
Ποόγοαμμα Erasmus - Μια επίζκεση νέμτμ θξιηηηώμ ζηξ ζςξλείξ μαπ 
ηα πιαίζηα ημο εροτπαυκξύ εκπαιδερηικξύ ποξγοάμμαηξπ 
δοάζηπ ΕΡΑΜΟ (ERASMUS) ηξρ Παμεπιζηημίξρ 
Θεζ/μίκηπ, θη ύζηενα από πνςημβμοιία ηεξ βμεζμύ 

δαζθάιαξ λέκεξ γιώζζαξ ημο ζπμιείμο μαξ θαξ Γημύκηηζ 

Μπόμαξ από ηε Γενμακία θαη ημο δ/κηή θ. Παπαδόπμοιμο 

ηένγημο, ηε ζπμιηθή μαξ μμκάδα επηζθέθζεθακ ζηηξ 

13/4/2011, 5 γενμακόθςκμη θμηηεηέξ, ε Κάνμ από ημ 

Αμβμύνγμ, μ Ρόμπηκ από ημ Σνίεν (Trier), μ Πάκμξ από ημ 

Φνάημπμονγθ, μ Κέβηκ από ηε Λεηρία θαη ε ηέθη από ηε 

Βηέκκε. Οη πενηζζόηενμη βνίζθμκηακ ζηε Θεζ/κίθε ςξ 

θμηηεηέξ ημο πνμγνάμμαημξ Erasmus. Μεηά ηεκ οπμδμπή 

ημοξ από ημκ Δ/κηή θ. Παπαδόπμοιμ ηένγημ, ηεκ θα ηέια 

Κμοζίδμο (δαζθάια γενμακηθώκ ημο ζπμιείμο μαξ) θαη ημ 

δηδαθηηθό πνμζςπηθό, ημοξ έγηκε μηα ακαιοηηθή εκεμένςζε 

γηα ηε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο, γηα ηα δηάθμνα πνμγνάμμαηα 

έκηαλεξ θαη γηα ηηξ πμηθίιεξ δναζηενηόηεηεξ ημο.  

Καηόπηκ ζέιαμε κα δώζμομε ζημοξ μαζεηέξ ηεξ Σ ηάλεξ, 

ηεκ εοθαηνία ζημ μάζεμα ηςκ γενμακηθώκ, γηα έκα 2ςνμ κα 

μηιήζμοκ θαη κα ένζμοκ ζε επηθμηκςκία με μηθνμύξ δηαιόγμοξ 

με ημοξ θηιμλεκμύμεκμύξ μαξ. Οη θαιά πνμεημημαζμέκμη 

μαζεηέξ ακά 2 νώηεζακ ημοξ επηζθέπηεξ θμηηεηέξ, ζπεηηθά 

με ημοξ θίιμοξ, ηεκ μηθμγέκεηα, ημ ζπίηη ημοξ. Σηξ ενςηήζεηξ 

είπαμε πνμεημημάζεη κςνίηενα ε Γμύκηηζ με ηεκ θα ηέιια.  

Γηα κα δηεοθμιύκμοκ ηεκ παναγςγή πνμθμνηθμύ ιόγμο είπακ 

πνμεημημάζεη μη δαζθάιεξ ενςηήζεηξ, μη μπμίεξ ζοκδέμκηακ 

με ημ πενηεπόμεκμ ηςκ μαζεμάηςκ Γενμακηθήξ. Γηα κα δμζεί 

ζε όια ηα παηδηά ε δοκαηόηεηα κα μηιήζμοκ με όιμοξ ημοξ 

επηζθέπηεξ μαξ, άιιαδακ θάζε 8 ιεπηά ζέζε, ζακ κα είπακ 

ζύκημμμ νακηεβμύ. Σα παηδηά εκηοπςζίαζακ ημοξ επηζθέπηεξ 

μαξ με ηηξ γκώζεηξ θαη δεληόηεηεξ ημοξ θαη θαηάθενακ κα 

μηιήζμοκ με πενεθάκηα γηα ηα πόμπη ημοξ! Αζθήζεηξ 

μηθνόηενεξ δηάνθεηαξ θη απαηηήζεςκ επέθενακ πμηθηιία θαη 

δηαζθέδαζε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ γκςνημίαξ θη όια αοηά ζηα 

γενμακηθά! Η επαθή με θοζηθμύξ μμηιεηέξ εκδείθκοηαη όηακ 

μη μαζεηέξ μαζαίκμοκ μηα γιώζζα. Με αοηό ημκ ηνόπμ 

μπμνμύκ κα αθμύζμοκ δηαθμνεηηθέξ δηαιέθημοξ θαη κα 

απμβάιμοκ ημ θόβμ ημοξ κα μηιήζμοκ. Μηα πνώηε επαθή με 

ηηξ δηάθμνεξ δηαιέθημοξ ηεξ Γενμακηθήξ είπακ μη μαζεηέξ 

ηεξ θαξ ηέιιαξ ήδε με ημ παηπκίδη γκςνημίαξ "Mein 

rechter-rechter Platz ist frei'. «Η ζέζε δεληά μμο είκαη 

ειεύζενε». Γπίζεξ δεκ έιεηρακ μ πομόξ θαη ηα γιοθά! Οη 

μαζεηέξ ηναγμύδεζακ απμπαηνεηώκηαξ αοζόνμεηα έκα 

γενμακηθό ηναγμύδη πμο είπακ μάζεη ζημ μάζεμα! 

Γηα ημοξ μαζεηέξ μαξ ε επίζθερε ηςκ λέκςκ θμηηεηώκ 

απμηέιεζε μεγάιε έθπιελε, αιιά, θαη μηα πμιύ ζεηηθή 

εμπεηνία. Γίκαη ζπμοδαίμ πνάγμα κα γκςνίδεηξ ακζνώπμοξ 

πμο μηιμύκ άιιε γιώζζα, έπμοκ άιιε ζνεζθεία θη άιια ήζε 

θαη έζημα. Ση είκαη θαιύηενμ από ημ κα ζοκακηά θακείξ 

θίιμοξ από δηαθμνεηηθέξ πώνεξ;  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


