
 
ΘΕΜΑ : Προτάσεις για τη Θεματική εβδομάδα  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι  
 

Με αφορμή την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε 
ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων που υλοποιείται κατά το τρέχον 
Σχολικό Έτος σας στέλνω μερικές προτάσεις για την αξιοποίηση της θεματολογίας αυτής και στο 
μάθημα των Γερμανικών. Δεδομένου όμως του ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου γλωσσομάθειας των 
μαθητών και των τριών τάξεων, είναι σημαντικό οι δραστηριότητες που θα επιλεχθούν να μην είναι 
απαιτητικές γλωσσικά. Γι αυτό το λόγο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες, βίντεο, τραγούδια, κλ.π.  
ως αφορμή για συζήτηση σχετικά με το θέμα που έχετε επιλέξει. 
Στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ έχει αναρτηθεί υλικό το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:                    
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017 
Υλικό και ιδέες για δραστηριότητες στη Γερμανική γλώσσα θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/jug/jla/20472099.html 
http://www.kaleidos.de/ 

https://www.goethe.de/ins/gr/de/spr/unt/kum/tdm.html 
http://www.daf-links.de/linksammlung/materialien.html 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/index.html#linkrubriken 
http://blocs.xtec.cat/curriculars/files/2008/02/Ideensammlung.pdf 

https://www.deutsch-portal.com/index.php 
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/enindex.htm?wt_sc=stepintogerman  

http://www.songsforteaching.com/germansongs.htm  
https://www.songtexte.de/songtexte.html  

Για τη θεματική που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να βρείτε υλικό και ιδέες στις 
παρακάτω ιστοσελίδες: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   
      Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Σουλτάνα Παπαδημητρίου  
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 (Γερμανικής) 

  
Θεσ/νίκη:   1.02.2017 
 Αριθμ. Πρωτ.: 208 
 
 
Προς  
 
Tις Σχολικές Μονάδες  Β/θμιας  Εκπ/σης 
Δ/νσεων  Δυτ. Θεσ/νκης  
και των Περιφερειακών Ενοτήτων: Δράμας, 
Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης,  A΄& Β΄ 
Λέσβου, Α΄& Β΄ Σάμου, Α΄& Β΄ Χίου, 
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης,, Φλώρινας, 
Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας  και Πιερίας 
Για  τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 
(Δια μέσου των αντίστοιχων  Δ/νσεων)  

Ταχ. Δ/νση  :  Χάλκης 8, 10ο Χιλ. 
                        Θεσσαλονίκης - Μουδανιών 
Ταχ. Κωδ.   :  57001 
Ταχ. Θυρ.   :  Δ. 5019 
Τηλέφωνο   : 2310/365320 & 2310/365341 
Κινητό        : 6976429533 
FAX           : 2310/286715  
E-MAIL      : grss@kmaked.pde.sch.gr 
            : papadimi@sch.gr  

  
Κοιν.:  
 
Τμήμα  Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Δυτικής Μακεδονίας, ΑΜΘ, Βορείου 
Αιγαίου 
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http://www.compasito-zmrb.ch/compasito/ 

https://www.schule.at/portale/politische-bildung/detail/menschenrechte-lernen.html 
http://www.dadalos.org/deutsch/menschenrechte/Lehrerteil/tipps.htm#Baum_der_Toleranz 

 
Για τη θεματική που αφορά την υγιεινή διατροφή θα βρείτε πλούσιο υλικό και ιδέες στις 

παρακάτω ιστοσελίδες: 
http://www.graf-gutfreund.at/m_themen_essen.htm 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf44/Home_Economics_Final.pdf 
https://www.schule.at/portale/virtuelle-schule-fuer-kinder/unterricht/haushalt-

ernaehrung/detail/gesunde-ernaehrung-2.html 
https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/eigene-person-

familie/essen-trinken.html 
https://www.ofaj.org/paed/fruehenseigne/matsammel/EssenTrinken/essentrinken2.html 

https://www.hueber.de/seite/pg_index2_dsl?areaSel=D 
 

 
Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση  και υποστήριξη. 

 
Παρακαλούνται οι Διευθύντριες/ντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τις/τους 

εκπαιδευτικούς ΠΕ07 ή/και να προωθήσουν το έγγραφο στο προσωπικό τους  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 
  
  

 

 

Mε εκτίμηση 
 
 

Η Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
 

Σουλτάνα   Παπαδημητρίου 
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