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ΘΕΜΑ:  Γερµανικά σε Κίνηση (GlossoMobil) 
               

                 
 

                                                                                                                                                                                         

          Ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα στη διάθεση των εκπαιδευτικών  και των µαθητών 

της Γερµανικής Γλώσσας. Τώρα η γλώσσα και ο πολιτισµός της Γερµανίας φορτώνονται σε 

ένα αυτοκίνητο και ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πρόγραµµα “Γερµανικά σε Κί-

νηση” υπόσχεται αποκλειστικά ευχάριστες εµπειρίες σε γερµανικό φόντο! Ειδικά    εκπαι-

δευµένο προσωπικό εφοδιασµένο µε τα κατάλληλα υλικά παρουσιάζει δωρεάν παιχνίδια, 

παρουσιάσεις, οµιλίες, εκθέσεις και άλλα στο πλαίσιο του προγράµµατος “Γερµανικά σε 

Κίνηση”. Το πρόγραµµα αυτό σύµφωνα µε το έγγραφο 142924/Γ213-12-2011 του         

Υπουργείου Παιδείας έχει πάρει άδεια πραγµατοποίησης επισκέψεων σε ∆ηµοτικά και Γυ-

µνάσια.  

          Ως εκπαιδευτικοί ΠΕ07 µπορείτε να καλέσετε το GlossoΜobil στο σχολείο σας για να 

εµπλουτίσετε το µάθηµα των Γερµανικών µε διδακτικό υλικό, µουσική, παιχνίδια και να 
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ΠΡΟΣ: τους καθηγητές κλάδου ΠΕ07 
που εργάζονται στην Πρωτοβάθµια 
και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση των 
Γραφείων:  
 
Α' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Βοιωτίας, ∆υτ. 
Αττικής, Ευβοίας, Ευρυτανίας,      
Ηρακλείου, Λασιθίου,  Ρεθύµνου, 
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων  
 
(Μέσω των ∆ιευθύνσεων) 
  
 

Μία γλώσσα, µία κουλτούρα κι ένα αυτοκίνητο...  
 
Το GlossoΜobil είναι ένα µοναδικό όχηµα πολιτισµού, 
που για πρώτη φορά µεταφέρει µια ολόκληρη  χώρα   
µε τη γλώσσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σε 
άλλες χώρες. Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα "Γερµανικά    
σε κίνηση" ξεκίνησε και στην Ελλάδα τη διαδροµή του!  
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δώσετε νέα κίνητρα στους µαθητές και τους γονείς τους. Αυτό το ιδιαίτερο γλωσσικό όχηµα 

είναι φορτωµένο µε χίλιους και έναν δηµιουργικούς τρόπους παρουσίασης της γλώσσας, 

της ιστορίας και του πολιτισµού της Γερµανίας σε όποιον το επιθυµεί. Η διαδικασία, όπως 

αναφέρεται στο έγγραφο του Ειδικού Γραµµατέα του ΥΠ∆ΒΜΘ κ. Μιχάλη Κοντογιάννη, 

παρακαλώ να γίνει σε συνεννόηση και συνεργασία µε το ∆ιευθυντή και το Σύλλογο ∆ιδα-

σκόντων των σχολικών µονάδων και χωρίς τη χρήση ή διανοµή οποιουδήποτε διαφηµιστι-

κού υλικού. Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των σχολείων να υποστηρίξουν τις         

αιτήσεις και ενέργειες των εκπαιδευτικών της γερµανικής πάνω στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα.  

     Όσοι από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ07 ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, 

παρακαλώ γράψτε στο διαδίκτυο τη λέξη GlossoΜobil και επιλέξτε τις σχετικές ιστοσελίδες. 

Για να προγραµµατίσετε επίσκεψη  επικοινωνήστε µε τους τρόπους που σας αναφέρονται 

στο διαδίκτυο. 

                                                                                     Με εκτίµηση 

                                                                              ∆ηµήτριος Τηλαβερίδης 

                                                                            Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ07 

           


