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Θζμα: «Ευχζσ – ζναρξη ςχολικοφ ζτουσ 2011-12 - οδηγίεσ» 

 
 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!  
 

      
 
Εφχομαι ςε ςασ, τισ οικογζνειεσ ςασ και ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα 

 «Καλι Χρονιά». Στισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουμε ωσ κλάδοσ προτείνω να δοφμε και τθν 

πρόκλθςθ για βελτίωςθ.  

Ππωσ όλοι γνωρίηουμε υπάρχει ζνα πρόβλθμα με τθν ζλλειψθ βιβλίων. Γνωςτι είναι επίςθσ 

θ ευαιςκθτοποίθςθ ιδιαίτερα των εκπαιδευτικϊν Γερμανικισ ςε κζματα περιβάλλοντοσ. 

Στθ Βϋ Γυμναςίου  δεν τίκεται κζμα φωτοτυπιϊν με δεδομζνθ τθν αξιοποίθςθ και 

διδαςκαλία του ίδιου  βιβλίου.   Στθ Γϋ Γυμναςίου όςεσ/όςοι δεν ζχετε ολοκλθρϊςει το 

βιβλίο επίςθσ δεν κα ζχετε πρόβλθμα. Σε περίπτωςθ που ζχετε καλφψει το βιβλίο 

αξιοποιιςτε το χρόνο για επαναλιψεισ. Υλοποιιςτε ζνα ςφντομο Projekt πάνω ςτο 

περιεχόμενο και επαναλάβετε με ευχάριςτο τρόπο το λεξιλόγιο. 

 

 
Θεςςαλονίκη, 09.09.2011 
Αρικ. Ρρωτ.:   1296 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠ. Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 Κερκινοποφλου Γιάννα 
Σχολικι Σφμβουλοσ ΡΕ07 (Γερμανικισ)   

Προσ  
 

Τισ Σχολικζσ μονάδεσ  Α/θμιασ & Β/θμιασ 
Εκπ/ςησ Δ/νςεων και Γραφείων  
Δυτ. Θες/νίκθσ και των Νομϊν:  
Ζβρου, οδόπθσ, Ξάνκθσ, Καβάλασ, Δράμασ,  
Κοηάνθσ, Καςτοριάσ, Γρεβενϊν & Φλϊρινασ. 

 για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 

(Δια μζςου των Δ/νςεων και Γραφείων ) 

Σαχ. Δ/νςη 
 
Σ.Κ. 
Σαχ. Θυρ. 
Σηλζφωνο 
Κινητό 
Fax 
E- mail 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Χάλκθσ 8, 10ο χλμ. 
Θεςςαλονίκθσ - Μουδανιϊν:  
57001 
Δ. 5019 
2310/365320& 365340 
6977638419 
2310/286715 
 grss@kmaked.pde.sch.gr 
gkerkino@gmail.com 

Κοιν.: 
 
Τμιμα Επιςτθμονικισ  
Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ 
Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Κεντρικήσ Μακεδονίασ  
Δυτικήσ Μακεδονίασ  
Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ 
 

mailto:grss@kmaked.pde.sch.gr
mailto:gkerkino@gmail.com
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Ππου υπάρχει διαδραςτικόσ πίνακασ αξιοποιιςτε τον, όπωσ επίςθσ τα εκπαιδευτικά 

λογιςμικά για τθ Γερμανικι γλϊςςα.  

Στθν Αϋ Γυμναςίου δϊςτε χρόνο να ςασ πουν τι ξζρουν για τθ χϊρα, τθ γλϊςςα και τον 

πολιτιςμό τθσ. Συλλζξτε τισ πλθροφορίεσ ςε ζνα 

Assoziogramm/Wortigel και κα εκπλαγείτε από το πλικοσ των 

πλθροφοριϊν. Επαινζςτε τισ γνϊςεισ τουσ και ενκαρρφνετε τθ 

ςυμμετοχι τουσ, κερδίςετε τουσ ωσ άνκρωποι και ωσ 

εκπαιδευτικοί.  

Στο φφλλο εργαςίασ (ςελ. 3) που ςασ ςτζλνω μποροφν να περάςουν τισ πλθροφορίεσ ςε 

κατθγορίεσ, όπωσ προτείνει και το βιβλίο. Φυςικά μπορείτε να προςκζςετε ι να αφαιρζςετε 

κατθγορίεσ. Στοχεφοντασ ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία (Binnendifferenzierung) να 

ανακζςετε ςε ομάδεσ να ςυμπλθρϊςουν τθν μια ι άλλθ κατθγορία. 

Ακοφςτε γερμανικά τραγοφδια και με αυτό τον τρόπο εξαςκείται μια δεξιότθτα! 

 

Τα βιβλία υπάρχουν ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα του πρϊθν Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου 

http://www.pi-schools.gr/ και ζυγκεκριμένα ζηο ζύνδεζμο για ηα Γερμανικά βιβλία Γυμναζίου 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=6&ep=81 

Εκεί κα βρείτε και το εκπαιδευτικό λογιςμικό για α' - β' - γ' Γυμναςίου «Anne Maries Welt». 

Τα κόμικσ που μιλάνε, όπωσ και όλα τα λογιςμικά και κα τα βρείτε ςτθ διεφκυνςθ 

http://digitalschool.ypaideias.gr/ 

 

Πςεσ και όςοι ςυμμετζχετε ςτο Μείηονα Επιμόρφωςθ ζχετε τθν κατάλλθλα ευκαιρία 

για να ξεκινιςετε με διαμόρφωςθ ομάδων.    

 

 

 
                                                                               Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
 
 

  Γιάννα Κερκινοποφλου 

                                           Σχολικι Σφμβουλοσ Γερμανικισ 

 

 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=6&ep=81
http://digitalschool.ypaideias.gr/


Σελίδα 3 από 3 
 

Πόλεισ  / Ονόματα  

 

Sport 

  

Musik  

 

      Ελληνικζσ λζξεισ 
 ςτη  Γερμανική γλώςςα 

 

 

Διάφορεσ πληροφορίεσ  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


