
Εορτασμός των 50 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος  
 

Πρόσκληση μαθητών Λυκείου σε εκδήλωση 
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

 

Μαθητές και μαθήτριες Λυκείου επισκέφτηκαν το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας τη 
Δευτέρα 10 Μαΐου 2010 στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση του 
Τμήματος και με στόχο τη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Τα Λύκεια που προσκλήθηκαν πιλοτικά ήταν: 
1. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 
2. Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
3. Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
4. Το 1ο Λύκειο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα και τις 
δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος στη διάρκεια των σπουδών 
τους, επισκέφτηκαν τη Βιβλιοθήκη και πήραν μέρος σε workshop υποτιτλισμού γερμανικών 
ταινιών, Μικροδιδασκαλίας και θεάτρου. 
 

Πρόγραμμα εκδήλωσης  
«Γνωριμία με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» 

(για μαθητές/τριες Λυκείου) 
 

Δευτέρα, 10.5.2010 
 

08.30-10.00: Ενημέρωση από διδάσκοντες/ουσες όλων των αντικειμένων (Αίθ. 107) 

10.00-11.00:  Ξενάγηση στη βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας (μικρό κέρασμα) 

11.00-12.00:  Workshop Υποτιτλισμού (Αίθ. 103) 

12.00-13.00: Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης (Αίθ. 109) 

13.00-14.00: Παρακολούθηση πρόβας θεατρικής ομάδας (Studio Παράθλαση) 

(βλ. http://www.del.auth.gr/index.php/el/to-tmhma/drasthriothtes/50-xronia-germaniko-
tmhma/165-foithtikes-ekdhlwseis-maioy-2010) 

 

Ακολουθούν στιγμιότυπα από την εκδήλωση, καθώς και δηλώσεις των μαθητών. 
 

 
Φωτογραφία 1:  Παρουσίαση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από  

την Πρόεδρο του Τμήματος, αναπλ. καθ. Ελένη Μπουτουλούση 
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Φωτογραφία 2:  Woskshop Υποτιτλισμού (βλ. http://www.del.auth.gr/index.php/el/to-

tmhma/drasthriothtes/kinoklub) 

 

 

 
Φωτογραφία 3:  Παρουσίαση video Μικροδιδασκαλίας 
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Φωτογραφία 4:  Παρακολούθηση πρόβας της θεατρικής ομάδας του Τμήματος για το  

θεατρικό έργο του Curt Goetz “Dr. Med. Hiob Prätorius” (βλ. 
http://www.del.auth.gr/index.php/el/to-tmhma/theater-ag) 

 
Τι είπαν κάποιοι/ες μαθητές/τριες μετά την εκδήλωση: 
 

«Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές που για πρώτη φορά 
δοκίμασαν κάτι τέτοιο. Ήρθαμε σε επαφή με καινούργια αντικείμενα, όπως ο υποτιτλισμός, κάτι που δεν είναι 
εύκολο να το συναντήσεις κάπου αλλού. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για το μικρό αυτό ταξίδι στον κόσμο 
των Γερμανικών!»  
 
«Η επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας ήταν μία καταπληκτική εκδήλωση με 
πολύπλευρα και πολλαπλά οφέλη. Αρχικά θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ήρθαμε οι συμμετέχοντες σε επαφή με το 
τι λέμε και τι εννοούμε στην Ελλάδα πανεπιστήμιο, πώς λειτουργεί, ποιοι είναι οι βασικοί χώροι του κ.ά. 
Επιπλέον αξίζει να ειπωθεί ότι προσωπικά δεν ήξερα τίποτα για το γερμανικό τμήμα (μόνο το όνομά του) και γι’ 
αυτό ποτέ δε σκέφτηκα μία τέτοια επαγγελματική κατεύθυνση. Η επίσκεψη όμως αυτή δεν με ενημέρωσε 
αποκλειστικά για θέματα της Γερμανικής φιλολογίας αλλά πληροφορήθηκα και για τις μεταπτυχιακές σπουδές, 
για τις εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη σχολή (θέατρο) καθώς και για την επαγγελματική πορεία των 
πτυχιούχων (υποτιτλισμός). Τέλος πολύ όμορφη ήταν η ξενάγησή μας στους χώρους των φιλολογικών σχολών 
(βιβλιοθήκες). Άλλωστε πώς θα μπορούσε μία τέτοια επίσκεψη να μην είναι ωραία αφού απόπνεε σεβασμό στη 
γνώση, αγάπη για μάθηση και προσπάθεια για ευ αριστεύειν.»  
 
«Η επίσκεψή μας στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας μόνο κερδοφόρα θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί. Αυτό που μου άρεσε κυρίως ήταν η διάθεση των καθηγητών που μας υποδέχτηκαν, όπως επίσης 
και το γεγονός ότι στη διάρκεια της παραμονής μας δεν καθίσαμε σε μία αίθουσα αλλά επισκεφτήκαμε 
διάφορα μέρη. Κάτι αρνητικό δεν υπήρξε αφού όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα. Τέλος, αυτό που μου έκανε 
εντύπωση ήταν η παράσταση που «ανέβαζαν» φοιτητές και καθηγητές μαζί καθώς και η αίθουσα υποτιτλισμού 
που λειτουργεί.»  
 
«Η επίσκεψή μας στο Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας μας φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. 
Γνωρίσαμε από πρώτο χέρι τα μαθήματα του τμήματος καθώς μας μίλησαν οι ίδιοι οι καθηγητές. Επίσης μας 
έγινε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση. Τέλος γνωρίσαμε και τους χώρους του Πανεπιστημίου, κάτι πολύ 
ενδιαφέρον και πρωτόγνωρο για μας.»  
 
«Ήταν μια ωραία εμπειρία και μου άρεσε πολύ το πρόγραμμα, επειδή υπήρχε και ποικιλία δραστηριοτήτων. 
Όλοι οι καθηγητές ήταν κατανοητοί και μας μίλησαν με πάθος για την δουλειά τους. Μάθαμε πολλά 
ενδιαφέροντα πράγματα και ελπίζω να βοηθήσαμε τους φοιτητές να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους αφού 
τους μιλήσαμε από τα μάτια τα δικά μας, των μαθητών.»  


