Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2016-17 πνπ θηάλεη ηώξα ζην ηέινο ηνπ,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζρνιείν καο δύο πολιηιζηικά ππογπάμμαηα.
Σν έλα πξόγξακκα είρε ηνλ ηίηιν «Κλαζικιζμόρ ζηην απσιηεκηονική ζηιρ
νόηιερ γεπμανόθυνερ σώπερ» κε ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ηελ θα. Ζεκάλε
Παξαζθεπή (ΠΕ07, Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο) θαη ηελ θα.
Παπαλαζηαζίνπ Δήκεηξα (ΠΕ16, Μνπζηθήο). ην πξόγξακκα απηό
ζπκκεηείραλ 22 μαθηηέρ ηηρ Β’ και Γ’ ηάξηρ ηνπ Γπκλαζίνπ καο.
Σν δεύηεξν πξόγξακκα είρε ηνλ ηίηιν «Η Ζυή και ηο έπγο ηυν
ζημανηικόηεπυν γεπμανόθυνυν ζςνθεηών» κε ππεύζπλνπο θαζεγεηέο
ηελ θα. Παπαλαζηαζίνπ Δήκεηξα (ΠΕ16, Μνπζηθήο) θαη ηνλ θν. Πεηαιά
Θσάλλε (ΠΕ12.10, Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο). ε απηό ην πξόγξακκα
ζπκκεηείραλ 18 μαθηηέρ ηηρ Β’ και Γ’ ηάξηρ ηνπ ζρνιείνπ καο.
ηα πιαίζηα απηώλ ησλ δύν πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε
πνιπήκεξε εκπαιδεςηική επίζκετη (1-5 Απξηιίνπ 2017) ζην Μόνασο, ζην
Σάληζμποςπγκ θαη ζηε Βιέννη.
Καηά ηεο δηάξθεηα ηεο ρξνληάο έγηλαλ 20 ζςνανηήζειρ ησλ νκάδσλ απηώλ
εκηόρ ηος υπολογίος ππογπάμμαηορ, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο είραλ ηε
δπλαηόηεηα:
 Να ζπγθεληξώζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ξεύκα ηνπ θιαζηθηζκνύ θαη λα
κάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή.
 Να εληνπίζνπλ, λα κειεηήζνπλ θαη λα θσηνγξαθίζνπλ δείγκαηα
θιαζηθηζκνύ ζηηο λόηηεο γεξκαλόθσλεο ρώξεο.
 Να κάζνπλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη θαιιηηερληθή θαηάζηαζε ζηε Γεξκαλία
θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αη.
 Να γλσξίζνπλ ηα κνπζηθά ξεύκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ εθεί θαη λα ηα
ζπζρεηίζνπλ κε ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο
 Να δηδαρζνύλ θαη λα εθηειέζνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο ζπλζέζεηο ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ γεξκαλόθσλσλ ζπλζεηώλ
 Να παξνπζηάζνπλ ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο πνπ
έθαλαλ θαηά νκάδεο
 Να πξνεηνηκάζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε (αμηνζέαηα, κνπζεία,
ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο, νδεγίεο)
 Να πξνεηνηκάζνπλ ηα παξαδνηέα
 Μέζα απ’ όια απηά ζηεξίρηεθε ε γισζζνκάζεηα (Γεξκαληθά σο β’ μέλε
γιώζζα)

Σα
πξνγξάκκαηα νινθιεξώζεθαλ
κε
ηελ
ζςμπλήπυζη
ελόο
επυηημαηολογίος από ηα κέιε ησλ νκάδσλ, ώζηε λα γίλεη αξιολόγηζη ησλ
πξνγξακκάησλ.
Η γεύζε πνπ καο άθεζαλ ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη πνιύ γιπθηά.
Θεσξνύκε όηη ήηαλ κηα εμαηξεηηθή δξάζε, πνιύ σθέιηκε γηα ηνπο καζεηέο.
Τπήξραλ βέβαηα θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαληήζεσλ,
επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ήηαλ από δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη δύζθνια
βξηζθόηαλ θνηλή κέξα θαη ώξα ζπλάληεζεο.
Άμηδε όκσο ηνλ θόπν, δηόηη νη καζεηέο βίσζαλ κηα εξαιπεηική εμπειπία,
γλώξηζαλ λέεο ρώξεο, εμάζθεζαλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηηο μέλεο γιώζζεο θαη
έδεζαλ από θνληά (κε ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε) έλαλ ηξόπν δσήο
δηαθνξεηηθό από ηνλ δηθό καο. Απηό ηνπο έδσζε ηελ δπλαηόηεηα λα
διεςπύνοςν ηοςρ οπίζονηέρ ηοςρ θαη λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο
κείλνπλ κηα δσή ραξαγκέλεο κέζα ηνπο.
Ζεκάλε Π. – Παπαλαζηαζίνπ Δ. – Πεηαιάο Θ.

Αθνινπζνύλ ηα ιηλθ γηα ηηο εξγαζίεο ησλ πξνγξακκάησλ:
Klassizismus in Műnchen und in Wien (Ζεκάλε Π.)
Video: Wien- Műnchen (Tζάηζαο Γεώξγηνο)
Εξγαζίεο καζεηώλ γηα ην πξόγξακκα «Κιαζηθηζκόο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζηηο
λόηηεο γεξκαλόθσλεο ρώξεο»
Μνπζηθό εξγαζηήξη “Fűr Elise”
Πόζηεξ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κιαζηθηζκόο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζηηο λόηηεο
γεξκαλόθσλεο ρώξεο»
Πόζηεξ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Η Ζσή θαη ην έξγν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
γεξκαλόθσλσλ ζπλζεηώλ»

