
   

Θέμα: « Άδεια Εισόδου σε Δημοτικά Σχολεία»  
 

 

Αγαπητές κ. Διευθύντριες, αγαπητοί κ. Διευθυντές!  

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! 

 

Με αφορμή το Φ. 52/231/39993/Γ1/9-4-2012 του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Σπουδών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά στον έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 

2ης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2012-13 στις Ε΄& Στ΄ τάξεις των 6/θεσίων και άνω 

δημοτικών σχολείων, σας ενημερώνουμε πως στις 8, 9, και 10 Μαΐου 2012 και στο διάστημα 

12.00-14.00 θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις  για τους μαθητές των Δ΄, Ε΄ 

και Στ΄ τάξεων των Δημοτικών σχολείων από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και ΠΕ07 που 

εργάζονται στο σχολείο ή σε όμορο σχολείο με θέμα:  
 

«Η Άνοιξη των Ξένων Γλωσσών, ο δρόμος για την Ευρώπη» 
 

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 και ΠΕ07 θα ενημερώνουν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, 

τον οποίο θα επισκέπτονται οι μαθητές μαζί με το δάσκαλό τους ή και στις τάξεις τους, για 

την επιλογή, τη σημασία και τη χρησιμότητα της 2ης ξένης γλώσσας. Η εξοικείωση με τη 

γλώσσα και τον πολιτισμό της γλώσσας στόχου μέσα από βιωματικές δράσεις, ταινίες, 

τραγούδια και ότι άλλο επιλέξουν και οργανώσουν οι εκπαιδευτικοί, κρίνεται αναγκαία πριν 

την επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας και την κατάθεση της δήλωσης τους. Με αφορμή αυτή 

την ενημέρωση καλό είναι να αναρτηθούν και να αναδειχθούν οι εργασίες των μαθητών και 

τα Portfolio τους σε περίπτωση που υπάρχουν. 

  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τους παραλήπτες 
Θεσσαλονίκη, 26.04.2012 
Αριθ. Πρωτ.:     528 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 Κερκινοπούλου Γιάννα 
Παπαδημητρίου Σουλτάνα 

Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ07 (Γερμανικής)   

Προς  
 

 κκ. Διευθύντριες και Διευθυντές των  
Σχολικών  μονάδων  Α/θμιας Εκπ/σης 
Δ/νσεων Ανατ. & Δυτ. Θεσσαλονίκης 
και των Νομών Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, 

Σερρών και Χαλκιδικής 
 τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ07 –

Γερμανικής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

των  παραπάνω διευθύνσεων. 
 

(Δια μέσου των Διευθύνσεων) 

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/ 6976429533 
2310/286715 
 grss@kmaked.pde.sch.gr 

gkerkino@gmail.com /  
papadimi@sch.gr 

Κοιν.: 
 
Τμήμα Επιστημονικής  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  
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 Παράλληλα θα δίνονται στους μαθητές ενημερωτικές επιστολές προς τους γονείς τους κι 

από τις 2 γλώσσες για τη σημασία και τη χρησιμότητα της 2ης ξένης γλώσσας . 

 Η ενημέρωση σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας θα είναι παράλληλη με αυτή για τη 

Γαλλική γλώσσα. 

  

 Στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν  τη 2η ξένη γλώσσα, να διευκολύνετε την οργάνωση των  εκδηλώσεων αυτών και 

να τις υποστηρίξετε, μεριμνώντας για ένα καλό κλίμα. 

 Με την πεποίθηση πως θα είστε αρωγός αυτών των εκδηλώσεων σας ευχαριστούμε.  

 

 Συνημμένα σας αποστέλλουμε το έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ. 

 

 

 

                                                                Με εκτίμηση 

 

 

                                                                       Κερκινοπούλου  Γιαννούλα 

                                                                                                    Παπαδημητρίου  Σουλτάνα 

                                                                           Σχολικοί Σύμβουλοι Γερμανικής 

 

 


