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Project στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος των γερμανικών  
 (σχολικό έτος 2011-12)  

1. «Σύμβολα ελληνικών & γερμανικών πόλεων»  
«Symbole griechischer und deutscher Städte» – έκδοση εντύπου 

 

 
το παραπάνω 23/σέλιδο έντυπο 
τυπώθηκε και δόθηκε σε κάθε 

μαθητή που συμμετείχε στο project 
και ανέβηκε στην ιστοσελίδα μας 

 

 
 
 
 

 

Σκοπός της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας δεν είναι μόνο να 
μάθει στους ενδιαφερόμενους τη χρήση της, αλλά και να τους 
εντρυφήσει στην πολιτιστική τους κληρονομιά, καθώς και να 
αναδείξει κοινά ή διαφορετικά στοιχεία μεταξύ των λαών, που 
στο πέρασμα των αιώνων επηρέασαν ο ένας τον άλλο. Η 
αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η τέχνη γενικά αλλά και η 
τεχνολογία αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς κάθε χώρας, 
αφού μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τους 
διαφορετικούς από μας λαούς και πολιτισμούς.  
Με αφορμή ένα κείμενο στο βιβλίο των γερμανικών Luftballons 
Kids 1, το οποίο αναφερόταν στα «Wahrzeichen» δηλαδή στα 
σύμβολα των πόλεων, αποφασίσαμε να γράψουμε φέτος  για 
κάποιες γερμανικές κι ελληνικές πόλεις και τα σύμβολα για τα 
οποία είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο.   
Είναι ευρύτερα γνωστό πως σχεδόν κάθε πόλη διαθέτει ένα 
κτίριο, ένα ναό, ένα άγαλμα, μια πλατεία ή κάποιο άλλο σημείο 
αναφοράς, το οποίο αξίζει ο καθένας μας να επισκεφτεί όταν το 
φέρει ο δρόμος του σε κάποια πόλη. Πολλές φορές μάλιστα 
πρόκειται απλά για ένα φυσικό σύμβολο όπως για παράδειγμα 
κάποια λίμνη, κάποιο δάσος ή νησί.   
Ίσως αυτό που ξεχωρίζει το σύμβολο να είναι το μέγεθος, το 
σχήμα ή η ιστορία του. Θεωρήσαμε λοιπόν σωστό να τα 
γνωρίσουμε κι εμείς. Και με την ευκαιρία θα θέλαμε να 
γνωρίσετε κι εσείς λίγο καλύτερα κάποιες από τις 
σημαντικότερες ελληνικές και γερμανικές πόλεις, καθώς στις 
σελίδες του Project θα γίνει μια περιληπτική αναφορά και στις 
πόλεις, που φιλοξενούν αυτά τα πολιτιστικά, γεωγραφικά και  
ιστορικά σύμβολα.  
Στόχος του εγχειρήματος των μαθητών, όχι μόνο να μας φέρει 
κοντά σ’ έναν άλλο διαφορετικό από μας πολιτισμό αλλά και να 
μας διασκεδάσει μέσ’ από τις σελίδες του. 
Για το Projekt εργάστηκαν, οι μαθητές του ΣΤ1 τμήματος και η 
δασκάλα των γερμανικών τους κα Πετρούλα Διονυσίου. Την 
δημιουργία και την επιμέλεια του εντύπου είχε ο Δ/ντής, ενώ 
τα κείμενα επιμελήθηκε η δασκάλα των γερμανικών. 
Οι μαθητές του ΣΤ1: Ακριτίδης Αλέξανδρος, Αραμπατζής 
Ανέστης, Γιαννίδης Κύριλλος, Γιώτας Γεώργιος, Ζουράβλεβ 
Χρήστος, Ιακωβίδου Κυριακή, Κοβιτίδου Όλγα, Κορμαρής 
Αντώνης, Κούσης Γεώργιος, Κωνσταντινίδης Αναστάσιος, 
Μασμανίδης Μιχάλης, Νοβάκου Ελιγκέρς, Παπαδοπούλου 
Μαρία, Πεκώβα Όλγα, Σεβλίδης Παίσιος, Σιδηρόπουλος 
Δημήτριος, Τουμανίδης Κων/νος, Φωτιάδης Σάββας, 
Χριστοδουλίδου Αναστασία. 
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