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τις Σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Ανατ. Θεσσαλονίκης
για τις/τους εκπαιδευτικούς – φιλολόγους
Γερμανικής
(Δια μέσου των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ)
Κοιν.:
Τμήμα Επιστημονικής
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα: „Πρόσκληση εκπ/κών Γερμανικής ΠΕ & ΔΕ Ανατ. Θεσ/νίκης σε εργαστήριο Osterbasteln“
ΣΧΕΤ.: Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας με ΑΠ. 5869/10-03-2017
Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!
Σας προσκαλώ σε βιωματικό εργαστήριο δημιουργικής προσέγγισης για την έγκαιρη οργάνωση και
προετοιμασία σας της θεματικής Ενότητας Ostern με θέμα:

«Workshop Osterbasteln im DaF Unterricht - März 2017».
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γερμανικής γλώσσας που υπηρετούν στις σχολικές
μονάδες ΠΕ και ΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και στοχεύει στην α) εξοικείωση με τεχνικές κατασκευής
χρηστικών και διακοσμητικών δημιουργιών με την αξιοποίηση απλών καθημερινών υλικών, β) στην
έμπνευση, για περαιτέρω δημιουργία, ιδέες και προσέγγιση της θεματικής Ενότητας Ostern στο πλαίσιο
διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, γ) στη δημιουργική κι εποικοδομητική διέξοδο μέσα από τη
δημιουργία κατασκευών, τη χαρά της δημιουργίας και της συνεργασίας, και τέλος δ) στην
ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον μέσα από την επαναξιοποίηση υλικών, την ανακύκλωση και
την αειφορία.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος κι ανέρχεται στους/στις 25 εκπαιδευτικούς.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες/ουσες να φέρουν μαζί τους όσα από τα προτεινόμενα υλικά
διαθέτουν στο σπίτι ή στην τάξη.
Υλικά: ψαλίδι, μολύβι, σβήστρα, χάρακας, μαρκαδόροι, κόλλα ρευστή και stick, συρραπτικό
χρωματιστά χαρτόνια (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, άσπρο)
υλικά χειροτεχνίας (2 κίτρινα γλωσσοπίεστρα, μάτια χειροτεχνίας, pom-pom, καθαριστικά πίπας,
UHU Glitter, κουμπιά, κορδέλες, πούπουλα, κουδουνάκια, σπάγκος)
Το βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 17.30 –
20.30 στο 5ο Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης με επιμορφωτές/εμψυχωτές/τριες τις/τους εκπαιδευτικούς
Γιαπουντζή Κωνσταντίνο, Ιωαννίδου Δομνίκη και Τοκμακίδου Στυλιανή.

Δηλώστε συμμετοχή είτε με email στο gkerkino@gmail.com είτε με sms στο 6977638419.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών δε θα βαρύνει το Δημόσιο.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ07.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση

Γιάννα Κερκινοπούλου
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής

