 
δραστηριότητες όπως σκετς, παντοµίµες, ανάθεση ρόλων ή σύντοµες θεατρικές παραστάσεις στα Γερµανικά, 
ανταλλαγές δώρων (ίσης αξίας), ευχετήριες κάρτες στα Γερµανικά,  
πόστερς, λευκώµατα, συνταγές στα Γερµανικά για χριστουγεννιάτικα γλυκίσµατα,  
στόλισµα Χριστουγεννιάτικου δέντρου κλπ. 
Έχω εµπιστοσύνη στη δηµιουργική σας φαντασία. Προσθέστε οποιαδήποτε άλλη παιδαγωγική δραστηριότητα 
πιστεύετε ότι αρµόζει στην εορταστική περίοδο που καταφθάνει. 
 
Σας εύχοµαι καλή συνέχεια και δύναµη στο παιδαγωγικό σας έργο. 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
∆ηµήτριος Τηλαβερίδης 

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ07 
 

 

Αθήνα, 04/12/2009 
Αρ.  Πρωτ.:  887 
 
 ΠΡΟΣ: τους καθηγητές κλάδου ΠΕ07 των 

Γυµνασίων  και Γενικών Λυκείων  

∆/νσεων ∆.Ε.: 

 Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' Αθήνας, ∆' Αθήνας, 

Ανατ.Αττικής, Αιτ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 

Αχαΐας, Βοιωτίας, ∆υτ. Αττικής, ∆ωδ/νησων, 

Ευβοίας, Ευρυτανίας,  Ζακύνθου,  Ηλείας,  

Ηρακλείου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  

Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου , 

Λέσβου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Πειραιώς, 

Ρεθύµνου, Σάµου, Φθιώτιδας, Φωκίδας, 

Χανίων και Χίου. 

 

(Μέσω των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων) 

 


