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Μ. ANDROULAKIS SCHOOLS 

10 λόγοι για να μάθετε Γερμανικά 

 
Όποια σχέδια κι αν έχετε για το μέλλον, η γνώση των Γερμανικών σάς παρέχει 

αμέτρητες δυνατότητες. Μέσα από την εκμάθηση των Γερμανικών σάς δίνεται η 

δυνατότητα να βελτιώσετε την επαγγελματική και προσωπική σας ζωή αισθητά: 

 

Επαγγελματική ζωή: Η επικοινωνία στα Γερμανικά με 

γερμανόφωνους συνεταίρους βελτιώνει τις επαγγελματικές 

σας σχέσεις και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη επικοινωνία 

και έτσι στην επιτυχία. 

 

 

 

Παγκόσμια καριέρα: Μέσα από τη γνώση των Γερμανικών 

βελτιώνετε τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε γερμανικές 

εταιρίες που στεγάζονται στη χώρα σας αλλά και στο 

εξωτερικό. Η καλή γνώση των Γερμανικών σάς καθιστά 

παραγωγικό συνεργάτη για έναν εργοδότη που 

δραστηριοποιείται παγκοσμίως. 

 

 

 

Τουρισμός και ξενοδοχειακά επαγγέλματα: Τουρίστες από 

γερμανόφωνες χώρες ταξιδεύουν πολύ και ξοδεύουν 

περισσότερα χρήματα σε σχέση με τουρίστες άλλων χωρών. 

Απολαμβάνουν, επίσης, ιδιαίτερα την εξυπηρέτηση από 

γερμανόφωνο προσωπικό και γερμανόφωνους ξεναγούς. 

 

 

 

Επιστήμη και έρευνα: Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη πιο 

σημαντική γλώσσας της επιστήμης. Η Γερμανία βρίσκεται, 

λόγω της προσφοράς της στην έρευνα και στην ανάπτυξη, 

στην 3η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και απονέμει υποτροφίες 

για έρευνα σε αλλοδαπούς επιστήμονες. 

 

Laptop - Copyright Επικοινωνία: Οι εξελίξεις στον κλάδο των μέσων και της 

τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

καθιστούν την πολυγλωσσία απαραίτητη. Μία σειρά 

σημαντικών ιστοσελίδων είναι στα Γερμανικά. Η ετήσια 

κυκλοφορία βιβλίων στη Γερμανία την τοποθετεί, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, στην 5η θέση μεταξύ 87 χωρών, μετά το 
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Goethe-Institut Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία. Ως εκ 

τούτου, η γνώση της γερμανικής γλώσσας διευρύνει τη 

δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία.  

 

 

 

Πολιτισμική προσέγγιση: Μαθαίνω Γερμανικά σημαίνει 

αποκτώ εικόνα για τη ζωή,+ τις επιθυμίες και τα όνειρα των 

ανθρώπων στις γερμανόφωνες χώρες και την 

πολυπολιτισμική κοινωνία τους. 

 

 

 

Ταξίδια: Βιώστε στο έπακρο τις ταξιδιωτικές εμπειρίες σας 

μέσα από τη γνώση των Γερμανικών, όχι μόνο στις 

γερμανόφωνες χώρες αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, 

ιδιαίτερα της Ανατολικής. 

 

 

 

Απόλαυση της λογοτεχνίας, της μουσικής, της τέχνης και 

της φιλοσοφίας: Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Γκαίτε, 

του Κάφκα, του Μότσαρτ, του Μπαχ και του Μπετόβεν. 

Απολαύστε διαβάζοντας και ακούγοντας τα λογοτεχνικά και 

μουσικά αριστουργήματά τους στην αυθεντική τους γλώσσα. 

 

 

 

Ευκαιρίες σπουδών και εργασίας στη Γερμανία: Η 

Γερμανία απονέμει μεγάλο αριθμό υποτροφιών για σπουδές 

στη χώρα. Για νέους από ξένες χώρες διατίθεται ειδική βίζα 

για εργασία κατά τις διακοπές τους. Για συγκεκριμένα 

επαγγέλματα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την απόκτηση 

της άδειας εργασίας. 

 

 

 

 

Προγράμματα ανταλλαγών:Υφίσταται ένα μεγάλο δίκτυο 

ανταλλαγής μαθητών και φοιτητών μεταξύ της Γερμανίας και 

πολλών άλλων χωρών του κόσμου. 

 

2
η
 Ξένη Γλώσσα: 

 

Το απαραίτητο εφόδιο του παιδιού σας!  


