
 

 Είναι η γλώσσα που ομιλείται στο μεγαλύτερο μέρος 

της Κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία). 

Τη γερμανική γλώσσα ομιλούν περισσότεροι από 100 

εκατομμύρια Ευρωπαίοι ως μητρική γλώσσα και 80 

εκατ. ως ξένη. 

 Πρόκειται για χώρες όπου μπορεί κάποιος να κάνει 

πανεπιστημιακές σπουδές (προπτυχιακού και 

μεταπτυχιακού επιπέδου) σε πολύ υψηλό επίπεδο με 

πολύ χαμηλά δίδακτρα. Εκτός από τις μοντέρνες 

μεθόδους έρευνας στο Πρόγραμμα των σπουδών τους 

συνδυάζεται πλέον και η χρήση της Αγγλικής γλώσσας. 

Ένεκα της συμφωνίας Μπολόνια οι προπτυχιακές 

σπουδές διαρκούν 3 έτη (!), το Μάστερ 2 έτη και το 

διδακτορικό 3 έτη. 

 Οι σπουδές στη Γερμανία αλλά και στις λοιπές 

γερμανόφωνες χώρες συνδέονται άρρηκτα με την 

επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση καθώς 

δραστηριοποιούνται σε αυτές τις χώρες εταιρείες 

κολοσσοί. 

 Τα ανωτέρω συνεπάγονται πλούσιο Βιογραφικό και 

πολλές ευκαιρίες αναζήτησης  και εύρεσης εργασίας 

και στην Ελλάδα αφού ο όγκος των τουριστών που 

καταφθάνει μέσω των tour-operator (που είναι 

γερμανικές εταιρείες στην πλειονότητά τους) αυξάνεται 

ραγδαία. Επίσης αρχίζουν να δραστηριοποιούνται 

πολλές από τις ανωτέρω εταιρείες στην χώρα οι οποίες 

εκτιμούν ιδιαίτερα και την κατοχή της γερμανικής 

γλώσσας και τις σπουδές σε γερμανόφωνα 

πανεπιστήμια τα οποία βρίσκονται πολύ υψηλά στον 

κατάλογο των ΑΕΙ με διεθνή ακτινοβολία. 

 Η Γερμανική ακολουθεί σε πολλά επίπεδα (Γραμματική-

Συντακτικό) την ελληνική γλώσσα μας. Συνεπώς η 

εκμάθησή της υποβοηθά και βελτιώνει τις δεξιότητες 

και την επίδοση του μαθητή και στα φιλολογικά 

μαθήματα. Άλλωστε πολλές γερμανικές λέξεις έχουν 

ελληνικές ρίζες. 

 Η διδασκαλία της γερμανικής προβλέπει πρότζεκτ σε 

διαδραστικότητα με πολλά μαθήματα του αναλυτικού 

προγράμματος. Η αδελφοποίηση με σχολεία των 

γερμανόφωνων χωρών προσφέρει τη δυνατότητα 

ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και εκπαιδευτικών 

εκδρομών αφού πλέον η απόσταση μαζί τους είναι 

ελάχιστη. 

 Το μάθημα των Γερμανικών στο Δημοτικό 

πραγματοποιείται σε ένα ευχάριστο, ξεκούραστο, 

διασκεδαστικό και δημιουργικό κλίμα με τη βοήθεια 

των πολυμέσων, των παιχνιδιών και των βιωματικών 

ασκήσεων. Βασίζεται στην κατανόηση κειμένων και 

στην έκφραση.  Σε αυτόν τον στόχο συντελεί η διαρκής 

επιμόρφωση των διδασκόντων. 

 Στόχος είναι οι μαθητές να συμμετέχουν μέσω του 

σχολείου σε εξετάσεις για να αποκτήσουν 

πιστοποιήσεις επίσημα αναγνωρισμένες.  
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