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    Θέμα: «Νέος τρόπος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στα ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2012» 
  
Αξιότιμες κυρίες Διευθύντριες και αξιότιμοι κύριοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων! 
Liebe DaF Kolleginnen und liebe Kollegen!  

 

  Σας ενημερώνω πως ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών που φοιτούν στα πιλοτικά 

σχολεία άλλαξε και θα ισχύσει από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-

Ιουνίου 2012.   

Δείγματα θεμάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://digitalschool.minedu.gov.gr/fl_exams/ 

  Μπορείτε να τα προσαρμόσετε στις ανάγκες των μαθητών/τριών σας λαμβάνοντας 

υπόψη τα δείγματα και να φροντίσετε να μην αγχωθούν οι μαθητές/τριες. 

    Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας πως χρειάζεται χρόνος προετοιμασίας και να 

μεριμνήσετε να εξεταστεί το μάθημα προς το τέλος της εξεταστικής περιόδου ώστε να 

υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας των εκπαιδευτικών. 

 Επίσης σε κάθε εξώφυλλο θεμάτων υπάρχει θέση για τα στοιχεία της σχολικής μονάδας 

και απαιτείται πρωτότυπη σφραγίδα.  

 Επίκαιρα θέματα (κείμενα και ακουστικό υλικό)  μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες 

http://www.kindernetz.de/knstartseite/start/-/id=4390/fq7oka/index.html 

http://derkinderkurier.wordpress.com/ 

http://www.treffmagazin.de/ 

http://www.news4kids.de/ 

http://www.geo.de/GEOlino/ 

http://www.kinder-nachrichten.de/kina/page/detail.php/1666342 

http://www.dpa.com/dpa-Nachrichten-fuer-Kinder.741.0.html 

http://www.hanisauland.de/index.html 

 
Θεσσαλονίκη, 16.05.2012 
Αριθ. Πρωτ.:     585 

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 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 (Γερμανικής)   

Προς  
 

Κ.κ. Διευθύντριες και Διευθυντές & 
Εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Β/θμιας Εκπ/σης  
Ανατ. Θεσ/νίκης  και των Νομών:  
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, 
Κέρκυρας, Λευκάδας, Σερρών & Χαλκιδικής. 
  
(Δια μέσου των Δ/νσεων) 

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 
2310/286715 
 grss@kmaked.pde.sch.gr 
gkerkino@gmail.com 

Κοιν.: 
 
Τμήμα Επιστημονικής  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  
Ηπείρου & 
Θεσσαλίας 
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http://www.mymoment.ch/lesen.cfm 

http://users.du.se/~asc/tyska/lesen/zeitschriften.html 

http://www.tagesschau.de/kinder/index.html 

http://www.mdr.de/nachrichten/index.html 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp 

http://www.mymoment.ch/info_zu_mymoment.cfm 

 

 

Εύχομαι καλή έμπνευση στην επιλογή θεμάτων και καλή ευκολία στην διόρθωση! 

«Καλή επιτυχία» σε όλους/όλες τους μαθητές/τις μαθήτριες! 

 

  

Με εκτίμηση  

 Γιάννα Κερκινοπούλου 

          Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
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