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Της Αρέθα Ζυγούρη
Αγαπητοι Συναδελφοι
Ελπιζω αυτη η νεα ιστοσελιδα του Συλλογου να τυχει ευρειας αποδοχης απο ολους μας και
να γινει σημειο συναντησης και συνεργασιας συναδελφων απο ολη την Ελλαδα.

Με τις σκεψεις αυτες, σας στελνω καποια αρχεια που εφτιαξα μονη μου για το σχολειο,
προκειμενου να βοηθηθουν οι μαθητες. Δουλευουμε με α' και β' γυμνασιου με το βιβλιο Rete
junior που εκαναν απο περυσι τα παιδια και επειδη χρειαστηκαν μια extra βοηθεια τους
εφτιαξα ενα γλωσσαριο των 5 πρωτων ενοτητων να συμβουλευονται για τις αγνωστες
λεξεις.
Σκεφτηκα να το μοιραστω μαζι σας, να σας πω οτι εχω και ετοιμα διαγωνισματα για α' και
β' γυμνασιου για α' και β' τριμηνο και πως ο,τι ετοιμασω απο σημειωσεις και τη συνεχεια του
λεξιλογιου δεν εχω κανενα προβλημα να το μεταφερω σε ολους εσας μεσω της ιστοσελιδας
μας. Ελπιζω πως αν υπαρχουν συναδελφοι με παρομοιο υλικο να θελησουν κι αυτοι να το
μοιραστουν με ολους μας και να υπαρχει ενα σημειο στηριξης για τους καθηγητες ιταλικων
στα δημοσια σχολειο μεσω www.inital.gr . Πιστευω οτι ετσι θα δωσουμε πολυ καλη εικονα
στις ταξεις και θα δειξουμε οτι κανουμε καλη δουλεια. Γι'αυτο μπορει ο καθενας στο footer
της σελιδας να βαλει το ονομα του ή (ακομα καλυτερα) αντι του ονοματος μας ο καθενας να
γραψουμε "Συλλογος Καθηγητων Ιταλικης Γλωσσας και Φιλολογιας".
Νομιζω θα ειναι καλη διαφημιση.
Ελπιζω να φανουν χρησιμα σε καποιους. Καλη δουλεια.
Αρεθα Ζυγουρη
Κάντε κλικ στα παρακάτω links
percorso 1 glossario
percorso 2 glossario
percorso 3 glossario
percorso 4 glossario
percorso 5 glossario
Αρέθα σε ευχαριστούμε πολύ.
Τα άρθρα όλων των καθηγητών εκπαιδευτικού περιεχομένου θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα. Ευχαριστούμε όσους σκέπτονται ομαδικά προκειμένου να γίνει η ιστοσελίδα
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ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό εργαλείο για όλους τους Καθηγητές Ιταλικής.
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