Πολιτιστική επίσκεψη στη Δρέσδη της Γερμανίας
Από τις 3 έως τις 7 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε πενθήμερη επίσκεψη στη
Δρέσδη της Γερμανίας στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα του πολιτιστικού προγράμματος
«Schülerstift»-«Η πένα των μαθητών». Στην επίσκεψη αυτή συμμετείχαν 26
μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου μας και συνόδεψαν η κ.
Χατζηγιώση Μ., καθηγήτρια Γερμανικών, η κ. Γακοπούλου Κ., φιλόλογος, ο κ.
Μάγκος Αθανάσιος, μαθηματικός, καθώς και η συνεργάτης μας του Ινστιτούτου
Γκαίτε από το πρόγραμμα PASCH, κ. Μακρή Βασούλα.
Ως προορισμός της εκδρομής επιλέχθηκε η Δρέσδη, γιατί αποτελεί μια πόλη με
έντονη πνευματική κίνηση, λαμπρά ιστορικά μνημεία και καλλιτεχνικούς θησαυρούς,
που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν παιγνιωδώς μέσα από τη
δημιουργία της δικής τους εφημερίδας τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας
ευρωπαϊκής πόλης με ιστορικό παρελθόν και να αναπτύξουν πολιτισμική και
ευρωπαϊκή συνείδηση. Πρόκειται για μια πόλη που έχει να επιδείξει μακραίωνη
πανεπιστημιακή παράδοση και σχετίζεται παραδοσιακά με την παραγωγή γραπτού
λόγου, την εξέλιξη των φυσικών επιστημών, τη δημιουργία πνευματικών και
επιστημονικών έργων και τη λειτουργία γνωστών βιβλιοθηκών.
Την πρώτη μέρα φτάσαμε αεροπορικώς στο Βερολίνο αργά το απόγευμα. Από εκεί
μετακινηθήκαμε στη Δρέσδη με λεωφορείο της γραμμής, όπου και φτάσαμε το
βράδυ. Αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο, κάναμε μια πρώτη βόλτα στο
ιστορικό κέντρο της πόλης, και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.
Τη δεύτερη μέρα ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί με τα πόδια για να περιηγηθούμε την
παλιά πόλη (Altstadt) και το ιστορικό της κέντρο. Επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη
(Gemäldegalerie), το Μουσείο Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, την όπερα
(Semperoper), περπατήσαμε κατά μήκος του ποταμού Έλβα και απολαύσαμε την
υπέροχη θέα προς το ποτάμι και τη σύγχρονή πόλη (Neustadt). Μετά το ελαφρύ
γεύμα σε παραδοσιακό φούρνο, όπου γευτήκαμε τα γερμανικά κουλούρια (Brezel)
και άλλα παραδοσιακά γλυκά, επισκεφτήκαμε την Εκκλησία της Παναγίας
(Frauenkirche), το Fürstenzug και το Αlbertinum, ένα μουσείο τέχνης με πίνακες
ζωγραφικής από την εποχή του μπαρόκ, του ιμπρεσιονισμού και της σύγχρονης
τέχνης. Στη συνέχεια οι μαθητές περπάτησαν στην αγορά και επισκέφτηκαν τα
μαγαζιά μέχρι την ώρα του δείπνου.
Την τρίτη μέρα ξεκινήσαμε νωρίς με το τραμ με προορισμό το σχολείο
Evangelisches Kreuzgymnasium, όπου τύχαμε θερμής υποδοχής και φιλοξενίας.
Μετά από μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση από τον υπεύθυνο του σχολείου, οι
μαθητές σε ομάδες των δύο-τριών ατόμων παρακολούθησαν προσφερόμενα
μαθήματα στα γερμανικά (Γερμανική Γλώσσα, Χημεία, Πληροφορική, Γυμναστική),
ενώ μία ομάδα τεσσάρων μαθητών παρακολούθησε το μάθημα των Αρχαίων
Ελληνικών. Το μεσημέρι γευματίσαμε στη λέσχη του σχολείου, ενώ το απόγευμα
επισκεφτήκαμε τον ζωολογικό κήπο της πόλης, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
δουν από κοντά και να φωτογραφίσουν άγρια ζώα, πτηνά και ψάρια και να
γνωρίσουν για πρώτη φορά σπάνια ζώα. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα στον
ζωολογικό κήπο επιστρέψαμε στην παλιά πόλη για αγορά αναμνηστικών.

Το πρωί της τέταρτης μέρας επισκεφτήκαμε το Μουσείο Υγιεινής και περιηγηθήκαμε
τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του. Μετά από ένα σύντομο γεύμα τα παιδιά
είχαν ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούν την αγορά και τα εμπορικά καταστήματα
της πόλης. Το βράδυ καταλήξαμε σε παραδοσιακή μπυραρία για το αποχαιρετιστήριο
δείπνο, όπου γευτήκαμε παραδοσιακά πιάτα της γερμανικής κουζίνας.
Την πέμπτη και τελευταία ημέρα αναχωρήσαμε με μισθωμένο λεωφορείο για το
αεροδρόμιο του Βερολίνου και το μεσημέρι επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι σχεδόν όλες οι μετακινήσεις μας έγιναν σκοπίμως με τα
δημόσια μέσα μεταφοράς, το τραμ και με τα πόδια, προκειμένου οι μαθητές να
εξοικειωθούν πλήρως με αυτά, να περπατήσουν αρκετά και να έρθουν σε επαφή με
τους ντόπιους. Με αυτόν τον τρόπο τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν την
καθημερινή ζωή της πόλης, να μιλήσουν τη γλώσσα του τόπου και να αποκτήσουν
δεξιότητες που μόνο μέσα από τέτοιες δράσεις μπορεί κανείς να αποκτήσει.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο εκπαιδευτικός στόχος της εκδρομής
επιτεύχθηκε στον μέγιστο βαθμό και οι μαθητές επέστρεψαν με τις καλύτερες
εντυπώσεις και εμπειρίες στη Θεσσαλονίκη.
Οι καθηγητές
Μαρία Χατζηγιώση, καθηγήτρια Γερμανικών
Κωνσταντίνα Γακοπούλου, φιλόλογος
Μάγκος Αθανάσιος, μαθηματικός
Βασούλα Μακρή, καθηγήτρια γερμανικών του Ινστιτούτου Γκαίτε από το πρόγραμμα
PASCH

Klassenreise nach Dresden
Im Rahmen des Kulturprojektes eTwinning-PASCH «Schülerstift» wurde vom
3. bis zum 7. April 2017 eine Reise nach Dresden organisiert. Daran haben 26
SchülerInnen von der 7., 8. und 9. Klasse teilgenommen. An diesen Tagen
wurden sie von der Deutschlehrerin Maria Chatzigiossi, der Philologin, Frau
Konstantina Gakopoulou, dem Mathelehrer Herrn Magkos Athanasios und von
der PASCH-Lehrerin Vasoula Makri, begleitet und betreut.
Diese Stadt wurde als Reiseziel für unsere Klassenreise ausgewählt, denn Dresden ist
eine Kulturstadt mit großartigen Altertümern und künstlerischen Schätzen, die den
SchülerInnen die Möglichkeit anbietet, die Kultur einer europäischen Stadt mit großer
Geschichte durch ihre Zeitung kennenzulernen. Es geht um eine Stadt mit
ausgezeichneten Universitäten und Bibliotheken. Dadurch können sie ein kulturelles
und europäisches Gewissen entwickeln.
Wir sind am Montag, den 03.04.17, um 16:50 Uhr mit dem Flugzeug in Berlin
angekommen und dann sind wir mit dem Bus nach Dresden gefahren. Am Abend
haben wir in der Altstadt einen Bummel gemacht und gegessen, nachdem wir im
Hotel unser Gebäck gelassen hatten.
Am Dienstagmorgen, dem 04.04. sind wir ganz früh zu Fuß vom Hotel in die Altstadt
gegangen. Wir haben dann die Gemäldegalerie, das Museum von Mathematik und
Naturwissenschaften, die Semperoper besichtigt und sind an der Elbe spazieren

gegangen. Da haben wir den schönen Blick auf die Neustadt genossen. Danach haben
wir Brezel und deutsche Kuchen in einer deutschen Bäckerei probiert. Später haben
wir die Frauenkirche, den Fürstenzug und das Αlbertinum besichtigt, das ein
Kunstmuseum mit Kunstwerken aus der Barockzeit, aus der Zeit des Impressionismus
und der modernen Kunst ist. Spät am Nachmittag sind wir auf dem Markt spazieren
gegangen und haben zu Abend gegessen.
Am Mittwochmorgen, dem 05.04. sind wir mit der Tram zum Evangelischen
Kreuzgymnasium gefahren. Da hat uns anfänglich der Lehrer Herr Christoph Lüders
ganz herzlich in der Schule empfangen. Nach einer langen und sehr interessanten
Beschreibung der Schule und des deutschen Schulsystems haben unsere SchülerInnen
in Kleingruppen in den deutschen Klassen den Deutsch-, Chemie-, Informatik- und
Sportunterricht und eine Gruppe hat sogar den Altgriechischunterricht hospitiert. Zu
Mittag haben wir in der Mensa der Schule gegessen und danach haben wir uns
verabschiedet und sind mit der Tram in den Zoo von Dresden gefahren. Da hatten die
SchülerInnen die Gelegenheit, seltsame wilde Tiere, Vögel und Fische zu beobachten
und schöne Fotos aufzunehmen. Am Abend sind wir zurück in die Altstadt gefahren
und haben Souvenirs eingekauft.
Am Donnerstagmorgen haben wir das Hygiene Museum besichtigt, wo sehr
interessante Ausstellungen zurzeit stattfanden. Zu Mittag haben wir in den
Einkaufszentren in der Neustadt die letzten Einkäufe und Geschenke eingekauft. Am
Abend wurde ein Abschiedsabendessen in einer deutschen Brauerei in der Altstadt
organisiert, wo wir deutsche traditionelle Gerichte probiert haben.
Am Freitagmorgen sind wir zuerst mit dem Bus zum Flughafen nach Berlin gefahren
und danach mit dem Flugzeug nach Thessaloniki zurückgereist.
Es ist bemerkenswert zu erwähnen, dass wir gezielt mit den Verkehrsmitteln an alle
Orte in Dresden gefahren sind. Auf diese Weise hatten die SchülerInnen die
Gelegenheit, das alltägliche Leben der Stadt besser zu erleben und in der deutschen
Sprache in Kontakt mit den Einheimischen zu kommen.
Zusammenfassend möchten wir betonen, dass das Lehrziel des Besuchs in Dresden
vollends erreicht worden ist und die SchülerInnen mit wunderschönen Erlebnissen
zurück in Thessaloniki gekommen sind.

Die Deutschlehrerin der Schule, Maria Chatzigiossi
Die Philologin der Schule, Konstantina Gakopoulou
Der Mathelehrer der Schule, Athanasios Magkos
Die PASCH-Lehrerin, Vasoula Makri

