Bέρα Μπελιβανά

Βέρα Μπελιβανάκη: Εγγύηση στη μάθηση...

Απόφοιτος του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Ιδιοκτήτρια και
καθηγήτρια του Κέντρου Γερμανικής Γλώσσας Λέξημα στη Κομοτηνή. Επενδύει στη
συνεχή επιμόρφωσή της, για να οδηγήσει μαζί με τους συνεργάτες της τους μαθητές της
στη βαθύτερη και ολιστική γνώση της Γερμανικής Γλώσσας.

Επιμόρφωση-Σεμινάρια :
Σεμινάριο Συνοδών Καθηγητών στα πλαίσια της Διεθνούς Ολυμπιάδας 2012

Σεμινάριο δύο εβδομάδων του Goethe Institut. Το αποκτούν μόνο καθηγητές, μαθητών των
οποίων βραβεύτηκαν στη χώρα τους ως οι καλύτεροι γνώστες γερμανικών μετά από
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό της Ολυμπιάδας της Γερμανικής Γλώσσας, όπου
συμμετέχουν οι παγκοσμίως καλύτεροι γερμανόφωνοι μαθητές. Το 2012 είχε το Λέξημα,
υπό την κ. Μπελιβανάκη, την τιμή να συμμετάσχει στα πλαίσια της 3 ης Ολυμπιάδας της
Γερμανικής Γλώσσας, εφόσον μαθήτρια της διακρίθηκε σε διαγωνισμό στην Ελλάδα και
αυτό τους άνοιξε το δρόμο για το παγκόσμιο διαγωνισμό στο Μόναχο της Γερμανίας
.

(Goethe-Institut Frankfurt, Deutschland - Stundenzahl : 80)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο εξ' αποστάσεως διδασκαλίας για την διαχείρηση
διαδραστικών πινάκων

(Goethe-Institut München, Deutschland- Fernkurs-Fremdsprachenunterricht mit interaktiven
WhiteboardsArbeitsaufwand: ca. 25
Unterrichtseinheiten a 45min)
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Επιμορφωτικό Σεμινάριο εξ' αποστάσεως διδασκαλίας για την διαχείρηση της
πλατφόρμας Moodle

(Θεματική ενότητα: Χρησιμοποιώντας τη πλατφόρμα Moodle)

Σχετικά νέα, επαναστατική, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, πλατφόρμα για τη δημιουργία και
παροχή
τεχνολογικά
υποστηριζόμενων μαθημάτων
και διαχείρισης
ηλεκτρονικής τάξης
.

(Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών συστημάτων-Arbeitsaufwand: ca. 40 Stunden)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη διεξαγωγή εξετάσεων του Ινστιτούτου Γκαίτε

(Goethe-Institut Thessaloniki, Griechenland-Seminarumfang: 32 Unterrichtseinheiten a
45min)

Σεμινάριο Επιμόρφωσης μονοετούς φοίτησης στη Διδακτική και Μεθοδολογία
της Γερμανικής ως ξένη γλώσσα

(Goethe-Institut Athen, Griechenland)

Σεμινάριο Επιμόρφωσης "Γερμανικά για Δασκάλους"

(Deutsch für Lehrer-Goethe-Institut Freiburg, Deutschland-Kursumfang: 45
Unterrichtseinheiten a 45min)
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Σεμινάριο Επιμόρφωσης "Σχολείο του Μέλλοντος"

(Seminar «Schule der Zukunft»-Goethe-Institut Berlin, Deutschland-Stundenzahl pro Woche:
40 a 45min)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο εξ' αποστάσεως διδασκαλίας "Καλύτερα
Γερμανικά"-Γραπτός Λόγος

(Besser Deutsch- Fernkurs-Goethe-Institut München, Deutschland - Arbeitspensum: ca. 72
Stunden)

Στο κέντρο Λέξημα κινούμαστε πρωτοποριακά, εκμεταλλευόμαστε τις
εκπληκτικές δυνατότητες της τεχνολογίας, που επιτυγχάνουν το βέλτιστο
μαθησιακό αποτέλεσμα.
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