
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2006-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMEA: 
Αντωνίου Χρήστος 
Μπουτουλούση Ελένη 
Πάγκαλος Ιωάννης 
Σαπιρίδου Ανδρομάχη 

 
      
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 

 



 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
Α. Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης  ……………………. .3 
 
 
Β. Συνοπτική παρουσίαση του Τμήματος ……………………….6 
 
 
Γ. Πίνακες……………………………… …………………………20 
 
 
Δ.  Παράρτημα. …………………………………………………...32 
 
 
Ε. Συμπεράσματα…………………………………………………102 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Α. Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης 
 
Στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  ορίστηκε ομάδα εργασίας για την Εσωτερική 
Αξιολόγηση (1197/22-7-2008) η οποία αποτελείτο  από τα μέλη ΔΕΠ κ.κ. Αντωνίου Χρήστο (αν. 
καθηγητή τότε), Σαπιρίδου Ανδρομάχη (επίκ. καθηγήτρια), Έλκε Στουρμ-Τριγωνάκη (επικ. 
Καθηγήτρια) και Πάγκαλο Ιωάννη (λέκτορα). Σε Γ.Σ. του Οκτωβρίου (9-10-2009) η κ. Στουρμ-
Τριγωνάκη μετά από αίτημά της αντικαταστάθηκε (λόγω φόρτου εργασίας) από την λέκτορα κ. 
Ελένη Γεωργοπούλου, η οποία με τη σειρά της επίσης αντικαταστάθηκε από την Πρόεδρο του 
Τμήματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Μπουτουλούση. Τέλος Οκτώβρη του 2009 η ΟΜΕΑ 
ολοκλήρωσε και υπέβαλε για πρώτη φορά  στην ΜΟΔΙΠ του Α.Π.Θ. και στην ΑΔΙΠ ετησια 
εκθεση εσωτερικης αξιολογησης για το ακαδημαϊκό ετος 2008-2009, η οποία μετά από έλεγχο της 
ΜΟΔΙΠ χαρακτηρίστηκε «εκτεταμένη ετήσια». Τα κυριότερα σημεία και τα συμπεράσματα της 
έκθεσης παρουσιάστηκαν στη Γ.Σ. του Οκτωβρίου 2009 από την επιτροπή, η οποία έλαβε την 
εξουσιοδότηση να προχωρήσει στην υποβολή της έκθεσης με τη δέσμευση να την υποβάλει στην 
τελική κρίση της Προέδρου του Τμήματος και με την ολοκλήρωσή της να τη θέσει στη διάθεση 
όλου του προσωπικού. Η επιτροπή ανέλαβε ακόμη το καθήκον να προχωρήσει στη σύνταξη 
πενταετούς έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης. 
 
Για τη διαμόρφωση των εκθέσεων (της προηγούμενης και της παρούσης) η Επιτροπή 
συνεργάστηκε με όλους τους διδάσκοντες του Τμήματος καθώς και με το υποστηρικτικό 
προσωπικό και τη Γραμματεία. Ειδικά για το ανά χείρας πόνημα ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της κ. 
Χρυσάνθης Τοπάλογλου, Γραμματέως υπεύθυνης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η οποία 
συγκέντρωσε στοιχεία από τη Γραμματεία κι από το ΚΥΠ και τα επεξεργάστηκε ηλεκτρονικά, ενώ 
παράλληλα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στην επεξεργασία των ερωτηματολογίων που 
συμπλήρωσαν οι φοιτητές. Σχετικά με αυτή την επίπονη εργασία της συγκεντρωτικής καταγραφής 
των στοιχείων από τα δελτία των φοιτητών ευχαριστήριας μνείας αξίζουν και ορισμένοι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες που πρόθυμα και εθελοντικά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους˙ 
συγκεκριμένα πρόκειται για τους: Λάζαρο Πατσικαθεοδώρου, Φωτεινή Γαλάταλη, Ζωή Μπαλτζή, 
Μαργαρίτα Πανιώρα, Κατερίνα Γούπου, Μυροφόρα Χρυσομάλλη, Αλεξάνδρα Συράκη, Κατερίνα 
Τσισμιτζή.  
 Τα συνολικά στοιχεία αντλήθηκαν α) από τα απογραφικά δελτία που με ευθύνη του κάθε 
διδάσκοντα συμπλήρωναν οι φοιτητές για κάθε μάθημα. Εδώ θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι η ΟΜΕΑ 
σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες πρότεινε τον εξής τρόπο συγκέντρωσης των εν λόγω 
ερωτηματολογίων: ανάμεσα στην 8η και την 11η εβδομάδα των μαθημάτων συγκροτείται επιτροπή 
από 3 φοιτητές οι οποίοι αναλαμβάνουν υπεύθυνα να συγκεντρώσουν τα συμπληρωμένα έντυπα σε 
φάκελο που σφραγίζεται και υπογράφεται από αυτούς. Ο κανόνας αυτός έγινε αποδεκτός από 
όλους και τηρείται. Οι φάκελοι φυλάσσονται στα γραφεία των μελών της ΟΜΕΑ και μετά το 
άνοιγμά τους κάθε διδάσκων- αν το επιθυμεί- έχει πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία αφορούν τα 
μαθήματά του. β) από τα ατομικά δελτία με τις δημοσιευμένες εργασίες, τις ερευνητικές 
συμμετοχές κλπ., των οποίων τη συμπλήρωση ζήτησε η επιτροπή από όλους τους διδάσκοντες. Τα 
έντυπα αυτά ως επί το πλείστον υφίστανται σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων και φυλάσσονται 
στους υπολογιστές των μελών της ΟΜΕΑ γ) από τα «δελτία  εξαμηνιαίου μαθήματος» των 
διδασκόντων, τα οποία η ΟΜΕΑ χρησιμοποίησε για την άντληση στοιχείων όπου κρίθηκε 
απαραίτητο και κυρίως για τη διασταύρωση δεδομένων που παρασχέθηκαν από άλλες πηγές. Τα 
έντυπα αυτά επίσης είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή. δ) από προσωπικές συνεντεύξεις 
με τους διδάσκοντες και το τεχνικό προσωπικό οι οποίοι κατά περίπτωση παρείχαν στην επιτροπή 
τις απαιτούμενες πληροφορίες (πχ. για τα Μεταπτυχιακά ή τον εξοπλισμό και τις βιβλιοθήκες), ε) 
από τον οδηγό σπουδών στ) τη Γραμματεία του Τμήματος η οποία παρείχε στοιχεία για τα έτη 
2006/10 ζ) από τις διοικητικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. (πχ. ΚΥΠ, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων) οι 
οποίες έθεσαν στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που αφορούν το 
Τμήμα μας.  



 4

Στα θετικά στοιχεία η Επιτροπή συγκαταλέγει: α) ότι το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας έχει συσσωρεύσει μακροχρόνια,  πολύτιμη και θετική εμπειρία σ’ αυτόν τον τομέα στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής) του Νέου Προγράμματος Σπουδών 
(ΝΕ.ΠΡΟ.Σ) [η εν λόγω εξωτερική έκθεση επισυνάπτεται στο παράρτημα], οπότε επρόκειτο για μια 
διαδικασία οικεία στους διδάσκοντες, στους φοιτητές και στο λοιπό προσωπικό. Αξίζει να 
παρατηρηθεί ότι αυτή η  αξιολόγηση [2004-2008] δεν είχε απλώς τυπικό-διεκπεραιωτικό 
χαρακτήρα αλλά υπήρξε μια δημιουργική διαδικασία, τα πορίσματα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν 
με ουσιαστικό τρόπο για τη βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών (όπως προκύπτει από τη 
σύγκριση των εκθέσεων με το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών). Εξ άλλου πάντοτε υπήρχαν 
διδάσκοντες στο Τμήμα οι οποίοι για τους φοιτητές χρησιμοποιούσαν ερωτηματολόγια δικού τους 
σχεδιασμού, με σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών και τη βελτίωση των μαθημάτων τους. β) Παρά 
τις έντονες επιφυλάξεις για ορισμένες πλευρές της διαδικασίας- στις οποίες θ’ αναφερθούμε 
παρακάτω- τα μέλη του Τμήματος, μεγαλοθύμως αντιπαρήλθαν τις συχνές και επίμονες οχλήσεις 
της Επιτροπής για παροχή στοιχείων κι ανταποκρίθηκαν θετικά και με διάθεση συνεργασίας. γ) Η 
αξιολόγηση επίσης, σε ικανοποιητικό βαθμό απετέλεσε διαδικασία αυτογνωσίας για το προσωπικό, 
καθώς κατέγραψε συγκεντρωτικά τα επιτεύγματα και τις αδυναμίες μας, βοηθώντας το  Τμήμα να 
συνειδητοποιήσει το στίγμα και την ιδιαιτερότητά του στον εγχώριο και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο 
και να προχωρήσει σε βελτιώσεις και νέους στόχους.  
Στις προβληματικές πλευρές προσμετρώνται:  
α) Τα πολλά και διαφορετικά έγγραφα καθώς και η έλλειψη καθοδήγησης δημιούργησαν στην 
Επιτροπή μια κάποια σύγχυση ως προς τους τελικούς στόχους και τα σημεία έμφασης της 
αξιολόγησης. Επίσης η ΑΔΙΠ θα πρέπει να προχωρήσει στην τεχνική επεξεργασία ορισμένων 
επιμέρους ζητημάτων και στην παροχή μέσων (π.χ. λογισμικού) και επιμόρφωσης στους 
εμπλεκόμενους ώστε οι διαδικασίες να οδηγούν σε αξιοποιήσιμα και αντικειμενικά αποτελέσματα   
(τα στοιχεία π.χ. των ερωτηματολογίων για τους φοιτητές δεν είναι αναγνώσιμα και επεξεργάσιμα 
από υπολογιστή κι έτσι δεν μπορούν να εξάγονται από αυτά κάποια συγκεντρωτικά μετρήσιμα 
δεδομένα).  
β) Έντονες επιφυλάξεις εκφράστηκαν από τους διδάσκοντες ως προς το «σώμα» των φοιτητών το 
οποίο συμπληρώνει τα ερωτηματολόγια. Ειδικά για τα μαθήματα κορμού- τα οποία είναι 
«ανοικτά»- δεν υπάρχει διασφάλιση ότι οι αξιολογούντες φοιτητές/ήτριες ανήκουν όντως σ’ αυτούς 
οι οποίοι παρακολουθούν τακτικά το μάθημα κι όχι σε κάποιους οι οποίοι ευκαιριακά έτυχε να 
παρίστανται εκεί τη συγκεκριμένη ημέρα. Το ζήτημα αυτό φαίνεται ν’ απασχολεί όλη την 
ακαδημαϊκή κοινότητα (με βάση τους προβληματισμούς που συχνά εκφράζονται στο ηλεκτρονικό 
φόρουμ του Α.Π.Θ. «Διάλογος ΔΕΠ») και δεδομένης της μη «υποχρεωτικής παρουσίας» στον εν 
λόγω τύπο μαθημάτων μοιάζει δυσεπίλυτο. Αναμένουμε από την ΑΔΙΠ να προχωρήσει σε σχετικές 
προτάσεις. Δεν υπάρχουν ακόμη  κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ποιος αριθμός 
ερωτηματολογίων (και επί ποίου συνόλου φοιτητών) θεωρείται στατιστικώς έγκυρο δείγμα. Η 
ΑΔΙΠ κατά το προσεχές διάστημα θα πρέπει να δώσει τις ανάλογες διευκρινήσεις. 
γ) Δεν δίνεται κάποιο «μέτρο» ώστε τα ποσοτικά δεδομένα των αξιολογήσεων ομοειδών- 
τουλάχιστον- Τμημάτων να είναι συγκρίσιμα και συνεπώς ευρύτερα αξιοποιήσιμα. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο το νόημα των αποτελεσμάτων εν πολλοίς λανθάνει (πχ. ποιος μέσος όρος βαθμού πτυχίου 
θεωρείται «καλός», υπό ποιες προϋποθέσεις, με τι χαρακτηριστικά φοιτητών κλπ.) δημιουργώντας 
συχνά στα μέλη της ΟΜΕΑ την αίσθηση μιας εργασίας ατελέσφορης. Η πρόταση του Προέδρου 
της ΑΔΙΠ (σε συνάντηση της 7.2.2011) για από κοινού επεξεργασία κριτηρίων ανάμεσα σε 
«αδελφά» Τμήματα κρίνεται γόνιμη, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα μέλη της ΟΜΕΑ που θα 
επιληφθούν αυτού του τεράστιου καθήκοντος θ’ απασχοληθούν «πλήρως και αποκλειστικώς» με 
αυτό. 
δ) Δεν υπάρχει η αναγκαία σαφήνεια ως προς τον ορισμό αρκετών από τα αιτούμενα στοιχεία, πχ. 
πώς ακριβώς ορίζεται μια μονογραφία, ποιες δράσεις νοούνται ως ερευνητικές, τι καταγράφουμε 
ως «μετακίνηση στο εξωτερικό» (δεδομένου ότι είναι πολύ κοινό οι συνάδελφοί μας να 
επισκέπτονται συχνότατα τις γερμανόφωνες χώρες για επιστημονικούς λόγους) κλπ. Κάθε Τμήμα 
και κάθε Σχολή έχουν αναπτύξει βέβαια τη δική τους αντίληψη σχετικά με τη σημασία αυτών των 
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εννοιών, θα βοηθούσε ωστόσο να υπάρχει ένα εγχειρίδιο στο οποίο κατά κοινά αποδεκτό τρόπο 
(πιθανώς ανά επιστημονικό πεδίο) θα διασαφηνίζονται αυτοί οι όροι. 
ε) Οι σκοποί και η αξιοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης από πολλούς συναδέλφους κρίνονται 
νεφελώδεις και δημιουργούν έντονες απορίες κι ανησυχίες. Αφενός μεν υποστηρίζεται ότι η 
διαδικασία σχετίζεται απλώς με την «αυτογνωσία», τη «στοχοθεσία», την «αυτοβελτίωση» των 
Τμημάτων, αφετέρου δε το ΥΠΔΜΘ καθιστά την αξιολόγηση υποχρεωτική (υπό την απειλή 
περικοπής κονδυλίων) και στους μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς του (προτεινόμενος νόμος-πλαίσιο) 
προτίθεται να εξαρτήσει ποσοστό χρηματοδοτήσεων από αυτήν. Γεννώνται ερωτηματικά τα οποία 
η Επιτροπή θεωρεί εύλογα και τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν απαντηθεί. Σε περίπτωση μάλιστα 
που ισχύει η δεύτερη εκδοχή, οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν παραπάνω προσλαμβάνουν οξύ 
χαρακτήρα και δημιουργείται επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισής τους. 
στ) η Επιτροπή θεωρεί ότι πολλά από τα αιτούμενα στην έκθεση στοιχεία- τουλάχιστον όσα 
αφορούν τα «αντικειμενικά» δεδομένα του Τμήματος, πχ. υποδομές, αριθμοί διδασκόντων και 
φοιτητών, βαθμολογία φοιτητών κλπ.- θα έπρεπε να της παρέχονται από ένα κεντρικό 
θεσμοθετημένο όργανο του Πανεπιστημίου, ώστε έχοντάς τα στη διάθεσή της να μπορεί να 
επικεντρωθεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για βελτίωση. Με το σημερινό 
καθεστώς τα μέλη της Επιτροπής είναι αναγκασμένα να αναλώνονται σε μια πολύπλοκη κι επίπονη 
γραφειοκρατική εργασία, η οποία τους αποσπά σε σημαντικό βαθμό από τα διδακτικά κι 
ερευνητικά της καθήκοντα.  
ζ) σχετικά με τον αιτούμενο πίνακα «αναγνώρισης του ερευνητικού έργου» (πίνακας 11-10) η 
Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των διδασκόντων, και μετά από ανταλλαγή 
απόψεων και με άλλους συναδέλφους της Φιλοσοφικής Σχολής, έχει να παρατηρήσει τα εξής: τα εν 
λόγω στοιχεία αφορούν κυρίως τις Σχολές Θετικών Επιστημών, στις οποίες η ποσοτικοποίηση των 
δημοσιεύσεων αποτελεί παράδοση και οι οποίες διαθέτουν και τα κατάλληλα εργαλεία (βάσεις 
δεδομένων όπως Google Scholar, Scopus, ISI κλπ.) για την ασφαλή και αντικειμενική καταγραφή 
των ετεροαναφορών κλπ. Η επιχειρούμενη εφαρμογή αυτής της πρακτικής σε Σχολές 
Ανθρωπιστικών Επιστημών απασχολεί έντονα τη διεθνή ακαδημαϊκή δημοσιότητα και συχνά 
ελέγχεται ως μια αδύνατη και αδιέξοδη σύγκριση ανόμοιων επιστημών και παραδόσεων που όταν 
γίνεται μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς εσφαλμένα συμπεράσματα και κρίσεις. Ο Christoph 
Schneider π.χ., έμπειρο στέλεχος της DFG (Γερμανική Εταιρεία Ερευνών) σε άρθρο του (εφημ. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 Οκτ.2009, σελ. 8 κ.ε.) υποστηρίζει την παραπάνω θέση 
θεμελιώνοντας την με το κεντρικό επιχείρημα ότι στις προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων 
καταγράφεται μετά βίας ένα ποσοστό έως 40% των εργασιών από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες- 
στο χώρο της Γραμματολογίας μάλιστα το μερίδιο είναι σημαντικά μικρότερο. Επιπροσθέτως θα 
παρατηρούσαμε ότι τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε χώρες όπου η διαδικασία καταγραφής των 
εργασιών είναι η πιο προηγμένη διεθνώς. Ευνόητο είναι ότι για μια Ξενόγλωσση Φιλολογία στην 
Ελλάδα τα εν λόγω ποσοστά θα είναι ακόμη μικρότερα, κάτι που μεταξύ άλλων οφείλεται και στην 
διεθνή διασπορά των δημοσιεύσεων του προσωπικού μας (σε γερμανόφωνα, αγγλόφωνα, ελληνικά, 
ισπανόφωνα κ.ά. περιοδικά κι εκδοτικούς οίκους- στα δύο πρώτα η καταγραφή φιλολογικών 
εργασιών είναι όπως είδαμε περιορισμένη, ενώ στα δύο τελευταία και σε άλλα, π.χ. Ουγγαρία, 
Τουρκία, ουσιαστικά ανύπαρκτη). Αυτή η πολυδιάσπαση καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη και την άλλη, 
«ερασιτεχνική» μέθοδο εντοπισμού των ετεροαναφορών, τις υποδείξεις δηλαδή από τους 
συναδέλφους. 
 Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι για τις Φιλολογίες γενικά, και σε αυξημένο βαθμό για τις 
Ξενόγλωσσες  Φιλολογίες στην Ελλάδα η ασφαλής και αντικειμενική καταγραφή της 
«αναγνώρισης επιστημονικού έργου» (με την καθαρά ποσοτική έννοια που της δίνεται από την 
ΑΔΙΠ) είναι ανέφικτη: τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις Θετικές Επιστήμες 
αποδεικνύονται ανεπαρκέστατα στη δική μας περίπτωση, ενώ οι υποδείξεις των συναδέλφων 
αφενός αποτελούν τυχαία, περιστασιακή και ουδόλως επιστημονική μέθοδο και αφετέρου, λόγω 
της διεθνούς διασποράς των δημοσιεύσεων είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτες για τα μέλη του 
Τμήματος. Ως εκ τούτου η Επιτροπή κάνοντας και χρήση της προτροπής της ΑΔΙΠ για 
προσαρμογή επιμέρους στοιχείων της αξιολόγησης στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε 
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Τμήματος κρίνει σκόπιμο να μην εισέλθει στην ατελέσφορη για την περίπτωση της Γερμανικής 
Φιλολογίας, όπως θεωρεί, διαδικασία εντοπισμού ετεροαναφορών κλπ. Επιφυλασσόμαστε για το 
μέλλον, όταν η ΑΔΙΠ θα είναι εις θέση να υποδείξει κάποιον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο 
καταγραφής των αιτούμενων στοιχείων, που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες ενός 
Ξενόγλωσσου Τμήματος Φιλολογίας. 
 
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η παρούσα αξιολόγηση- παρά την αδιαμφισβήτητη συμβολή της 
στην αυτογνωσία του Τμήματος- διεξήχθη υπό καθεστώς χρονικής πίεσης (καθώς τα μέλη της 
ΟΜΕΑ εμπλέκονται και σε άλλα πολλά διοικητικά, διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα) και 
ελλιπούς πληροφόρησης, ότι η Επιτροπή δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στη συγκεκριμένη 
διαδικασία και δέχθηκε ελάχιστη βοήθεια. Ως εκ τούτου είναι φυσικό η ανά χείρας Έκθεση να 
παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις. Η Επιτροπή δεσμεύεται ότι οι Εκθέσεις των επόμενων ετών θα 
είναι σαφέστατα πιο πλήρεις (πχ. όσον αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος). 
Ενδεχομένως- μετά από εκτεταμένο διάλογο με τα μέλη του Τμήματος- θα είναι και πιο κριτικές ως 
προς τη διαδικασία (καθώς υπάρχουν προτάσεις για προσαρμογή ορισμένων ερωτηματολογίων στις 
ιδιαιτερότητές μας). Επίσης σχεδιάζονται ημερίδες ενημέρωσης και συζήτησης με τους φοιτητές 
μας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες ζυμώσεις και να δημιουργηθεί βαθμιαία μια «κουλτούρα 
αξιολόγησης». 
Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η παρούσα έκθεση συνειδητά απέφυγε την λεπτομερή 
περιγραφή των διαφόρων πινάκων (τα στοιχεία των οποίων είναι άμεσα προφανή) κι έδωσε έμφαση 
στα «συμπεράσματα», τα οποία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα με συνθετικό τρόπο κι εκεί που 
χρειάζεται  παραπέμπουν στα δεδομένα του κυρίως μέρους ή του παραρτήματος. 
 
 
Β. Συνοπτική παρουσίαση του Τμήματος  
 
1. Ιστορικό 
 Το Τμήμα Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1960-61. 
Αρχικά αποτελούσε ένα από τα τέσσερα Τμήματα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και 
Φιλολογιών (Ι.Ξ.Γ.Φ.), το οποίο εθεωρείτο παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν.5139/1931). Πρώτος διευθυντής του Τμήματος υπήρξε ο 
καθηγητής Kurt Graf von Posadowsky-Wehner. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το Τμήμα είχε 
10 φοιτητές και φοιτήτριες. Οι πρώτοι / πρώτες πτυχιούχοι ήταν 6 και ορκίστηκαν με τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους 1964-65. 
Η έδρα της Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας πληρώθηκε μόλις το 1980. Από το ακαδημαϊκό 
έτος 1982-83 το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπως και τα άλλα Τμήματα του 
Ι.Ξ.Γ.Φ., λειτουργεί ως ένα από τα οκτώ αυτοδύναμα Tμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής 
(Ν.1268/1982). 
 
Στο Τμήμα λειτουργούν δύο εσωτερικοί κανονισμοί: ο κανονισμός προπτυχιακών κι ο κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Ο Κανονισμός ΜΣ εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και μπορεί να 
αναθεωρείται μια φορά το χρόνο. 
Το Τμήμα αναπτύσσεται με καλούς ρυθμούς και προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών στο οποίο εντάσσεται και το πολύ συστηματικά οργανωμένο πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Α΄και 
Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Προσφέρει ακόμη ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ενώ είναι 
ιδρυτικό Τμήμα και συμμετέχει σε Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στις 
Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας, καθώς και στις Επιστήμες της Λογοτεχνίας και του 
Πολιτισμού. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP)/Erasmus υποστηρίζεται η 
κινητικότητα φοιτητών/τριών καθώς και του διδακτικού προσωπικού μέσω διμερών 
διαπανεπιστημιακών συμφωνιών. Τα μέλη ΔΕΠ συνεργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα άλλων 
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ελληνικών ή / και ξένων Πανεπιστημίων και με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς 
παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και τάσεις. Παράλληλα καλλιεργούνται οι 
διαπανεπιστημιακές συνεργασίες με τα γνωστότερα γερμανόφωνα καθώς και άλλα ευρωπαϊκά και 
μη ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. 
 
 
2. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του και σύμφωνα με 
άλλους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας:  
α) Σκοπός του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τον 
ιδρυτικό Νόμο  
«Από 1ης Οκτωβρίου 1931 ιδρύεται παρά τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και ως παράρτημα αυτής Ινστιτούτον ξένων γλωσσών και φιλολογιών [Γαλλικής, Γερμανικής, 
Αγγλικής, Ιταλικής, Βαλκανικών, Ανατολικών], του οποίου σκοπός είναι η πρακτική και 
θεωρητική διδασκαλία και καλλιέργεια αυτών» (Ν. 5139/1931). 
 
β) Σκοπός του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο 
«Σκοπός του Τμήματος τούτου είναι η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσης, Φιλολογίας και 
Λογοτεχνίας και η κατάρτισις καθηγητών, ικανών να διδάξουν την Γερμανικήν γλώσσαν και 
φιλολογίαν» (Ν. 540/1977). 
 
γ) Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Ξένων Γλωσσών [Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής] 
σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών  
«Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των 
μαθητών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά 
περιβάλλοντα. 
Με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών προάγονται οι έννοιες του εγγραμματισμού, της 
πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων των μαθητών». 
 
2.2 Επιμέρους στόχοι του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
σύμφωνα με τα αντικείμενα που θεραπεύει:  
  
2.2.1 Κατεύθυνση Γλωσσολογίας και Διδακτικής  

Γλωσσολογία: Στόχος των μαθημάτων της γλωσσολογίας είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες 
με το φαινόμενο της γλώσσας ως ανθρώπινης ικανότητας (langage), με τα συστήματα της 
γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας (langue) και με τη χρήση των γλωσσικών αυτών 
συστημάτων στην επικοινωνία σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (parole). 

Κύριο μέλημα της κατεύθυνσης της Γλωσσολογίας είναι να παρουσιάσει και στη συνέχεια να 
συνδέσει τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Γερμανικής ως 
πρώτης, δεύτερης/ξένης γλώσσας, επειδή στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
εκπαιδεύονται κυρίως καθηγητές/καθηγήτριες της γερμανικής γλώσσας. Τα μαθήματα 
γλωσσολογίας δεν εξετάζουν τη γλώσσα μόνο ως σύστημα, αλλά και ως μέσο επικοινωνίας και 
έκφρασης πολιτισμού στον γερμανόφωνο και στον ελληνόφωνο χώρο. Με την έννοια αυτή 
συνδέονται και με τα μαθήματα στην κατεύθυνση της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού. 

Διδακτική: Μέσα από τα μαθήματα της Διδακτικής στον Α' Κύκλο Σπουδών οι φοιτητές/τριες 
έρχονται σε επαφή με θεωρητικούς προβληματισμούς σε πεδία όπως ο σχεδιασμός της διδασκαλίας 
της ξένης γλώσσας, οι δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, η 
αυτονόμηση των μαθητών, η πρόσκτηση λεξιλογίου, η διδασκαλία της γραμματικής, οι μέθοδοι 
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διδασκαλίας, η ανάλυση και η κριτική διδακτικών εγχειριδίων, η διάδραση στην τάξη, η 
συνεργατική μάθηση. 

Στο Β' Κύκλο Σπουδών, στην κατεύθυνση της Διδακτικής, εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα 
της Διδακτικής IV και V (Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης), υπάρχει μια σειρά κατ' 
επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (μαθημάτων κατεύθυνσης). Αυτά έχουν γενικότερο στόχο την 
εξειδίκευση στους τομείς της Διδακτικής, τον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών/φοιτητριών 
και την αυτόνομη διερεύνηση επιλεγμένων θεμάτων της επιστήμης. Προσφέρεται σειρά 
μαθημάτων σεμιναριακού τύπου, που εστιάζουν σε ερευνητικές μεθόδους, όπως η Λειτουργική 
Πραγματολογία, όπου γίνεται ανάλυση λόγου και εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα 
αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να εφαρμοστούν στη Διδακτική. Άλλα πάλι μαθήματα έχουν 
ως αντικείμενο τη Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας, όπου οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν, 
τόσο θεωρητικά όσο και εφαρμοσμένα, στη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας, που είναι χρήσιμη 
στο χώρο της διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Ακόμη, προσφέρονται μαθήματα 
που, πέραν της θεωρίας, εξασφαλίζουν με τη βοήθεια πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων την 
περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών/τριών με όλες τις δεξιότητες. Εδώ εντάσσονται: η διδασκαλία 
με βάση τα σχέδια εργασίας, η μάθηση μέσα από την ανακάλυψη, η Διδακτική της Πολυγλωσσίας, 
η Γερμανική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η διαμεσολάβηση κ.ά. 

Γλώσσα: Στο Πρόγραμμα Σπουδών δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο γλωσσικό επίπεδο της 
γερμανικής των νεοεισελθέντων φοιτητών, τόσο για να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 
ανάγκες των σπουδών τους, όσο και για να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια σε 
σχέση με όποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν, π.χ. του/της καθηγητή/τριας της γερμανικής 
γλώσσας.  

2.2.2 Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού  

H κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού αποσκοπεί σε μια πιο επισταμένη ενασχόληση με τη 
γερμανόφωνη λογοτεχνία και κριτική καθώς και στην ένταξή αυτών στα ευρωπαϊκά πολιτισμικά 
συμφραζόμενα. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από 
τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να καλλιεργήσουν την γλωσσική τους ευαισθησία.  

Σκοπός επίσης είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των πολλαπλών επιστημονικών προσεγγίσεων 
στον χώρο της γραμματολογίας, εισάγοντας την αρχή μίας διεπιστημονικής οπτικής.Τα 
επιλεγόμενα μαθήματα έχουν ως επί το πλείστον σεμιναριακή μορφή και υπάγονται, ως προς τη 
θεματική αλλά και τον τρόπο προσέγγισης του εκάστοτε αντικειμένου τους, σε ποικίλες κατηγορίες 
καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Σε αυτά οι φοιτητές/τριες καλούνται να 
γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αφηγηματολογίας, να ασκηθούν στην κειμενική ανάλυση και την 
χρήση της βιβλιογραφίας καθώς και στο χειρισμό του επιστημονικού λόγου γενικότερα. 
Διαμορφώνονται, λοιπόν, οι εξής βασικές κατηγορίες μαθημάτων, οι οποίες δηλώνονται με την 
μορφή υπέρτιτλου του εκάστοτε ειδικότερου τίτλου μαθήματος: 

 Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας 
 Συγγραφείς 
 Ειδικά θέματα συγκριτικής γραμματολογίας 
 Ειδικά θέματα πολιτισμού 
 Ειδικά θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας 
 Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης 

Οι πρώτες δύο κατηγορίες επικεντρώνονται στην γερμανόφωνη λογοτεχνική παράδοση με 
μαθήματα που εξετάζουν το έργο ενός συγγραφέα π.χ. (Paul Celan) ή κάποιο λογοτεχνικό κίνημα, 
είδος ή εποχή (π.χ. Ρομαντισμός, Dada, Σονέτο). 
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Τα σεμινάρια της συγκριτικής γραμματολογίας κινούνται σε ευρύτερο πεδίο ως προς την 
προέλευση των κειμένων που εξετάζουν (π.χ. To σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα). 
 
 
3. Υποδομή 
α) Βιβλιοθήκη – Σπουδαστήριο 
Η βιβλιοθήκη του Τμήματος στεγάζεται στον 3ο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής 
Σχολής, γραφείο 314. Η βιβλιοθήκη έχει περίπου 16.000 βιβλία και έντυπα (υλικό που έχει 
απομείνει στη βιβλιοθήκη μας μετά την απόσυρση 5.300 περίπου τόμων στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.), τα οποία καλύπτουν κυρίως τους τομείς της Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας, 
Μεθοδολογίας-Διδακτικής,  Παιδαγωγικής και Μετάφρασης. Υπάρχουν ακόμα βιβλία για τον 
Γερμανικό πολιτισμό, Φιλοσοφία και Ψυχολογία καθώς και πληροφοριακό υλικό, εγκυκλοπαίδειες, 
βιβλιογραφίες. Παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Σύστημα Βιβλιοθηκών του 
Α.Π.Θ. Η διαχείρηση της συλλογής της βιβλιοθήκης από το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα 
HORIZON όπως και όλου του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. 
Ο χώρος της βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται και ως σπουδαστήριο για τη μελέτη των φοιτητών και 
ως εργαστήριο. 
 
β) Εργαστήριο 
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών (Π.Δ. 799/03-07-2006 του Ν. 
1268/82). Οι εργασίες του Εργαστηρίου διενεργούνται εν μέρει στο χώρο της βιβλιοθήκης και εν 
μέρει στην αίθουσα 102 του Νέου Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. 
 
 
γ) Νησίδα Η/Υ  
Στο χώρο της βιβλιοθήκης συστεγάζεται και η νησίδα Η/Υ του Τμήματος που αποτελείται από 16 
υπολογιστές και έναν εκτυπωτή. Κατά το έτος 2008/09 αντιστοιχούσαν 58,94 φοιτητές ανά Η/Υ. 
 
δ) Γραφείο Σπουδών  
Το Γραφείο Σπουδών στεγάζεται στο χώρο 314Α, του 3ου ορόφου του Παλαιού Κτιρίου της 
Φιλοσοφικής Σχολής. 
 
 
Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας χρησιμοποιεί τους παρακάτω διδακτικούς 
χώρους: την αίθουσα 102 του ΝΚ της Φιλοσοφικής Σχολής, δικής του δικαιοδοσίας, η οποία επέχει 
και τη θέση εργαστηρίου καθώς επίσης και τις αίθουσες 105 και 109 του ΝΚ και την αίθουσα 04 
της Νέας Πτέρυγας (τις οποίες μοιράζεται με άλλα Τμήματα της ΦΣ). 
Η Βιβλιοθήκη/σπουδαστήριο/νησίδα υπολογιστών στεγάζεται στο χώρο 314 του ΠΚ της ΦΣ, ενώ 
το Γραφείο Σπουδών στο χώρο 314 Α. 
Ως γραφεία του προσωπικού χρησιμοποιούνται οι εξής χώροι: 313, 311 και 02 του ΠΚ καθώς και 
3 της Νέας Πτέρυγας. 
Ως προς την καταλληλότητα/επάρκεια των χώρων και του εξοπλισμού θα είχαμε να 
παρατηρήσουμε τα εξής: η αίθουσα 102 είναι μικρή για τον αυξημένο αριθμό των φοιτητών 
(χωρητικότητα max 25 σε διάταξη…συνωστισμού). Μια πιο ευρύχωρη αίθουσα θα ήταν 
επιθυμητή, όταν μάλιστα εκτός των σεμιναρίων (στα οποία οι διδάσκοντες κατ’ ανάγκη θέτουν 
όριο συμμετοχής, γεγονός που προκαλεί τη διαμαρτυρία πολλών φοιτητών) λαμβάνουν χώρα τα 
Kolloquia του Μεταπτυχιακού καθώς και διαλέξεις εξωτερικών προσκεκλημένων (συχνά ξένων 
καθηγητών)- εκδηλώσεις στις οποίες πολλές φορές παρατηρείται αυξημένη συμμετοχή κοινού. Ο 
εξοπλισμός είναι επαρκής αλλά αρχίζει να είναι παρωχημένος (παλαιός υπολογιστής, περιορισμένη 
δυνατότητα συσκότισης απαραίτητης για την προβολή ταινιών και power point κ. ά.). Οι λοιπές 
αίθουσες είναι μεν αρκετά πιο ευρύχωρες, ωστόσο οριακά επαρκείς, καθώς η αυξημένη συμμετοχή 



 10

των φοιτητών στα μαθήματα συχνά δημιουργεί προβλήματα χωρητικότητας. Ο σταθερός 
εξοπλισμός δε σε αυτές είναι ανύπαρκτος και πρέπει να μεταφέρεται από την αίθουσα 102 
(υπολογιστές, προβολείς, επιδιασκόπια, cd-player, video), μία μετακίνηση η οποία πολλές φορές 
δημιουργεί αναστάτωση και αποτελεί πρόσθετη πηγή άγχους για τους διδάσκοντες (μεταφορά και 
σύνδεση των μηχανημάτων, συνεννόηση με άλλους συναδέλφους για τυχόν επικάλυψη μαθημάτων 
και ανάγκης του εξοπλισμού). 
Ο χώρος της Βιβλιοθήκης/σπουδαστηρίου/νησίδας Η/Υ είναι οριακά επαρκής. Επιθυμητή θα ήταν 
η διαθεσιμότητα μεγαλύτερου χώρου για το αναγνωστήριο των φοιτητών καθώς και για την 
αποθήκευση των βιβλίων (οι βιβλιοθηκονόμοι αναγκάστηκαν πέρυσι να στείλουν παλαιότερους 
τόμους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ώστε να δημιουργήσουν κενά ράφια για τις νέες προσκτήσεις). 
Εκεί ωστόσο που παρατηρείται τραγική ανεπάρκεια χώρου είναι στα γραφεία του διδακτικού 
προσωπικού. Η 313 του ΠΚ είναι κατανεμημένη σε 6 μικρά έως πολύ μικρά γραφεία τα οποία 
μοιράζονται 12 μέλη του προσωπικού. Είναι δε χωρισμένα μεταξύ τους με νοβοπάν κι ως εκ τούτου 
δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη ακουστική μόνωση. Επιπροσθέτως ο «προθάλαμος» του ίδιου χώρου 
χρησιμοποιείται ως αίθουσα συνεργασιών ενώ εκεί φιλοξενείται και φωτοτυπικό μηχάνημα. Το 
γραφείο 02 (υπόγειο ΠΚ), ένα σχετικά μικρό και μακρόστενο δωμάτιο, φιλοξενεί δύο 
συναδέλφους- η στενότης και εδώ είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Ο ενιαίος χώρος στη ΝΠ 
στεγάζει 11 γραφεία-το κύριο πρόβλημα είναι ότι η οροφή δεν είναι απολύτως υδατοστεγής με 
αποτέλεσμα σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων ο χώρος να πλημμυρίζει. Η χωρητικότητα εδώ 
είναι οριακά επαρκής- καμία πιθανή διάταξη των επίπλων δεν επιτρέπει την τοποθέτηση έστω ενός 
μικρού γραφείου ακόμη. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το Τμήμα αντιμετωπίζει στενότητα κι 
έλλειψη χώρου και ποιότητας όσον αφορά τα γραφεία- πρόβλημα το οποίο με τους νέους 
διορισμούς που αναμένονται (τρεις τον αριθμό) τείνει να γίνει εκρηκτικό, καθώς δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα στέγασης των νέων συναδέλφων. 
Η πληροφορία σχετικά με τα τετραγωνικά μέτρα των υποδομών του Τμήματος προς το παρόν δεν 
είναι διαθέσιμη καθώς η Τεχνική Υπηρεσία από την οποία ζητήθηκαν τα στοιχεία δεν ήταν εις θέση 
να τα παράσχει- λόγω της κακής ποιότητας και μη αναγνωσιμότητας των κατόψεων. Μόνη λύση 
είναι να προβούμε σε δικές μας μετρήσεις, μία εργασία που απαιτεί χρόνο και δυσχεραίνεται από 
την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων των ΔΕΠ του Τμήματος. Επιφυλασσόμεθα λοιπόν για την 
επόμενη έκθεση. 
 
 
4) Επιτροπές και εκπρόσωποι του Τμήματος σε άλλους φορείς και εκπαιδευτικές μονάδες 
(Συν. αριθμ. 303/4-11-2010) 
 
 1. Οικονομικών 
α. ο/η εκάστοτε πρόεδρος  
β. Παρθ. Ιορδανίδου / Ελ. Καλλιμάνη 
 
2. Προμήθεια και παραλαβή κινητού εξοπλισμού 
Υπόλογος υλικών: Βρέττα-Πανίδου Αικατερίνη, αναπλ. Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα 
α. Βρέττα-Πανίδου Αικατερίνη 
β. Ιορδανίδου Παρθένα  
γ. Κατσίκας Γεώργιος 
δ. Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα (αναπλ. μέλος)  
 
3. Φοιτητικών Ζητημάτων 
α. Δημ. Νικολαϊδου-Μπαλτά,  αναπληρωματική ΄Ελκε-Ιρένε Στουρμ-Τριγωνάκη 
β. Καραγιαννίδου Ευαγγελία, αναπλ. Χάρις-΄Ολγα Παπαδοπούλου 
γ. Γεωργοπούλου Ελένη, αναπλ. Πάγκαλος Ιωάννης 
δ. Φοιτητικός εκπρόσωπος:  
ε. Καραβασίλη Βικτώρια (Διοικ. Υπάλλ.) 
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4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Αίθουσες 
α. Κωνσταντινίδου Θεανώ 
β. Παρθ. Ιορδανίδου / Καλλιμάνη Ελ.  
γ.  Εκπρόσωπος  Φοιτητών 
 
5. Πρόγραμμα Σπουδών - Οδηγός Σπουδών - Ιστοσελίδα του Tμήματος και ECTS 
 
Υπεύθυνες: Ρασιδάκη Αλεξάνδρα, Παπαδοπούλου Όλγα 
α. Κοιλιάρη Αγγελική  
β. Ζάχου Αικατερίνη 
γ. Βόλφρουμ Γιούττα  
δ. Βηδενμάιερ Ανθή 
ε. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη 
στ. Μπερμπέρογλου Παράσχος 
ζ. Ιορδανίδου Παρθένα  
η. Κατσίκας Γεώργιος 
θ.  Εκπρόσωπος Φοιτητών 
 
6.  Υπεύθυνοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εκπ/κών ανταλλαγών 
α..Υπεύθυνη: Σιούπη Αθηνά / αναπλ. Δεληανίδου Σιμέλα 
β. Βρέττα-Πανίδου Αικατερίνη (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
γ. Μπουτουλούση Ελένη (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
δ Ζάχου Αικατερίνη (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
ε. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
στ. Βόλφρουμ Γιούττα (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
ζ. Μπερμπέρογλου Παράσχος (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
 
7. Δημοσίων Σχέσεων 
α. Βηδενμάϊερ Ανθή 
β. Στούρμ-Τριγωνάκη Έλκε-Ιρένε 
γ. Κοιλιάρη Αγγελική 
 
10. ΟΜ.Ε.Α. 
α. Πάγκαλος Ιωάννης 
β. Σαπιρίδου Ανδρομάχη 
γ. Αντωνίου Χρίστος 
δ. Μπουτουλούση Ελένη 
 
11. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής 
α. Εκπρόσωπος: Αντωνίου Χρήστος / αναπλ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη 
 
12. ΔΟ.Α.Τ.Α.Π. 
α. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα 
β. Βόλφρουμ Γιούττα 
γα. Βρέττα-Πανίδου Αικατερίνη (μέχρι 31.12.2010) 
γβ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη (από 1.1.2011) 
 
13. Εκπρόσωποι στα Δ.Π.Μ.Σ. 
α. Ι. Οικονόμου-Αγοραστού και Έλκε-Ιρένε Στουρμ-Τριγωνάκη 
    «Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός) 
β. Ι.Οικονόμου-Αγοραστού και Ι. Πάγκαλος 
    «Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» 



 12

γ. Αγγ. Κοιλιάρη  
    «Επιστήμες της Γλώσσας και Επικοινωνίας» (διατμηματικό) 
δ. Αικ. Βρέττα-Πανίδου και Ανθή Βηδενμάϊερ  
    «Διερμηνείας και Μετάφρασης» (διατμηματικό) 
 
14. Επιτροπή Ξενόγλωσσων Βιβλίων 
α. Δεληανίδου Σιμέλα 
β. Στούρμ-Τριγωνάκη Έλκε-Ιρένε 
 
15. Επιτροπή περιβάλλοντος 
Α. Ρενάτε Σιδηροπούλου 
Β. Αθηνά Σιούπη 
 
16. Επιτροπή οργάνωσης ανοιχτών συνελεύσεων φοιτητών 
Α. Μπουτουλούση Ελένη 
 
Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
α. Υπεύθυνη: Ι. Οικονόμου-Αγοραστού 
 
 
Επιτροπές εορτασμού των 50χρονων (μόνο για το έτος 2010/11) 
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου 
Ανθή Βηδενμάιερ  

Σιμέλα Δεληανίδου  

Γιάννης Πάγκαλος  

Renate Σιδηροπούλου 

Αθηνά Σιούπη  

Elke Sturm-Τριγωνάκη 

 
Επιτροπή Λευκώματος  
Ζάχου Κατερίνα, Βηδενμάιερ Ανθή, Γεωργοπούλου Ελένη, Σιδηροπούλου Ρενάτε 
 
Επιτροπή εύρεσης χορηγών 
Τσακίρη Ιωάννα (με βοηθούς ανάλογα με την περίσταση) 
Στούρμ-Τριγωνάκη Έλκε-Ιρένε (προξενείο κτλ.) 
Singer Gesa (DAAD 
 
 
Τα μέλη των επιτροπών εκλέγουν τον υπεύθυνο της κάθε επιτροπής 
 
 
 
5. Πρόγραμμα Σπουδών-διδακτική δραστηριότητα- συνεργασία με φορείς 
Η τελευταία αναμόρφωση του ΠΣ έγινε τον Ιούνιο του 2009. Σύμφωνα με την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης (αριθ. 284/25.6.2009) το αναμορφωμένο πρόγραμμα  σπουδών (ΝΕΠΡΟΣ ΙΙ)   
ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2009/10 (λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
στη στήλη «ανακοινώσεις»). Όσον αφορά τα μαθήματα και τις ΔΜ προβλέπει τα εξής: 
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Tο ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό και εαρινό. Oι σπουδές διαρκούν 
οκτώ εξάμηνα και προβλέπουν δύο ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών που ο καθένας τους διαρκεί 
τέσσερα εξάμηνα.  
Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν 
τουλάχιστον 136 διδακτικές μονάδες (ΔΜ). Oι 136 ΔΜ κατανέμονται σε 88 ΔΜ υποχρεωτικών (73 
ΔΜ στον Α’ κύκλο σπουδών και 15 ΔΜ στο Β’ κύκλο σπουδών), 24 ΔΜ μαθημάτων κατεύθυνσης, 
18 ΔΜ μαθημάτων επιλογής καθώς και 6 ΔΜ μαθημάτων ξένης γλώσσας από το Κ.Δ.Ξ.Γ. του 
ΑΠΘ. Τα μαθήματα επιλογής μπορεί να είναι από το Τμήμα ή εν μέρει (9 ΔΜ) και από άλλα 
Τμήματα της ΦΛΣ και από τα Tμήματα Θεάτρου και Μουσικών Σπουδών (δηλ. συνολικά 3 
μαθήματα) 
Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν 3 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχούν σε 3 ΔΜ. 
Εξαιρούνται τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας καθώς και η Πρακτική  Άσκηση που 
περιλαμβάνουν περισσότερες ώρες. Εάν κάποια από τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα 
Tμήματα δεν αντιστοιχούν σε 3 ΔΜ είναι δυνατό να επιλέγονται και αυτά. O συνολικός αριθμός 
ΔΜ όλων των μαθημάτων επιλογής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ΔΜ.  
 Για την απόκτηση πτυχίου δε, απαιτούνται 240 ECTS και η επιτυχής παρακολούθηση 44 
μαθημάτων (σύμφωνα με το αναμορφωμένο ΝΕ.ΠΡΟ.Σ το οποίο ισχύει για όλους από το ΧΕ 
2009/10).  
 
Σύμφωνα με το αναμορφωμένο ΠΣ (ΝΕΠΡΟΣ ΙΙ)  που ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2009/10 οι 
διδακτικές μονάδες (136) προσαρμόζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα σε αντίστοιχα Τμήματα του 
εξωτερικού και δίνεται περισσότερη έμφαση στα μαθήματα κατεύθυνσης, έτσι ώστε οι φοιτητές να 
μπορούν να εμβαθύνουν ικανοποιητικά στο αντικείμενο της επιλογής τους (λογοτεχνία-πολιτισμό ή 
γλωσσολογία-διδακτική). Για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε γενικές γραμμές 
ισχύουν οι εξής κατευθύνσεις: για τα μαθήματα κορμού προβλέπεται τελική γραπτή εξέταση (κι 
ενδεχομένως προαιρετική προφορική παρουσίαση), ενώ για τα μαθήματα κατεύθυνσης 
υποχρεωτική προφορική παρουσίαση και τελική γραπτή εργασία. Οι νέες τεχνολογίες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο σημείο. 
Εκτός από το power point, συχνά χρησιμοποιείται η προβολή ταινιών (ή αποσπασμάτων τους) και 
ορισμένες φορές η «ζωντανή» περιήγηση στο Διαδίκτυο. Στις Μικροδιδασκαλίες δε, απαραίτητη 
είναι η χρήση βιντεοκάμερας για την καταγραφή των δειγματικών διδασκαλιών κάθε φοιτητή. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά σεμινάρια στη χρήση Η/Υ καθώς και της 
Βιβλιοθήκης (οδ. Σπουδών σελ. 11). Στα περισσότερα μαθήματα χρησιμοποιείται πολλαπλή 
βιβλιογραφία το μεγαλύτερο μέρος της οποίας (οφείλει να) καλύπτεται από τόμους της 
βιβλιοθήκης. Επιπλέον οι φοιτητές δικαιούνται ένα βασικό σύγγραμμα ανά μάθημα - είτε ελληνικό, 
είτε Γερμανικό, ανάλογα με το μάθημα. Από τους διδάσκοντες μας αξιοποιείται ακόμη ο θεσμός 
του Handapparat, διαμορφώνεται δηλαδή ένα ράφι στη βιβλιοθήκη όπου ο κάθε διδάσκων 
τοποθετεί βασική ή δυσπρόσιτη βιβλιογραφία- συνήθως από το προσωπικό του αρχείο- για 
φωτοτύπηση από τους φοιτητές. Για ορισμένα μαθήματα οι διδάσκοντες συγκροτούν corpus 
σημειώσεων το οποίο αναπαράγεται σε αντίτυπα είτε από την Υπηρεσία Δημοσιευμάτων του 
Α.Π.Θ., είτε από τους ίδιους τους φοιτητές και γαι κάποια χρησιμοποιείται η παλτφόρμα 
ηέκτρονική blackboard.  
 
Όσον αφορά πρωτότυπες μορφές διδασκαλίας εξέχουσα θέση στο ΠΣ του Τμήματός μας κατέχει 
η Πρακτική άσκηση, για την οποία υπεύθυνες είναι οι διδάσκουσες Ανδρομάχη Σαπιρίδου, 
Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου, Ευαγγελία Καραγιαννίδου και Όλγα Παπαδοπούλου.  Η Πρακτική 
άσκηση αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων στενά συνδεδεμένο με το χώρο επαγγελματικής 
απασχόλησης των περισσότερων αποφοίτων μας και παράλληλα ένα θεσμό μοναδικό ανάμεσα στις 
Ξενόγλωσσες Φιλολογίες του Α.Π.Θ. Το μάθημα (Ζ και Η εξαμήνου, υποχρεωτικό και για τις δύο 
κατευθύνσεις) αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις: Στο πρώτο μέρος οι φοιτητές και φοιτήτριες 
μαθαίνουν να αναλύουν βιντεοσκοπημένα μαθήματα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και να 
κάνουν δικές τους προτάσεις. Επίσης γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία για την πρακτική τους 
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άσκηση. Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές και φοιτήτριες παρακολουθούν σε μικρές ομάδες 
μαθήματα της Γερμανικής και διδάσκουν σε τάξεις δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, υπό την 
επίβλεψη πεπειραμένων καθηγητών και καθηγητριών. Κατά την παρακολούθηση αναλύουν το 
μάθημα με βάση τα κριτήρια που έχουν επεξεργαστεί στο σεμινάριο. Κατόπιν ετοιμάζουν (και στο 
δημόσιο και στο ιδιωτικό σχολείο) δικές τους προτάσεις για μια διδακτική ενότητα και τη 
διδάσκουν στις τάξεις, όπου έχουν παρακολουθήσει μαθήματα. Τέλος οι φοιτητές και φοιτήτριες 
αναλύουν και εκθέτουν γραπτώς την πορεία της διδασκαλίας που παρακολούθησαν. Επίσης 
περιγράφουν και αιτιολογούν την πορεία των δικών τους μαθημάτων. (Οδ. Σπουδών, σελ. 22/80)  
Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η θεατρική ομάδα, στο πλαίσιο μαθήματος επιλογής με επί 
σειρά ετών υπεύθυνη την κ. Αικατερίνη Ζάχου (δεν διδάσκεται εφέτος). Η δραστηριότητα 
υλοποιείται ως εξής: γίνονται κατ’ αρχήν θεατρικές ασκήσεις, υποκριτικής, ορθοφωνίας κ.ά. και 
στη συνέχεια επιλέγεται ένα έργο γερμανόφωνου θεατρικού συγγραφέα. Το έργο ανεβαίνει στα 
γερμανικά από την ομάδα. Η παράσταση δίνεται στο τέλος του θερινού εξαμήνου σε κάποιο θέατρο 
της πόλης (τις τελευταίες φορές στο θέατρο «Παράθλαση» της οδού Κασσάνδρου) με 
αξιοσημείωτη ανταπόκριση από φοιτητές, διδάσκοντες και φορείς (π.χ. Goethe-Institut, Γερμανικό 
Προξενείο κ.ά.). Είναι ευνόητο ότι το εν λόγω μάθημα συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη: εμβάθυνση 
σε μεθόδους ανάλυσης λογοτεχνίας, εξοικείωση με τη θεατρική τέχνη (από φιλολογικής, 
υποκριτικής και σκηνοθετικής άποψης), εξαίρετη γλωσσική άσκηση και ενίσχυση της 
δημιουργικότητας, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, άνοιγμα του Τμήματος 
στην κοινωνία.  
 
Μία ακόμη αξιομνημόνευτη δράση του Τμήματός μας, η οποία αναπτύσσεται πλέον αυτόνομα, 
εκκίνησε ωστόσο στο πλαίσιο μαθήματος ετάφρασης είναι το επονομαζόμενο   «KinoKlub». Το 
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όταν στα τέλη του 2007 ίδρυσε τη δική του Λέσχη, 
πρωτοτύπησε, διότι στο πλαίσιο αυτής της Κινηματογραφικής Λέσχης προβάλλονται γερμανικές 
ταινίες, οι οποίες δεν έχουν ποτέ μέχρι τώρα προβληθεί στην Ελλάδα και οι οποίες υποτιτλίζονται 
στα ελληνικά από φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος.  
Από το Δεκέμβριο του 2007 το KinoKlub παρουσιάζει μία φορά το μήνα μια ταινία, η οποία 
προβάλλεται στην αίθουσα του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης. Τόσο το Goethe όσο και άλλοι 
φορείς από το χώρο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, όπως η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών 
Γερμανικής Γλώσσας και η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, αναγνώρισαν από την αρχή την 
πρωτότυπη αυτή προσπάθεια και τον μεγάλο κόπο που κρύβεται πίσω της, και με τις χορηγίες τους 
παρείχαν στους δημιουργούς και τους κινηματογραφόφιλους τη δυνατότητα να κλείνουν τις 
βραδιές των προβολών προσφέροντας μετά από το «θέαμα» και «άρτο» και «οίνο», δημιουργώντας 
έτσι ένα πλαίσιο ιδανικό για συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων (μεταφραστικών και άλλων). Η 
είσοδος είναι δωρεάν και κάθε προβολή αναγγέλλεται από τη δική της αφίσα και τα δικά της 
πληροφοριακά φυλλάδια που επίσης δημιουργούν και διανέμουν με δική τους πρωτοβουλία οι 
φοιτητές. 
Το μάθημα  υποτιτλισμού της Ανθής Βηδενμάιερ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2007/2008 το οποίο 
απετέλεσε αφορμή για την ίδρυση της ομάδας δεν διδάσκεται πλέον, οι ενθουσιασμένοι όμως 
κινηματογραφόφιλοι και εκκολαπτόμενοι μεταφραστές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία της 
διδάσκουσας και συνεχίζουν... Υποτιτλίζουν νέες ταινίες με τις οποίες σκοπεύουν να τροφοδοτούν 
το KinoKlub για πολύ καιρό ακόμη. Η δουλειά τους εξάλλου ξεπέρασε και τις δικές τους 
προσδοκίες αλλά και τα όρια του Τμήματος. Απόδειξη ότι ήδη διάφοροι καθηγητές της γερμανικής 
γλώσσας ζητούν την άδεια να προβάλλουν τις ταινίες στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Μάλιστα 
για το Μάιο του 2008 πραγματοποιήθηκε η προβολή τους σε ένα αφιέρωμα στο γερμανικό 
κινηματογράφο που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 
για τα φροντιστήρια και τα σχολεία στη Ρόδο.  
 
Γενικά πολλά μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα μας εντάσσουν στο σχεδιασμό και την 
υλοποίησή τους τη συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, ιδιαίτερα με σχολεία. Ως πιο πρόσφατο 
παράδειγμα αναφέρουμε το μάθημα της κ. Μπουτουλούση «Ο λόγος του αποκλεισμού σε 
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κινηματογραφικές ταινίες» (ΧΕ 08/09) στο οποίο οι φοιτητές του σεμιναρίου συνεργάστηκαν με 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοργανώθηκαν αμοιβαίες επισκέψεις (φοιτητών σε 
σχολεία- μαθητών στο Α.Π.Θ.) με προβολές ταινιών και συζητήσεις. Η επιτυχία του εγχειρήματος 
οδήγησε στη συνέχιση του μαθήματος και κατά το ΧΕ 09/10, με θεσμοθετημένη πλέον και πιο 
ενισχυμένη τη διάσταση της σύμπραξης με το σχολείο. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος 
υπήρξε μάλιστα συνεργασία και με Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και η διδάσκουσα με ομάδα 
φοιτητών τον Οκτώβριο του 2009 επισκέφθηκαν Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Βόλο με θέμα «Το 
θεραπευτικό μοντέλο του Ανοικτού Διαλόγου». 
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η τακτική συμμετοχή των διδασκόντων του Τμήματος σε ημερίδες 
επιμόρφωσης του «Συλλόγου Καθηγητών Γερμανικής Π.Ε» (π.χ.  Χρήστος Αντωνίου για τα 
Παιδαγωγικά, Όλγα- Χάρις Παπαδοπούλου,  Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Αικατερίνη Βρέττα, 
Ανδρομάχη Σαπιρίδου για τη διδακτική κ. ά.)- εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται πανελλαδικά 
(και πρόσφατα και στην Κύπρο) με ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση στους καθηγητές Γερμανικών. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα τελευταία πορίσματα της επιστήμης καθίστανται γόνιμα για τη 
διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ανάλογου 
τύπου συνεργασία υλοποιείται και με το Ινστιτούτο GOETHE καθώς και με άλλους φορείς. Τα 
παραδείγματα αυτά πιστοποιούν το άνοιγμα του Τμήματος στην κοινωνία και τη συμβολή του στη 
σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την πράξη. Θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα πολλά 
παραδείγματα παρόμοιων δραστηριοτήτων, στις οποίες εμπλέκονται όλοι οι συνάδελφοι του 
Τμήματος (πιο αναλυτικά αναφέρονται στην Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία κατατέθηκε στην 
Πρυτανεία του Α.Π.Θ. με ημερομηνία 2-11-2009). 
 
Στα ερωτηματολόγια των φοιτητών για το ακαδ. Έτος 2008/09 και 2009/10 καταγράφεται γενικά 
η θετική άποψη των φοιτούντων στο Τμήμα για τα επιμέρους μαθήματα και τους διδάσκοντες. Οι 
στόχοι, η οργάνωση της ύλης, ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων και η παρουσία των 
διδασκόντων αποτιμώνται στην πλειοψηφία των ερωτηματολογίων θετικά. Σημεία κριτικής 
αποτελούν η στενότητα των χώρων- πρόβλημα που επιτείνεται με τη διαρκώς αυξανόμενη 
παρουσία των φοιτητών στα μαθήματα- η μερικώς παρατηρούμενη δυστοκία σχετικά με τον 
τεχνολογικό εξοπλισμό (δεν διαθέτουν όλες οι αίθουσες σταθερό βιντεοπροβολέα, που είναι 
απαραίτητος επειδή για τις παρουσιάσεις των διδασκόντων και των φοιτητών στα περισσότερα 
μαθήματα χρησιμοποιούνται διαφάνειες σε power point) καθώς και για μερικά μαθήματα η μη 
πλήρης κάλυψη της «ύλης» από τη διαθέσιμη στο σπουδαστήριο βιβλιογραφία-(αδυναμία που 
οφείλεται στην χρονοβόρα διαδικασία παραγγελίας βιβλίων και στην τραγική αργοπορία στην 
παράδοση των παραγγελθέντων συγγραμμάτων). 
 
6. Έρευνα  
Οι κυριότερες ερευνητικές συμμετοχές του Τμήματος κατά τα τελευταία χρόνια έχουν ως εξής:   

 
Καθηγήτρια Αγγελική Κοιλιάρη: 
1. 2003 – 2008: Επιστημονικώς υπεύθυνη για το πρόγραμμα  Ε.Π.Ε.Α.Κ. «Αναμόρφωση  
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας  
και Φιλολογίας»  
2. 2005 – 2007: Επιστημονικώς υπεύθυνη για το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: “Standardization of 
Teaching Methods of less Popular European Languages –intensive courses, introductory modules” 
(UNIQUE) που συντόνισε το University of Economics in Katowice,  Πολωνία (Project manager: K. 
Hasnik)   
3. 2005 – 2008: Επιστημονικώς υπεύθυνη υποέργου του Προγράμματος «Παιδεία Ομογενών»  το 
οποίο συντόνιζε ως επιστημονικώς υπεύθυνος ο καθ. Μ. Δαμανάκης, Π.Τ.Δ.Ε.  Πανεπιστήμιο Κρήτης   
4. 2007–2008 Επιστημονικώς υπεύθυνη υποέργου Ανίχνευση Κοινωνικών Αναγκών για την 
Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας για Ειδική Χρήση της Γλώσσας (06) 
Το υποέργο αυτό αποτελεί μέρος του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Σύστημα 
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» τμήμα του οποίου υλοποιείται στο Α.Π.Θ. 
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Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Βρέττα: 
1. 1998-σήμερα: Επιστημονικώς υπεύθυνη για το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. υποπρόγραμμα 2.4.2.α 
«Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του 
Προγράμματος Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης – Γ’ Φάση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

2. 1999-σήμερα: Επιστημονική συνεργάτης στο Πρόγραμμα του ετήσιου προγράμματος Εξ 
αποστάσεως και επιτόπιας επιμόρφωσης καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας με θέμα «Διδακτική 
και Μεθοδολογία της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας» (1999/2000) που μετονομάστηκε σε «Το 
μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στη θεωρία και στην πράξη» (2000 έως σήμερα) σε 
συνεργασία με τα Ινστιτούτα Goethe Θεσσαλονίκης και Αθηνών και με επιστημονικώς υπεύθυνη την 
επικ. καθ. Ε. Καραγιαννίδου. 

3. 2007-σήμερα: Επιστημονική συνεργάτης στο Πρόγραμμα της οργάνωσης και δόμησης ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας μάθησης (Moodle) „Deutsch als Fremdsprache“. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τον καθ. K. 
Schoder της Pädagogische Hochschule für Niederösterreich. 
 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Μπουτουλούση 

1. Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Παλαιού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας 

Επιστημονική συνεργάτιδα στο Πρόγραμμα «Αναμόρφωση Π.Π.Σ. του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας» με επιστημονικώς υπεύθυνη την καθηγήτρια Αγγελική Κοιλιάρη (α. 
περίοδος 2002-2006, β. περίοδος-παράταση 2007-2008) 

Εκτός από τις τρέχουσες συνεργασίες αναμόρφωσης του Π.Π.Σ  εποπτεία ως υπεύθυνη των 
παρακάτω πακέτων εργασίας. Η υλοποίηση είχε/έχει ανατεθεί εν μέρει σε φοιτήτριες του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και εν μέρει σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

α) Συλλογή άρθρων εφημερίδων/περιοδικών με θέμα τον ρατσισμό, την πολυπολιτισμικότητα κ.τ.λ. 

Κατά την α. περίοδο συγκεντρώθηκε αυθεντικό υλικό από εφημερίδες και περιοδικά με θέμα τον 
ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον εθνικισμό, την εγκληματικότητα κ.τ.λ. για να χρησιμοποιηθεί από 
φοιτητές/τριες που εξασκούνται στην ανάλυση λόγου στα αντίστοιχα μαθήματα. Τα άρθρα 
προέρχονται κυρίως από τις εφημερίδες Το Βήμα, Ελευθεροτυπία και σε πιο περιορισμένο αριθμό 
από τις εφημερίδες Καθημερινή, Αυγή και τα περιοδικά Αντί, Πολίτης, Επενδυτής, Σχολιαστής, 
Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης.  

Έχουν συγκεντρωθεί περίπου 500 άρθρα τα οποία έχουν ταξινομηθεί ανά συντάκτη κατά 
αλφαβητική σειρά. Σε ξεχωριστό ντοσιέ έχουν ταξινομηθεί, από το πιο πρόσφατο στο παλαιότερο, 
92 άρθρα από τον «Ιό της Κυριακής» της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Φωτοτυπήθηκαν και 
ταξινομήθηκαν επίσης περίπου 100 άρθρα που είχα συγκεντρώσει παλιότερα και δεν υπάρχουν 
στα αρχεία των εφημερίδων στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, το Βήμα παρέχει άρθρα στο διαδίκτυο 
από το 1996 και η Ελευθεροτυπία από το 2001.  

Κατά την β. περίοδο παράτασης του προγράμματος πρότεινα τα παρακάτω πακέτα εργασίας και 
ανέλαβα ως υπεύθυνη την εποπτεία τους: 

β) Σύνταξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού λεξικού γλωσσολογικών όρων στη γερμανική και ελληνική 
γλώσσα.  

Με βάση το παρακάτω ευρετήριο με 500 όρους (βλ. (α)) συντάσσεται νέο ευρετήριο  με 2000 
όρους (βλ. (β)). 

α) (α) Μπουτουλούση Ε. 1994. «Ευρετήριο Γερμανικών και Ελληνικών Γλωσσολογικών Όρων». 
Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Τόμος Δ’, Θεσσαλονίκη 163-186)  
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β) (β) Μπουτουλούση Ε. Λάμπρου Δ. 2008. ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: 
ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ. Περιέχει 2000 όρους και έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα del.auth.gr του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.   

γ) Έλεγχος απομαγνητοφωνήσεων και ενιαίας χρήσης συμβόλων. 

Τα τελευταία χρόνια έχω συγκεντρώσει απομαγνητοφωνήσεις από εκπομπές της ελληνικής και 
γερμανικής τηλεόρασης με θέμα τα προβλήματα της μετανάστευσης και πολυπολιτισμικότητας. Οι 
απομαγνητοφωνήσεις έγιναν από μένα και αποσπασματικά από φοιτητές/ήτριες στα μαθήματα 
ανάλυσης συνομιλίας/λόγου. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού ελέγχονται κάποιες από τις 
απομαγνητοφωνήσεις αυτές ως προς την πιστότητά τους και την ενιαία χρήση συμβόλων.  

 

2. Επιστημονική συνεργάτιδα (2000 – 2008) για την επίβλεψη και αξιολόγηση μεταπτυχιακών 
εργασιών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Γλώσσας και 
της Επικοινωνίας» με επιστημονικώς υπεύθυνους αρχικά την καθ. Βάσω Τοκατλίδου και κατόπιν 
τον καθ. Αντώνη Τσοπάνογλου (συμμετοχή). 

 

3. Ιδρυτικό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας Αναστοχαστικής Πράξης (1992-2011) με στόχο την 
αντιμετώπιση του αποκλεισμού στο σχολείο. Εβδομαδιαίες συναντήσεις στήριξης εκπαιδευτικών 
από σχολεία της Θεσσαλονίκης και συγγραφή βιβλίου, στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι, οι 
αρχές, οι μέθοδοι της ομάδας και παραδείγματα της δουλειάς της.   

 

4. Σύνταξη γερμανοελληνικού λεξικού της Λειτουργικής Πραγματολογίας σε συνεργασία με τον επίτιμο 
Διδάκτορα του Τμήματος (καθ. Konrad Ehlich / Πανεπιστήμιο Μονάχου) και τις διδάσκουσες του Τμήματος 
ομότιμη καθ. κ  .Dorfmüller-Καρπούζα, επίκ. καθ. Ε. Καραγιαννίδου και την Δρ. Α. Τσιλίνη. 
 
5. Ανάλυση λόγου γερμανικών και ελληνικών άρθρων εφημερίδων με θέμα την οικονομική κρίση 
κατά το διάστημα Φεβρουάριος – Ιούνιος 2010 (Diskursanalyse deutsch-griechischer 
Medienberichte zur Finanzkrise im Zeitraum Februar bis Juni 2010)  
Υπεύθυνοι προγράμματος: Μπουτουλούση Ε. (ΑΠΘ) και καθηγ. Hans Bickes (Leibniz Universität 
Hannover, D). Το πρόγραμμα δεν έχει βρει ακόμη χρηματοδότηση. Το υλικό εντοπίζεται και 
αναλύεται από τους υπεύθυνους σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των δύο 
πανεποιστημίων. 
 
Επίκουρη καθηγήτρια Ανθή Βηδενμάιερ 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διερμηνείας Συνεδρίων, χρηματοδότηση DG Interpretation European 
Commission και Directorate Interpretation European Parliament, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-
08, 2009-2010  
 
Επίκουρη καθηγήτρια Γιούτα Βολφρουμ 
Συντονισμός ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με μία συνάδελφο από την Γερμανία (Prof. 
G. Pommerin-Götze από το πανεπιστήμιο Erlangen-Nürnberg):  „Γράφοντας στην Πόλη“ 
Είναι ένα διαπολιτιστικό πρόγραμμα για την δημιουργική γραφή και το γραπτό λόγω με φοιτητές 
από την Ελλάδα και την Γερμανία. 
 
Επίκουρη καθηγήτρια Αικατερίνη Ζάχου 
1. Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Παλαιού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας 
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Επιστημονική συνεργάτιδα στο Πρόγραμμα «Αναμόρφωση Π.Π.Σ. του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας» με επιστημονικώς υπεύθυνη την καθηγήτρια Αγγελική Κοιλιάρη (α. 
περίοδος 2002-2006, β. περίοδος-παράταση 2007-2008) 

2. Θεατρική ομάδα 

2006/2007: Η Theater AG ανεβάζει το κλασσικό έργο του Gotthold Ephraim Lessing Minna von 
Barnhelm. Η Theater AG εντάσσεται στο ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. και έχει την βοήθεια και την καθοδήγηση 
της σκηνοθέτιδας και ηθοποιού Τίνας Στεφανοπούλου.  
2007/2008: Η θεατρική ομάδα  ανεβάζει το έργο Der Hässliche του Marius von Mayenburg σε 
πανελλήνια πρεμιέρα. Το έργο είχε παγκόσμια πρεμιέρα μόλις το 2007 και ανεβαίνει από τη Νέα 
Σκηνή του Εθνικού στις 10 Μαΐου 2008. Για δεύτερη χρονιά συνεργασία στο πλαίσιο του 
ΝΕ.ΠΡΟΣ. με την Τίνα Στεφανοπούλου. 
 
Επίκουρη καθηγήτρια Ευαγγελία Καραγιαννίδου 

1. Ετήσιο Πρόγραμμα από το 1999 έως σήμερα «Το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας 
στη θεωρία και στην πράξη», Επιτροπή Ερευνών, Κωδ. έργου 20453 (Επιστημονικώς Υπεύθυνη). 

2. Υπεύθυνη (2009 – σήμερα) του ερευνητικού Έργου «Επικοινωνία στο μάθημα της Γερμανικής 
ως ξένης γλώσσας» του «Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» του 
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ (Επιστημονικώς Υπεύθυνη). 

3. Διεξαγωγή όλων των επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιστημονική επίβλεψη των 
συμμετεχόντων από το 1999 έως σήμερα στο ετήσιο Πρόγραμμα «Το μάθημα της Γερμανικής ως 
ξένης γλώσσας στη θεωρία και στην πράξη», Επιτροπή Ερευνών, Κωδ. έργου 20453 (συμμετοχή). 

4. Επιστημονική συνεργάτιδα (2000 – 2008) για την επίβλεψη και αξιολόγηση μεταπτυχιακών 
εργασιών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Γλώσσας και 
της Επικοινωνίας» με επιστημονικώς υπεύθυνους αρχικά την καθ. Βάσω Τοκατλίδου και κατόπιν 
τον καθ. Αντώνη Τσοπάνογλου (συμμετοχή). 

5. Επιστημονική συνεργάτιδα (11.3.2002 – 2007) στο Πρόγραμμα «Αναμόρφωση Π.Π.Σ. Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» με επιστημονικώς υπεύθυνη την καθ. Αγγελική Κοιλιάρη 
(συμμετοχή). 

6. Επιστημονική συνεργάτιδα (2003 – 2008) στο Πρόγραμμα «Διερεύνηση επιπέδων 
γλωσσομάθειας» με επιστημονικώς υπεύθυνη την επίκ. καθ. Ανδρομάχη Σαπιρίδου (συμμετοχή). 

7. Επιστημονική συνεργάτιδα (1.9.2005 – 2008) στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Πρακτική Άσκηση των 
φοιτητών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας» και Φιλολογίας με επιστημονικώς υπεύθυνη την 
αναπλ. καθ. Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου (συμμετοχή). 

8. Επιστημονική συνεργάτιδα (2010 – σήμερα) στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση των 
φοιτητών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας» και Φιλολογίας με επιστημονικώς υπεύθυνη την 
αναπλ. καθ. Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου (συμμετοχή). 

9. Μέλος της ομάδας δράσης (2010 – σήμερα) του Έργου για το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών της 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 
– Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με υπεύθυνη την καθ. κα Β. Δενδρινού. 
 
Επίκουρη καθηγήτρια  Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου  
1. 2007-2008: Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 

Γλωσσομάθειας», Υποέργο «Πιστοποίηση της γλωσσομάθειας για ειδική χρήση της γλώσσας» 

(Συμμετοχή). 
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2. ΕΠΕΑΕΚ ΥΠ.Ε.Π.Θ «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» 

Μέλος της Επιστημονικής  Επιτροπής με συμβολή στη μελέτη, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση, 

την οργάνωση και τον συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (Συμμετοχή). 

3. Μέλος του ευρωπαϊκού προγράμματος Thematic Network Project In the Area of Languages III, 
Sub-project One: Languages for the language-related industries and professions (Ιανουάριος 2005-
2006) (Συμμετοχή). 
 
Επίκουρη καθηγήτρια Ανδρομάχη Σαπιρίδου 
1. Επιστημονικώς υπεύθυνη του Προγράμματος: Διερεύνηση Επιπέδων Γλωσσομάθειας που 
χρηματοδοτείται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών 
  
2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ  «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» 
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.  

3. Επιστημονική συνεργάτιδα (2000 – 2008) για την επίβλεψη και αξιολόγηση μεταπτυχιακών 
εργασιών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Γλώσσας και 
της Επικοινωνίας» με επιστημονικώς υπεύθυνους αρχικά την καθ. Βάσω Τοκατλίδου και κατόπιν 
τον καθ. Αντώνη Τσοπάνογλου (συμμετοχή). 

4. 1999-σήμερα: Επιστημονική συνεργάτης στο Πρόγραμμα του ετήσιου προγράμματος Εξ 
αποστάσεως και επιτόπιας επιμόρφωσης καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας με θέμα «Διδακτική 
και Μεθοδολογία της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας» (1999/2000) που μετονομάστηκε σε «Το 
μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στη θεωρία και στην πράξη» (2000 έως σήμερα) σε 
συνεργασία με τα Ινστιτούτα Goethe Θεσσαλονίκης και Αθηνών και με επιστημονικώς υπεύθυνη την 
επικ. καθ. Ε. Καραγιαννίδου. 

 
Επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Σιούπη 
Σε εξέλιξη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Πράξης "Εκπαίδευση αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών". Επιστημονική υπεύθυνη η Καθ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Έχει 
αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών 
www.rc.auth.gr 
 
Επίκουρη καθηγήτρια Έλκε Στουρμ-Τριγωνάκη 
2007- 2009: Μορφές της μεταναστευτικής λογοτεχνίας στη Ευρώπη. Η υβριδική της υπόσταση. 
(Συμμετοχή) 
 
Λέκτορας Ιωάννης Πάγκαλος 
1. Από Νοέμβριο 2007 ως Μάιο 2008 δραστηριότητα ως αξιολογητής στο πρόγραμμα «αξιολόγηση 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» εποπτευόμενο από το ΕΚΠΑ, με  χρηματοδότηση 
ΕΠΕΑΕΚ 
 
2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ακαδημαϊκών ανταλλαγών στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων του 
Α.Π.Θ- μετάβαση στο Πανεπιστήμιο Κολωνίας της Γερμανίας για έρευνα σχετικά με την παιδική 
λογοτεχνία, 1-20 Ιουλίου 2009 
 
Λέκτορας Ρενάτε Σιδηροπούλου 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στη θεωρία και στην πράξη» (Ε.Ε. 
ΚΩΔ 20453) 
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Γ. Πίνακες 
 
Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 
  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

Καθηγητές Σύνολο 3 2 2 2 1 

 Από εξέλιξη* 1   1  

 Νέες προσλήψεις*      

 Συνταξιοδοτήσεις*      

 Παραιτήσεις*      

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 2 1    

 Από εξέλιξη* 1 1    

 Νέες προσλήψεις*      

 Συνταξιοδοτήσεις*      

 Παραιτήσεις*      

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 8 7 7 6 2 

 Από εξέλιξη* 1  1 4 1 

 Νέες προσλήψεις*      

 Συνταξιοδοτήσεις*      

 Παραιτήσεις*      

Λέκτορες/Καθηγητές 
Εφαρμογών 

Σύνολο 
5 5 5 6 9 

 Νέες προσλήψεις*    1  

 Συνταξιοδοτήσεις*      

 Παραιτήσεις*      

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Σύνολο 6 6 6 6 6 

Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο 4 4 4 4 4 

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο  
1 1 1 1 1 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 5 5 5 5 5 

* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 

** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο 
συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις) 

 

 

Πίνακας 11-2.1. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 

 

 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

Προπτυχιακοί 850 838 906 955 991 

Μεταπτυχιακοί 45 32 23 13  

Διδακτορικοί 14 17 16 10 1 



 21

Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
1 Στη γραμμή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών (εισροές-εκροές) 

 2009-2010 2008-2009 2007 -2008 2006-2007 2005-2006 

Εισαγωγικές εξετάσεις 120 119 129 83 111 

Μετεγγραφές1 7 2    

Κατατακτήριες εξετάσεις 6 6 12 7 8 

Άλλες κατηγορίες 13 11 12 13 13 

Σύνολο 146 138 153 103 132 
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Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) 2 
 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 11-4. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 
 
 

                                                 
2 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
3 Απόφοιτοι:  Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 

Τίτλος ΜΠΣ: «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο» 

 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

Αιτήσεις (α+β) 16 16 18 25  

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 14 15 18 22   

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 2 1  3  

Προσφερόμενες θέσεις 14 14 14 14  

Εγγραφέντες 13 13 11 13  

Απόφοιτοι 1 5   - 

 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

Αιτήσεις (α+β)  1 6 9  

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος   4 9   

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων  1 2   

Προσφερόμενες θέσεις      

Εγγραφέντες  1 6 9  

Απόφοιτοι3 1     

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων      
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Πίνακας 11-5.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2009-010) [αναλυτικά στοιχεία για 
τα μαθήματα υπάρχουν στον οδηγό σπουδών σελ. 16-32 καθώς και στον ιστότοπο www.del.auth.gr]  

 

                            Α΄ Κύκλος Σπουδών (υποχρεωτικά)* 

Α΄ Εξάμηνο * ΔΜ    ECTS   

    

ΓΕΡ  
101  

Γερμανική Γλώσσα Ι              

Θ. Κωνσταντινίδου / G. Singer 
4 6 

ΓΛΩ 102 
Γλωσσολογία Ι : Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι                 

 Αγγ. Κοιλιάρη  
3 5 

ΠΑΙ 103 
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική          

Χρ. Αντωνίου 
3 5 

ΛΟΓ 104 
Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας Ι     

Ε. Sturm-Τριγωνάκη  
3 5 

ΛΟΓ 105 
Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία                  

 Ι. Οικονόμου – Αγοραστού 
3 5 

Β΄ Εξάμηνο 

ΓΕΡ 201 
Γερμανική Γλώσσα ΙΙ     

 Θ. Κωνσταντινίδου / G. Singer 
4 6 

ΓΛΩ 226 
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ: Φωνητική – Φωνολογία       

 Ελ. Μπουτουλούση 
3 5 

ΔΙΔ 207 
Διδακτική Ι:Εισαγωγή στη Διδακτική και Μεθοδολογία - ΚΕΠΑΓ - Κατανόηση γραπτού λόγου 

 Ρ. Σιδηροπούλου 
3 5 

ΠΑΙ 203 
Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών                                 

 Χρ. Αντωνίου 
3 5 

ΛΟΓ 204 

Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙ                         

 Δ. Νικολαϊδου-Μπαλτά 

 

3 5 

ΛΟΓ 208 
Πολιτισμός Ι                                                            

 Ε. Sturm-Τριγωνάκη 
3 5 

Γ΄ Εξάμηνο 

ΓΕΡ 301 
Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ                      

Π. Μπερμπέρογλου / J. Schiebel 
4 6 

ΓΛΩ 302 
Γλωσσολογία ΙΙΙ  (Μορφολογία - Σύνταξη)                    

 Α. Σιούπη 
3 5 

ΔΙΔ 207 
**Διδακτική Ι:Εισαγωγή στη Διδακτική και Μεθοδολογία - ΚΕΠΑΓ– Κατανόηση γραπτού λόγου 

Αικατερίνη Βρέττα- Πανίδου                                                                                                           
3 5 

ΔΙΔ 307 
Διδακτική ΙΙ:Κατανόηση προφορικού λόγου - Γραμματική - Αυτονόμηση μαθητών 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 
3 5 

ΛΟΓ 304 
Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ  

  Σ. Δεληανίδου 
3 5 

ΜΕΤ 303 
Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία Ι  

 Α. Βηδενμάιερ 
3 5 

ΛΟΓ 308 
Πολιτισμός ΙΙ      

Γιάννης Πάγκαλος 
3 5 

Δ΄ Εξάμηνο 

 

ΓΕΡ 401 
Γερμανική Γλώσσα IV   

  Π. Μπερμπέρογλου / J. Schiebel 
4 6 

ΓΛΩ 402 Γλωσσολογία IV: (Γλωσσική) επικοινωνία: Σημειωτική/Σημασιολογία/Πραγματολογία  3 5 
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Ε. Μπουτουλούση 

ΔΙΔ 407 
Διδακτική ΙΙΙ:Μέθοδοι διδασκαλίας - Ανάλυση και κριτική διδακτικού υλικού   

 Α. Σαπιρίδου 
3 5 

ΛΟΓ 409 
Θεωρία της Λογοτεχνίας    

Κ. Ζάχου 
3 5 

ΛΟΓ 410 
Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία 

  Ι. Οικονόμου-Αγοραστού 
3 5 

ΜΕΤ 403 
Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία ΙΙ  

 Α. Βηδενμάιερ 
3 5 

  

* Η αξιολόγηση αυτών των μαθημάτων γίνεται κατά κανόνα με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Ορισμένα από αυτά περιλαμβάνουν 

επιπλέον και γραπτές ή προφορικές εργασίες (προαιρετικές ή υποχρεωτικές κατά περίπτωση). 

 

 

 

Β' Κύκλος Σπουδών (υποχρεωτικά) 

Κωδικός    Τίτλος μαθήματος Διδάσκων/Διδάσκουσα ΔΜ  ECTS 

Ε΄ Εξάμηνο 

ΓΕΡ 501   Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων Singer 3 6 

ΣΤ΄ Εξάμηνο 

      

Ζ΄ Εξάμηνο 

ΔΙΔ 707   
**Διδακτική ΙV: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής 

ως ξένης γλώσσας - Μικροδιδασκαλίες 

Βρέττα-Πανίδου  

Καραγιαννίδου 

Σιδηροπούλου 

6 12 

Η΄ Εξάμηνο 

ΔΙΔ 807   Διδακτική V: Ανάλυση του μαθήματος - Πρακτική άσκηση 

Βρέττα-Πανίδου  

Καραγιαννίδου 

Σιδηροπούλου 

6 12 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (υποχρεωτικά επιλογής)*  

Α. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Διδακτικής 

Κωδικός    Τίτλος μαθήματος Διδάσκων/Διδάσκουσα ΔΜ ECTS 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΚ   
ΓΛΩ: Κοινωνικά στερεότυπα και γλώσσα: Στάσεις απέναντι στη γλώσσα και τους 

ομιλητές της 
Κοιλιάρη 3 7 

ΑΚ   ΓΛΩ: Σύνταξη Σιούπη 3 7 

AK   
ΓΛΩ: Ο λόγος του αποκλεισμού σε κινηματογραφικές ταινίες ΙΙ: Συνεργασία με τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Μπουτουλούση 3 7 

AK   Φωνητική και Φωνολογία της Γερμανικής Γλώσσας Schiebel 3 7 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΚ   ΓΛΩ: Κοινωνιογλωσσολογία Κοιλιάρη  3 7 

ΑΚ   ΓΛΩ: Ζητήματα Θεωρίας της Σύνταξης Σιούπη 3 7 

ΑΚ   ΓΛΩ: Ρηματικές Κατηγορίες και Όψη Σιούπη 3 7 

ΑΚ   ΓΕΡ: ∆ηµιουργική γραφή Ι : ∆ιαπολιτισµική ανάλυση κειµένων Wolfrum 3 7 

ΑΚ  ΔΙΔ: Το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σαπιρίδου 3 7 

ΑΚ   ΓΕΡ: ΄Οψεις του επιστημονικού λόγου: Ταξιδιωτικά κείμενα Wolfrum 3 7 

ΑΚ   Φωνητική & Φωνολογία ΙΙ Schiebel 3 7 

ΑΚ   Μορφολογία: Θέματα παραγωγής στη Γερμανική (και Ελληνική) Szigeti 3 7 

 

 
 

Β. Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 

Κωδικός    Τίτλος μαθήματος Διδάσκων/Διδάσκουσα ΔΜ ECTS 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΒΚ   ΛΟΓ: Συγγραφέας: Christa Wolf Γεωργοπούλου 3 7 

ΒΚ   
ΛΟΓ: Ειδικά θέματα πολιτισμού: Μνήμη και Γενεές. Το ολοκαύτωμα στην 

γερμανόφωνη λογοτεχνία της 2ης και 3ης γενιάς.  
Γεωργοπούλου 3 7 

ΒΚ   ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύματα: Η Γερμανική Λογοτεχνία μετά την πτώση του Τείχους. Ζάχου 3 7 

BK   ΛΟΓ: Ειδικά θέματα Πολιτισμού: Λογοτεχνία και Τέχνη. Αλληλεπιδράσεις και επιρροές. Ζάχου 3 7 

ΒΚ   ΛΟΓ. Εποχές, είδη, ρεύματα: Ο Λέσσινγκ και η εποχή του Μπαλτά 3 7 

ΒΚ   
ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: 

 Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων I 
Μπαλτά 3 7 

ΒΚ   ΛΟΓ: Γερμανόφωνη Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία Ι: Ιστορία Πάγκαλος 3 7 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΒΚ   ΛΟΓ: Συγγραφέας: Heinrich von Kleist Γεωργοπούλου 3 7 

ΒΚ   ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: Νέα Αντικειμενικότητα    Δεληανίδου 3 7 

ΒΚ   ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: Θεατρικά έργα του Εξπρεσιονισμού    Δεληανίδου 3 7 

ΒΚ   ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης:  Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων IΙ Μπαλτά 3 7 

ΒΚ   ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Υποτιτλισμός γερμανικών ταινιών Βηδενμάιερ 3 7 

ΒΚ   ΛΟΓ: Συγγραφείς: Χοσέ Ολιβέρ - ένας Γερμανός ποιητής Τριγωνάκη 3 7 

ΒΚ   ΛΟΓ: Γερμανόφωνη Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία ΙΙ: Θεωρία/Κείμενα Πάγκαλος 3 7 

    ΛΟΓ: O Thomas Mann στον κινηματογράφο Πάγκαλος 3 7 

 

* Προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης αυτού του τύπου των μαθημάτων είναι κατά κανόνα η τακτική και ενεργός συμμετοχή, η προφορική 

παρουσίαση και η γραπτή τελική εργασία. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Κωδικός    Τίτλος μαθήματος Διδάσκων/Διδάσκουσα  ΔΜ  ECTS 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΕΠ   ΠΑΙ: Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ι: Γερμανική και ελληνική παιδαγωγική σκέψη Αντωνίου 3 5 

ΕΠ   ΓΕΡ: Γλώσσα και πολιτισμός I Μπερμπέρογλου 3 5 

ΕΠ   ΛΟΓ: Λαϊκό παραμύθι Κωνσταντινίδου 3 5 

ΕΠ   ΓΕΡ: Βιβλιοκρισία Singer 3 5 

ΕΠ   ΟΛΛ: Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισμός Ι Bannenberg / Janssens 3 5 

ΕΠ   ΟΛΛ: Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισμός ΙII Bannenberg / Janssens 3 5 

ΕΠ   ΟΛΛ: Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισμός V Bannenberg / Janssens 3 5 

ΕΠ   ΟΛΛ: Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισμός VII Bannenberg / Janssens 3 5 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΕΠ   ΠΑΙ: Γερμανική γλώσσα και Γερμανικές Σπουδές στην Ελλάδα Αντωνίου 3 7 

ΕΠ   ΛΟΓ: To έντεχνο παραμύθι στον 19.αιω. Κωνσταντινίδου 3 7 

ΕΠ   ΓΕΡ: Γλώσσα και πολιτισμός II Μπερμπέρογλου 3 7 

ΕΠ   ΓΕΡ: Επιχειρηματολογία Singer 3 7 

ΕΠ   ΛΟΓ: Γερμανόφωνη ποίηση Singer 3 7 

ΕΠ   ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ Bannenberg / Janssens 3 7 

ΕΠ   ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός IV Bannenberg / Janssens 3 7 

ΕΠ   ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VI Bannenberg / Janssens 3 7 

ΕΠ   ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VIII Bannenberg / Janssens 3 7 

 

 

 
Πίνακας 11-6.1 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Κατανομή Βαθμών (%) 

Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(Σύνολο αποφοίτων) 

2009-2010 1.9 54..4 35 8.7 7.08 

2008-2009 1.2 55 36.2 7.5 7.06 

2007-2008 1.2 38.8 48.8 11.2 7.37 

2006-2007 1.8 29.1 60 9.10 7.44 

2005-2006 1.2 37 60.5 1.2 7.20 

Σύνολο 1.54 42.5 48.2 7.7 7.23 
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Πίνακας 11-6.2  
 
Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών  
 

Διάρκεια σπουδών (χρόνια) 
Έτος εισαγωγής 

Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 
Δεν έχουν 
αποφοιτήσει 

Σύνολο 

2000-20014 25 

(16.1%) 

78 

(50.6%) 

26 

(16.9%) 

8 

(5.2%) 

0 0 1 

(0.7%) 

16 

(10.4%) 

154  

(100%) 

2001-2002 20 

(18.5%) 

40 

(37%) 

16 

(14.8%) 

6 

(5.5%) 

3 

(2.8%) 

3 

(2.8%) 

0 20 

(18.5%) 

108 

(100%) 

2002-2003 0 51 

(44.7%) 

23 

(20.2%) 

9 

(7.9%) 

6 

(5.2%) 

1 

(0.9%) 

0 24 

(21%) 

114 

(100%) 

2003-2004 32 

(28.5%) 

21 

(18.8%) 

26 

(23.1%) 

8 

(7.1%) 

2 

(1.8%) 

0 0 23 

(20.5%) 

112 

(100%) 

2004-2005 30 

(22.4%) 

25 

(18.6%) 

28 

(20.9%) 

8 

(6%) 

0 0 0 43 

(32.1%) 

134 

(100%) 

2005-2006 11 

(8.6%) 

34 

(26.5%) 

9 

(7%) 

0 0 0 0 74 

(57.8%) 

128 

(100%) 

2006-2007 20 

(20.4%) 

11 

(11.2%) 

0 0 0 0 0 67 

(68.4%) 

98 

(100%) 

                                                 
4 Κ: κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.   
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Πίνακας 11-7.1. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[5] 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ιστότοπος 
Διδάσκοντες 
 
(Συνεργάτες) 

Υποχρεωτικό/ 
Κατ'επιλογήν 

Διαλέξεις 

ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Y Ναι 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   Y  Ναι 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   Y  Ναι 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΒΡΕΤΤΑ-ΠΑΝΙΔΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   Y  Ναι 

 ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΨΗ ΣΙΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ   Y  Ναι 
 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ 

ΜΠΟΥΤΟΥΛΟΥΣΗ 
ΕΛΕΝΗ   Y  Ναι 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΑΠΙΡΙΔΟΥ 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ   Y  Ναι 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΑΠΙΡΙΔΟΥ 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ   Y  Ναι 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ -ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ 

 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Y  Ναι 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΡΕΝΑΤΕ   Y  Ναι 

 ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΒΡΕΤΤΑ-ΠΑΝΙΔΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   Y  Ναι 

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΚΑΡΠΟΥΖΑ-
DORFMULLER 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Y  Ναι 

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Y  Ναι 

 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   Y  Ναι 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΚΑΙ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  Y  Ναι 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  
ΡΑΣΙΔΑΚΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   Y  Ναι 

 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 

 ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ 
ΑΝΘΟΥΛΑ  Y  Ναι 

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΥΡΜ-ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ 
ΕΛΚΕ-ΙΡΕΝΕ Y Ναι 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ CHRISTA WOLF 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ Y Ναι 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Y Ναι 
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(BILDUNGSROMAN) ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Y Ναι 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗ 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ 
ΑΙΩΝΑ ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ Y Ναι 
Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PETER 
WEISS 

www.del.auth.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Y Ναι 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ www.del.auth.gr 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Y Ναι 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ 
ΕΞΟΡΙΑΣ 

 
ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ Y Ναι 

                                                 
5  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» 
ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 11-5.1. 
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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ MARCEL BEYER 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ Y Ναι 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Y Ναι 
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΟΥΡΜ-ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ 
ΕΛΚΕ-ΙΡΕΝΕ Y Ναι 

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ Y Ναι 

ΤΟ 1989 ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Y Ναι 

 
 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ» ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕ 9 ECTS. 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 3 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Πνακας 11-8. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών 

 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ 14 17 14 11 16 

 
72 

Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ 
στο Τμήμα 2 6 6 4 7 

 
25 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Τμήματος που 
μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ 

1 2 4 6 9 
 
22 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν 
στο Τμήμα 

10 5 3 4 4 
 
26 

 

 
 
 

Πίνακας 11-9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Επεξηγήσεις: 
Α:  Βιβλία/μονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους  
Η: Άλλες εργασίες 
Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
 
 
 
 
 
 
 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι 

2010 3 4 1 3 2 3 2 1 2 

2009 3 4 1 3 1 8 5 4 3 

2008 3 6 1 5  2 8 3 8 

2007 2 10  11  9 4 1  

2006 1 8  10  5 5 1 6 

Σύνολο 12 32 3 32 3 27 24 10 19 
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Πίνακας 11-10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 

2010    6    

2009    2    

2008        

2007    2    

2006    1    

Σύνολο    11    
 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές (δεν συμπληρώνεται, βλ.  σ.  5 της παρούσας έκθεσης ) 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ:  Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
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Δ. Παράρτημα 
 
 
 

Τεχνικός εξοπλισμός 
 
1 Γραμματεία Τμήματος Φωτοτυπικό 

Εκτυπωτής Laser Μονόχρωμος (3) 
Υπολογιστής σταθερός (7) 
Φαξ 

2 Γραφείο Σπουδών Υπολογιστής σταθερός (2) 
Εκτυπωτής Laser Μονόχρωμος 
Φαξ 

3 Διδακτικό προσωπικό 27 Η/Υ 
4 εκτυπωτές 
2 φωτοτυπικά μηχανήματα 
 

4 Νησίδα Η/Υ (για χρήση των φοιτητών) Φωτοτυπικό 
Εκτυπωτής Laser Μονόχρωμος 
Εκτυπωτής Laser Εγχρωμος  
Εκτυπωτής Dot-matrix 
Υπολογιστής σταθερός (17) 
Υπολογιστής σταθερός (3) 
Πλαστικοποιητής 

5 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας Τηλεόραση 
Dvd-player 
Projector διαφανειών σταθερός 
Projector διαφανειών φορητός 
Ράδιο-cd- κασετόφωνο 
Εκτυπωτής Laser Εγχρωμος  
Εκτυπωτής inject 
Scanner 
Video player 
Φωτογραφική μηχανή 
Βιντεοκάμερα (2) 
Τρίποδας βιντεοκάμερας 
Ασύρματο μικρόφωνο 
Slides projector  

6 Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και 
Γλωσσικών Εφαρμογών 

Video projector (3) 
Υπολογιστής σταθερός 
Τηλεόραση (2) 
Dvd-player (2) 
Video player 
Ράδιο-cd- κασετόφωνο 
Projector διαφανειών σταθερός (2) 
Projector διαφανειών φορητός 
Laptop 
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Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς φορείς (Συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγών διδακτικού προσωπικού και φοιτητών 
Sokrates/Erasmus) 
 
Το Τμήμα συνεργάζεται στα πλαίσια του προγράμματος Sokrates/Erasmus με τα ακόλουθα 
Πανεπιστήμια: 
Γερμανία Universität Bielefeld, Leibniz Universität Hannover, Ruhr-Universität 

Bochum, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Humboldt-
Universität zu Berlin, Universität Regensburg, Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz,  Friedrich-Schiller-Universität Jena, Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen- Nürnberg, Universität Hamburg, 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen, Universität Leipzig 

Αυστρία Pädagogische Akademie der Diözese Sankt in Krems, Universität 
Salzburg 

Ισπανία Universitad de Santiago de Compostela, Universitad del Pais Vasco 

Γαλλία Universite de Bourgogne 
Πορτογαλία Universitade Catolica portuguesa 
Ιταλία Universita degli studi di Bologna 
Ουγγαρία LSzegedi Tudomanyegyetem 

Τουρκία Canakkale Onsekiz Mart University 
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                     1.ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

 
 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο. Οι απόψεις σας θα μας βοηθήσουν να 
διαμορφώσουμε αποτελεσματικότερα τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας. 
 
 
 
Φοιτητής/ φοιτήτρια  (υπογραμμίστε) 
 
Τρέχον εξάμηνο:  
 

Ονομασία και Κωδικός Μαθήματος 

 

          

  
Κατεύθυνση:  
 
Εξάμηνο μαθήματος: 
 
Εξάμηνο φοιτητή/ήτριας: 
 
 
Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο):      Ημερομηνία: 
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό: 
 
 

 

Βαθμολογική Κλίμακα 
   Καθόλου             Λίγο    Μέτρια      Πολύ   Πάρα πολύ 
           1                2           3             4            5 
 Απαράδεκτη     Μη ικανοποιητική    Μέτρια Ικανοποιητική   Πολύ καλή 
 

 

Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας x  στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: 

 
Α. Το μάθημα: 1 2 3 4 5
1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;       
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;       
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;      
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος;      
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις,  πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν 
εγκαίρως; 

     

6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις;      
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7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη;      
8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος;      
9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα.      
10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;       
11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων.      
12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων.      
13. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας;      
14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης.      

 

 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 

     

15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως;      
16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική;      
17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;      
18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;      
19. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;      
20. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;      
21. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα;      

  
Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα: 1 2 3 4 5
22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα;      
23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος;      
24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα;  

     

25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να αναπτύξουν την 
κρίση τους; 

     

26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή 
εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 

     

27. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;        
 
 
Γ. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: 1 2 3 4 5
28. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις .       
29. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια.       
30. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες  / ασκήσεις      
31. Μελετώ συστηματικά την ύλη.      
32. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
  1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες 

     

 
Παρατηρήσεις και σχόλια: 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2009/10 

 
M.O : Μέσος όρος βαθμολογίας 
Τ.Α. : τυπική απόκλιση 
Αριθμός ερωτηματολογίων: 160 

 
Α. Το μάθημα: Μ.Ο Τ.Α 
1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;  3.89 1.21 
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;  3.95 1.13 
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 3.93 1.16 
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; 3.88 1.22 
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις,  πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν 
εγκαίρως; 

3.91 1.19 

6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 3.85 1.25 
7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη; 3.89 1.21 
8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; 3.92 1.17 
9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 3.94 1.14 
10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;  3.91 1.19 
11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 3.73 1.38 
12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων.     
13. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας; 3.91 1.18 
14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 3.85 1.26 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 
15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 3.81 1.30 
16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; 3.83 1.28 
17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 3.86 1.24 
18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 3.88 1.22 
19. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 3.93 1.15 
20. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 3.84 1.27 
21. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 3.91 1.18 

 
 

Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα: Μ.Ο Τ.Α 
22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 3.89 1.21 
23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 3.94 1.15 
24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα;  

3.93 1.16 

25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να αναπτύξουν την 
κρίση τους; 

3.87 1.23 

26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση 
εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 

3.85 1.25 

27. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;   3.82 1.29 
 

Γ. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: Μ.Ο Τ.Α 
28. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις .  3.93 1.16 
29. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια.      
30. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες  / ασκήσεις 3.94 1.14 
31. Μελετώ συστηματικά την ύλη. 3.87 1.23 
32. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
  1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες 

3.85 1.26 
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Αξιολόγηση φοιτητών

γενικά για το μάθημα

(Ερ. 1‐14) 6%

10%

16%

26%

42%

1

2

3

4

5

Αξιολόγηση φοιτητών

για τις εξετάσεις

(Ερ. 15‐21) 7%

9%

16%

26%

42%

1

2

3

4

5

Αξιολόγηση φοιτητών

για τον διδάσκοντα

(Ερ. 22‐27) 5%
11%

16%

26%

42%

1

2

3

4

5

Αξιολόγηση φοιτητών

σχετικά με την παρακολούθηση

(Ερ. 28‐32)
7%

9%

15%

26%

43%

1

2

3

4

5
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009/10 

 
M.O : Μέσος όρος βαθμολογίας 
Τ.Α. : τυπική απόκλιση 
Αριθμός ερωτηματολογίων: 450 
 

Α. Το μάθημα: Μ.Ο Τ.Α 
1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;  4.41 0.81 
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;  4.35 0.77 
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 4.31 0.84 
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; 4.26 0.88 
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις,  πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν 
εγκαίρως; 

4.52 0.78 

6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 4.11 0.93 
7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη; 4.12 0.94 
8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; 4.00 1.10 
9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 3.77 1.22 
10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;  3.91 1.09 
11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 2.36 1.56 
12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων.     
13. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας; 3.69 1.17 
14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 4.16 1.04 

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες 
15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 4.62 0.76 
16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; 4.53 0.86 
17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 4.09 1.01 
18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 4.53 0.73 
19. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 4.51 0.72 
20. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 4.16 1.16 
21. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 4.46 0.77 

 
 

Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα: Μ.Ο Τ.Α 
22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 4.39 0.78 
23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 4.27 0.91 
24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα;  

4.41 0.85 

25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να αναπτύξουν 
την κρίση τους; 

4.46 0.82 

26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση 
εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 

4.59 0.72 

27. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;   4.55 0.83 
 

Γ. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: Μ.Ο Τ.Α 
28. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις .  4.56 0.76 
29. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια.      
30. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες  / ασκήσεις 4.27 0.96 
31. Μελετώ συστηματικά την ύλη. 3.57 1.27 
32. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
  1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες 

2.46 1.39 
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Αξιολόγηση φοιτητών

γενικά για το μάθημα
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Αξιολόγηση φοιτητών

για τις εξετάσεις

(Ερ. 15‐21) 2% 3%3%
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Αξιολόγηση φοιτητών

για τον διδάσκοντα

(Ερ. 22‐27) 1%3%
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Αξιολόγηση φοιτητών

σχετικά με την παρακολούθηση
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Διατριβές-Διπλωματικές -Πτυχιακές 
 
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
 
Α) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ (ΟΛΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

 
 «Όψεις του ρατσισμού στη σύγχρονη Ελλάδα: Κριτικές προσεγγίσεις του καθημερινού 

λόγου αυτοχθόνων και ετερόχθονων κατοίκων με έμφαση σε γερμανόφωνους και 
σλαβόφωνους πληθυσμούς»  
Υπ. Διδάκτορας: Καραπλή Δέσποινα 
Κύρια επιβλέπουσα: Ελένη Μπουτουλούση 
Μέλη 3μελούς: Α.Αρχάκης, Εύη Καραγιαννίδου 

 
 «Η αξιολόγηση του μαθήματος της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα» 
Υπ. Διδάκτορας: Ταξίδου Ιώ 
Κύρια επιβλέπουσα: Χ.Ο. Παπαδοπούλου 
Μέλη 3μελούς: Χρ. Αντωνίου, Εύη Καραγιαννίδου 

 
 «Διοίκηση σχολικών μονάδων: Ο καθοδηγητικός και υποστηρικτικός ρόλος του 

Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στο διδακτικό έργο των 
καθηγητών της ξένης γλώσσας» 
Υπ. Διδ.: Παπαδημητρίου Σουλτάνα 
Κύρια επιβλέπουσα: Αικ. Βρέττα-Πανίδου 
Μέλη 3μελούς: Χρ. Αντωνίου, Αν. Σαπιρίδου 
 

  «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μάθημα της ξένης 
γλώσσας: Στάσεις, αντιλήψεις και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της 
γερμανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα)» 
Υπ. Διδάκτορας : Γ. Περπερίδης 
Κύρια επιβλέπουσα: Χ.Ο. Παπαδοπούλου 
Μέλη 3μελούς: Μάριος Χρύσσου, Αικ. Βρέττα-Πανίδου 

 
 «Kommunikation im DaF-Unterricht in Griechenland: Eine functional-pragmatische 

Analyse»  
Υπ.Διδάκτορας: Καλαϊτζή Ελένη  
Κύρια επιβλέπουσα: Εύη Καραγιαννίδου  
Μέλη 3μελους: Ελένη Μπουτουλούση, Αικ. Βρέττα-Πανίδου 

 
 «Οι ανάγκες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που πρόκειται να διδάξουν τη 

Γερμανική ως ξένη γλώσσα στην Πέμπτη και Έκτη δημοτικού» 
Υπ. Διδάκτορας: Σαμαρά Ευαγγελία 
Κύρια επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 
Μέλη 3μελούς: Χ.Ο. Παπαδοπούλου, Δάφνη Βηδενμάιερ 

 
  «Η χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης στο μάθημα της γερμανικής 

ως ξένης γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο» 
Υπ. Διδάκτορας: Χατζοπούλου Έλλη 
Κύρια επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 
Μέλη 3μελούς: Χ.Ο.Παπαδοπούλου, Δάφνη Βηδενμάιερ 
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  «Διερεύνηση του «washback effect» των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας στη διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας 
στην Ελλάδα» 
Υπ. Διδάκτορας: Μορφοπούλου Αντιγόνη 
Κύρια επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 
Μέλη 3μελούς: Χ.Ο. Παπαδοπούλου, Α. Τσοπάνογλου 

 
  «Η ανάπτυξη του φωνητικού συστήματος κατά την εκμάθηση της Γερμανικής ως 

ξένης γλώσσας: Ενδογλωσσικές και εξωγλωσσικές επιδράσεις» 
Υπ. Διδάκτορας: Νικολακάκης Ευστράτιος 
Κύρια επιβλέπουσα: Ελένη Μπουτουλούση 
Μέλη 3μελούς: Ε. Μπαλάση, Αν. Σαπιρίδου 
 

 «Ο λόγος των ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης για τη Γερμανία και τους Γερμανούς: 
Το παράδειγμα της κάλυψης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου το 
2006» 
Υπ. Διδάκτορας: Πλασκασοβίτη Αμαλία  
Κύρια επιβλέπουσα: Ελένη Μπουτουλούση 
Μέλη 3μελούς: Θ. Παυλίδου, Π.Πολίτης 

 
 

 
Β) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
(Ολοκληρωμένες) 
 

 Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό Δημόσιο σχολείο: Η διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας σε τάξεις Δημοτικού που περιέχουν μαθητές με άλλη μητρική γλώσσα από 
την Ελληνική  
Φοιτήτρια: Μπαλασά Ευαγγελία 
α΄επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 
β΄επιβλέπων: Χ. Αντωνίου 

 
 Ανίχνευση διαδραστικών δραστηριοτήτων στην τάξη της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης 

γλώσσας στο δημοτικό  
Φοιτήτρια: Μεδίτσκου Ευδοξία 
α΄επιβλέπουσα: Ανδ. Σαπιρίδου 
β΄ επιβλέπων: Χ. Αντωνίου 

 
 Ο ρόλος των τραγουδιών στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας στη Α'βάθμια 

εκπαίδευση  
Φοιτήτρια: Δασκαλάκη Μαρία 
α΄ επιβλέπουσα: Χ.Ο. Παπαδοπούλου 
β΄επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 
γ΄επιβλέπουσα: Εύη Καραγιαννίδου 

 
 Die Werbung und ihre Didaktisierung im DaF-Unterricht  

Φοιτήτρια: Σαμαρτζή Αναστασία 
α΄επιβλέπουσα: Εύη Καραγιαννίδου 
β΄ επιβλέπουσα: Αικ. Βρέττα-Πανίδου 
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 Η συνέχεια από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης 
γλώσσας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: θεματικές παροχές, γλωσσικές πράξεις και 
λεξιλόγιο στα διδακτικά εγχειρίδια "LUFTBALLONS" και "DEUTCH- ein HIT!1" 
Φοιτήτρια: Ευθυμιάδου Στέλλα 
α’ επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 
β΄επιβλέπουσα: Εύη Καραγιαννίδου 
γ΄επιβλέπων: Χ. Αντωνίου 
 

 Η αξιοποίηση του υπερκείμενου λεξικού ως στρατηγική κατανόησης κειμένου στην 
εκμάθηση της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας) 
Φοιτήτρια: Μαριλένα Ζώη 
α’ επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 
β΄ επιβλέπουσα: Αικ. Βρέττα-Πανίδου 
γ΄επιβλέπουσα: Εύη Καραγιαννίδου 
 

(σε εξέλιξη) 
 
 Stereotype griechischer Lerner des Deutshen als zweiter Fremdsprache gegenueber den 

Deutschen. Eine funktional-pragmatische Diskursanalyse 
Φοιτήτρια: Παπαρίκου Δάφνη 
α΄ επιβλέπουσα: Εύη Καραγιαννίδου 
β’ επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 
γ΄ επιβλέπουσα : Αικ. Βρέττα-Πανίδου 

 
 Schreiben im Daf-Unterricht. Analyse von Schuelertexten 

Φοιτήτρια: Ζούμπου Ελένη 
α΄ επιβλέπουσα : Εύη Καραγιαννίδου 
β΄επιβλέπουσα: Αικ. Βρέττα-Πανίδου 
γ’ επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 

 
 Πειθαρχία-Ο ρόλος της ποινής και της αμοιβής στην εξασφάλιση αυτής. Εφαρμογή 

θεωρίας στο μάθημα των Γερμανικών σε δημόσιο Γυμνάσιο 
 Φοιτήτρια: Μποτκάρου Μαρία 
α΄ επιβλέπων : Χρήστος Αντωνίου 
β’ επιβλέπουσα: Αικ. Βρέττα-Πανίδου 
γ’ επιβλέπουσα: Ρ.Σιδηροπούλου 
 

 Η οικονομική κρίση και οι σχέσεις Γερμανίας – Ελλάδας στον δημοσιογραφικό λόγο: Το 
παράδειγμα της μεταφοράς  
Φοιτήτρια: Σιδηροπούλου Ειρήνη 
α΄ επιβλέπουσα: Ελένη Μπουτουλούση 
β’ επιβλέπουσα: Σιδηροπούλου Ρενάτε 
γ’ επιβλέπων: Αικ. Dorfmüller Καρπούζα 
 

 Der Einsatz von Kunstbildern im DaF-Unterricht in griechischen Grundschulen und 
Gymnasien  
Φοιτήτρια: Γιάγκου Παναγιώτα (ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Γ.Σ.Ε.Σ) 
α΄επιβλέπουσα: Ρ.Σιδηροπούλου  
β΄επιβλέπουσα: Αικ. Βρέττα-Πανίδου 
γ’ επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου 

 
 Sprachmittlung in DaF-Lehrwerken                                                      
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Φοιτήτρια: Ράπτη Βαϊα (ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Γ.Σ.Ε.Σ.) 
α΄επιβλέπουσα: Αικ. Βρέττα-Πανίδου 
β΄επιβλέπουσα: Εύη Καραγιαννίδου 
γ΄επιβλέπουσα: Ρ.Σιδηροπούλου 
 

 Idiome-Kollokationen-Phraseologismen als Interferenzfehler bei griechischen Lernen  
Φοιτήτρια: Παπαδοπούλου Κυριακή  
α΄επιβλέπουσα: Ελένη Μπουτουλούση 
β΄επιβλέπουσα:  Αθ. Σιούπη 
γ΄επιβλέπουσα: Αγ. Κοιλιάρη 
 

 Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου σε σχέση με την οικονομική κρίση και τις αντιδράσεις 
της Γερμανίας στην οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας: Εθνική ταυτότητα και 
στερεότυπα. 
Φοιτητής: Τζισλής Ευάγγελος  
α΄επιβλέπουσα: Ε. Μπουτουλούση,  
β΄επιβλέπουσα:  Ρ. Σιδηροπούλου, 
 γ΄επιβλέπουσα: Ι. Οικονόμου-Αγοραστού 
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Γ) ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
(ολοκληρωμένες) 
 

 Από το παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραμμα στο curriculum της Γερμανικής ως δεύτερης 
ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος 
Φοιτήτρια: Γορα Φωτεινή 
Αντωνίου Χρήστος-Σαπιρίδου Ανδρομάχη 
 

 Ανάλυση και κριτική διδακτικού εγχειριδίου 
Φοιτήτρια: Ευθυμιάδου Στέλλα 
Σαπιρίδου Ανδρομάχη 
 

 Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στο μάθημα της Γερμανικής ως 
ξένης γλώσσας: Δυνατότητες και προτάσεις γλωσσικής εξάσκησης 
Φοιτήτρια: Ζώη Μαριλένα 
Παπαδοπούλου Χάρις –Όλγα – Περπερίδης Γιώργος 
 

 Αξιολόγηση και επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή: Παράγοντες ενίσχυσης της 
βαθμολογικής επίδοσης του μαθητή της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο 
Φοιτήτρια: Καραμάνη Ευανθία 
Αντωνίου Χρήστος-Σαπιρίδου Ανδρομάχη 
 

 Restaurantbestellungen in Griechenland. Funktionalpragmatische analyse eines alltäglichen 
handlungsmusters 
Φοιτήτρια: Σιδηροπούλου Ειρήνη 
Καραγιαννίδου Ευαγγελία-Μπουτουλούση Ελένη 
 

 Argumentation und politische sprache  
Φοιτήτρια: Σμιτζ Άννα Μελίνα 
Μπουτουλούση Ελένη- Καραγιαννίδου Ευαγγελία 
 
 
 
 

 
2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
 
Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 
 
(Ολοκληρωμένες) 
 

 «Όψεις της Βιέννης μέσα από αυτοβιογραφικά κείμενα» 
Υπ. Διδάκτορας: Τατιάνα Λιάνη  
Κύρια επιβλέπουσα: Ι. Οικονόμου-Αγοραστού 
Μέλη 3μελούς: Αικ. Ζάχου, Μ. Χρυσανθόπουλος 
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(σε εξέλιξη) 
 

  «Έρωτας και Ραδιουργία του Schiller-Βασιλικός του Μάτεση: Συγκλίσεις-
Αποκλίσεις» 
Υπ. Διδάκτορας: Νικολαϊδου-Μπαλτά Δήμητρα  
Κύρια επιβλέπουσα: Ι. Οικονόμου-Αγοραστού 
Μέλη 3μελούς: Αλ. Ρασιδάκη, Elke Sturm-Τριγωνάκη 
 

  «Το έντεχνο παραμύθι στον Ευρωπαϊκό Ρομαντισμό» 
Υπ. Διδάκτορας: Κωνσταντινίδου Θεανώ  
Κύρια επιβλέπουσα: Ι. Οικονόμου-Αγοραστού 
Μέλη 3μελούς: Αλ. Ρασιδάκη, Elke Sturm-Τριγωνάκη 

 
  «Ο διάλογος με την Ιστορία στο λογοτεχνικό έργο του Günter Grass» 

Υπ. Διδάκτορας: Λάππα Παρασκευή 
Κύρια επιβλέπουσα: Ζάχου Κατερίνα 
Μέλη 3μελούς: Αλ. Ρασιδάκη, Elke Sturm-Τριγωνάκη 
 

  «Οι Γερμανικές επιδράσεις στην Ελληνική λογοτεχνία κατά την πρώτη εικοσαετία του 
20ου αιώνα. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Χατζοπούλου» 
Υπ. Διδάκτορας: Γαλιατσάτου Αλίκη 
Κύρια επιβλέπουσα: Ζάχου Κατερίνα 
Μέλη 3μελούς: Θ.Πυλαρινός, Ι. Αγοραστού 

 
 
 
Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
(Ολοκληρωμένες) 
 

 «Griechische Reise» του Krumbacher- «Το ταξίδι» του Ψυχάρη: Πολιτισμικές εικόνες σε 
δύο γλωσσολόγους  
Φοιτήτρια: Πασχαλίδου Στυλιανή 
α΄επιβλέπουσα: Ι. Οικονόμου-Αγοραστού 
β΄επιβλέπων: Ι. Πάγκαλος 
 

 Die Visualisierung des Grotesken: Der Roman «Die Blechtrommel» von Günter Grass 
und seine Verfilmung von Volker Schlöndorf   
Φοιτήτρια: Πυρινή Μαρία 
α΄επιβλέπων: Ι. Πάγκαλος 
β΄επιβλέπουσα: Αικ. Ζάχου 
γ΄επιβλέπουσα: Ε. Sturm-Τριγωνάκη 
 

 «Effie Briest» και «Madame Bovary»-μια σύγκριση  
Φοιτήτρια: Χωραφά Σοφία 
α΄ επιβλέπουσα: Ε. Sturm-Τριγωνάκη 
β΄επιβλέπων: Ι. Πάγκαλος 
γ΄ επιβλέπουσα: Ρασιδάκη Αλεξάνδρα 
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(σε εξέλιξη) 
 

 Deutsche Literatur im Deutschunterricht am Beispiel von Günter Eichs «Inventur»   
Φοιτήτρια: Τσάντου Δανάη 
α΄επιβλέπων: Ι. Πάγκαλος 
β΄επιβλέπουσα: Ι. Οικονόμου-Αγοραστού 
γ΄επιβλέπουσα: Α.Σαπιρίδου 
 

 Το σύγχρονο εφηβικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Μια παράλληλη 
ανάγνωση 
Φοιτητής: Παπαδόπουλος Ιωάννης 
α΄επιβλέπων: Ι. Πάγκαλος 
β΄επιβλέπουσα: Ι. Οικονόμου-Αγοραστού 
γ΄ επιβλέπουσα: Ελένη Γεωργοπούλου 
 

 Το έργο «Μήδεια» της Christa Wolf 
Φοιτήτρια: Μυλωνά Μαρία 
α΄επιβλέπουσα: Ελένη Γεωργοπούλου 
β΄επιβλέπουσα: Ε. Sturm-Τριγωνάκη 
γ΄επιβλέπων: Ι. Πάγκαλος 

 
 Γλωσσική ακροβατική: Η υβριδική υπόσταση της Λογοτεχνίας της Τερεζια Μόρα  

Φοιτήτρια: Μαρκούδη Χριστίνα 
α΄ επιβλέπουσα: Ε. Sturm-Τριγωνάκη 
β΄επιβλέπουσα: Ελένη Γεωργοπούλου 
γ΄ επιβλέπουσα: Σιμέλα Δεληανίδου 
 
 

 Πολυπολιτισμικό Βερολίνο-Λογοτεχνικές εικόνες μιας μεγαλούπολης  
Φοιτήτρια: Βαρσάμη Ελένη 
α΄επιβλέπουσα: Έλκε Στούρμ-Τριγωνάκη 
β΄ επιβλέπουσα: Δεληανίδου Σιμέλα 
γ΄ επιβλέπουσα: Ρασιδάκη Αλεξάνδρα 
 

 Το έντεχνο παραμύθι του Ρομαντισμού: Η διασκευή του Πενταημέρου του Ιταλού 
G.Basile από τον Clemens Brentano 
Φοιτήτρια: Κατσούλη Ελένη 
α΄επιβλέπουσα: Ι. Αγοραστού 
β΄ επιβλέπουσα: Ι.Πάγκαλος 
γ΄ επιβλέπουσα: Κ. Ζάχου 

 
 Mediale Verwandlungen eines Kinder Klassikers: Alice im Wunderland 

Φοιτητής: Ψαλλίδας Αλέξανδρος 
α΄επιβλέπων: Ι.Πάγκαλος 
β΄ επιβλέπουσα: Ε. Στούρμ Τριγωνάκη 
γ΄ επιβλέπουσα: Ε.Γεωργοπούλου 
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Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
(ολοκληρωμένες) 
 

 Die Figur der «Salome»: Sexualität und Erotik in der Literatur des «Fin de siecle» 
Φοιτήτρια: Γεμενετζή Κυριακή 
Πάγκαλος Ιωάννης - Ρασιδάκη Αλεξάνδρα 

 
 Regionale Kriminalliteratur aus Bayern 
Φοιτήτρια: Κρέμερ Μαριλένα  
Έλκε Στουρμ Τριγωνάκη-Ρασιδάκη Αλεξάνδρα 

 
 Die opferthematik im Roman Medea, stimmen und der erzäluhlun Kassandra von 

Chr. Wolf 
Φοιτητής: Τσιούμας Δημήτρης 
Ελένη Γεωργοπούλου-Ρασιδάκη Αλεξάνδρα 

 
 Das Libretto als literarische Gattung 
Φοιτήτρια: Γεωργίου Ανδρούλα 
Έλκε Στουρμ Τριγωνάκη- Ελένη Γεωργοπούλου 

 
 Jurek Beckers “Bronsteins Kinder” und Bernhard Schlinks “Der Vorleser” ein 

vergleich 
Φοιτήτρια: Τασικα Ελένη 
Ελένη Γεωργοπούλου – Δ. Μπαλτά 

 
 Homosexuelle wege der identitätsfindung: H. Hesses Demian und Thomas Manns “Der 

Tod in venedig” 
Φοιτήτρια: Μαρκούδη Χριστίνα 
Ελένη Γεωργοπούλου- Δεληανίδου Σιμέλα 

 
 Das Kunstmärchen in der Romantik 
Φοιτήτρια: Κατσούλη Ελένη 
Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα 

 
 Transfer kultureller elemente: Petros Markaris auf Deutsch 
Φοιτήτρια: Ταχινοζλή Ιοκάστη 
Βηδενμάιερ Ανθούλα-Ζάχου Κατερίνα 

 
 
 
 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 
 
(Ολοκληρωμενες) 

 
ΔΠΜΣ Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον 
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 «Οι στρατηγικές μάθησης στη συγκρότηση Curriculum για τη διδασκαλία Δεύτερης και 
Ξένης γλώσσας. Η περίπτωση της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» 
Υπ. Διδάκτορας: Αγοραστός Γεώργιος 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Αντ. Τσοπάνογλου, Αγγ. Κοιλιάρη, Β. Τοκατλίδου 
 

 «Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το φοιτητή: πρόταση 
εργαλείου συλλογής πληροφοριών» 
Υπ. Διδάκτορας: Βεντούρης Αντώνιος 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Αντ. Τσοπάνογλου, Β. Τοκατλίδου, Χ. Αντωνίου 

 
 «Η συμβολή των μαθημάτων ειδικότητας στη γλωσσική αγωγή: η διδασκαλία της Νέας 

Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με έμφαση στο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων 
του αναλυτικού προγράμματος» 
Υπ. Διδάκτορας: Ζάγκα Ελευθερία 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Αγγ. Κοιλιάρη, Β. Τοκατλίδου, Αντ. Τσοπάνογλου    
 

 «Η σύγχρονη Γραπτή Συνομιλία μέσω Διαδικτύου στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας: 
Μελέτη της Συμμετοχικότητας των μαθητών στο Παράδειγμα των Γερμανικών ως Ξένη 
Γλώσσα» 
Υπ. Διδάκτορας: Μάρκου Βασιλική 
Επιβλέπουσα: Αν. Σαπιρίδου  
Μέλος συμβουλευτικής επιτροπής:  Ελ. Μπουτουλούση 
 

 «Analyse des represantations langagiers des enfants bilingues issues de l’immigration 
greque» 
Υπ. Διδάκτορας: Μουσούρη Ευαγγελία 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Β.Τοκατλίδου, Αντ. Τσοπάνογλου, Αγγ. Κοιλιάρη 
 

 «Σύγκριση Νεοελληνικών, Γερμανικών και Αγγλικών Διεθνισμών Αρχαιοελληνικής 
Καταγωγής» 
Υπ. Διδάκτορας: Παλασάκη Βασιλική 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Πετρούνιας, Α.Αναστασιάδη, Ελ. Μπουτουλούση  
 

 «Διυποκειμενικά κριτήρια αξιολόγησης καθηγητών ξένων γλωσσών της Δ/θμιας 
Εκαπίδευσης αποδεκτά από τους ίδιους» 
Υπ. Διδάκτορας: Στεργίου Ελένη 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Αικ. Καρπούζα-Dorfmüller, Αντ. Τσοπάνογλου, 
Β.Τοκατλίδου. 
 
 
(σε εξέλιξη) 
 

ΔΠΜΣ Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον 
 

«Η εκμάθηση ξένων γλωσσών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον της Ελλάδας» 
Υπ. Διδάκτορας: Μαριάνθη Καρατσιώρη 
Μέλος Τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής:Α. Σαπιρίδου 
 

Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ, Τομέας Γλωσσολογίας 
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 «Η αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών της Φράσης Συμπληρωματικού Δείκτη και της 
Φράσης Κλίσης στη σειρά των όρων στη γερμανική ως τρίτη γλώσσα. Η περίπτωση των 
Ελλήνων σπουδαστών της γερμανικής»  
Υπ.διδάκτορας: Σταματία Μιχαλοπούλου  
Επιβλέπουσα: Αθηνά Σιούπη 
 

Τμήμα Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλίας (Βόλου) 
 «Η Γερμανική μεταρρυθμιστική παιδαγωγική και οι επιδράσεις της στην Ελληνική 

εκπαίδευση κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα» (Ολοκληρώθηκε 5-5-2006) 
Υπ. Διδάκτορας: Γ. Κοντομήτρου  
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής: Αντωνίου Χρήστος 
 

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ 
 «Η ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στις πρώτες τάξεις της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση» 
Υπ.διδάκτορας: Αικ.Μιχαλοπούλου 
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής: Αντωνίου Χρήστος 
 

 «Διαθεματική Περιβαλλοντική-Γλωσσική Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Νέο Κοινωνικό και 
Οικονομικό Περιβάλλον: Μια πρόταση για το Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Αξιολόγηση 
Διαθεματικών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» 
Υπ. Διδάκτορας: Μπιμπίτσος Χρήστος 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε.Πετρίδου, Αγγ. Κοιλιάρη, Β.Τοκατλίδου 
 

Τμήμα Δημοσιογραφίας Α.Π.Θ. 
 «Αυθεντικά κείμενα από τον γερμανόφωνο τύπο και παραγωγή διδακτικού/καθοδηγητικού 

υλικού» 
Υπ. Διδάκτορας: Τσαλγατίδου Ευαγγελία  
Μέλος Τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Α. Σαπιρίδου 

 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ 
 

 "Teaching Conference Interpreting: A study into Methods and Approaches for training 
postgraduate students with Greek as a native language" 
Υπ. Διδάκτορας: Μαρία Νικολοπούλου 
Επιβλέπουσα: Ανθή Βηδενμάιερ 

 
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ 
 

 «Το ελληνικό εφηβικό  μυθιστόρημα του Μεσοπολέμου» 
Υπ.διδάκτορας:  Σαββίδου Αικατερίνη  
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής: Ιωάννης Πάγκαλος 

 
 «Vers une nouvelle esthétique: L’individu et la nature dans Les Souffrances du jeune 

Werther du Goethe, René du Chateaubriand, Les dernières lettres de Jacobo Ortis de Ugo 
Foscolo et Léandre de P. Soutsos  
Υπ.διδάκτορας: Δανής Οτατζής 
Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής: Έλκε Στουρμ Τριγωνάκη 
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Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ 
 

 Women in power: Constructing femininity and authority newscasters in the presentation of 
TV news  
Υπ.διδάκτορας:  Σακαρέλη, Ελπινίκη 
Συμβουλευτική επιτροπή: Μ. Τσιλιπάκου, Ε. Μπουτουλούση, Π. Πολίτης. 

 
 An interactional perspective on second language investigation: Practices of native/non-

native conversational negotiation  
Υπ.διδάκτορας: Νεράντζη Μυρτώ 
Συμβουλευτική επιτροπή: Μ. Τσιλιπάκου, Ε. Μπουτουλούση, Π. Πολίτης. 

 
Β. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ) 

 
 

Πάγκαλος Ιωάννης- Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στο ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκής 
Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ 
 
(Ολοκληρωμένες) 
 
Κυρμανίδου Έλλη 
Φύλο και Ταυτότητα στο «ερμαφρόδιτο» Bildungsroman Middlesex. (Επόπτης) 
 
Μαριάννα Νικολάου 
Ο Μύθος της Carmen Femme Fatale. H Εξέλιξη του Μύθου από το Λογοτεχνικό στο Μουσικό 
Κείμενο και η αποδόμησή του στην Κινηματογραφική Διασκευή του Carlos Saura. (Επόπτης) 
  
Μαρία Παχατουρίδου  
Ο Μάκμπεθ του Shakespeare και  η ματιά του Kurosawa. (Επόπτης) 
 
Μάργαρη Αικατερίνη 
ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙA: 
το μυθιστόρημα της Jane Austen 
και η κινηματογραφική διασκευή των Emma Thompson/ Ang Lee (Επόπτης) 
 
Αρετή Μαθιουδάκη, Παρενδυσία και μεταμφιέσεις του φύλου στη “Νανά” του Ζολά και στα 
διηγήματα “Το μόνον της ζωής του ταξείδιον” και “Μοσκώβ Σελήμ” του Βιζυηνού (Βαθμολογητής) 
 
Αριστέα Χρυσοχού, Παρίσι - Αθήνα - Κάλγκαρι: Ο εκπατρισμένος συγγραφέας σε αναζήτηση 
πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας (Βαθμολογητής) 
 

Μαρίνα Μπλιάτσιου, Το ταξίδι από το Σκοτάδι στο Φως στο Βλέμμα του Οδυσσέα. (Βαθμολογητής) 

 
 
(Εν εξελίξει)  
 
Κυριακίδου Ελένη 
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Το chicano μυθιστόρημα από τη σκοπιά του Bildungsroman: Rudolfo Anaya Bless Me, Ultima  και 
Sandra Cisneros, The House On Mango Street. (Επόπτης) 
 
Παναγιώτης Κιούσης 
Brokeback Mountain : Από το διήγημα στην ταινία (Επόπτης) 
 

 
Ρασιδάκη Αλεξάνδρα -? 
Διατμηματικό μεταπτυπτιακό πρόγραμμα Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισµός  
 
Αικατερίνη Τσολακίδου, Η ποιητική του μεταμοντέρνου και το έργο του Christoph Ransmayr. 
(Ρασιδάκη, Επόπτρια) 2002 
 
Φανή Παραφόρου, Έκφρασις: Εκδοχές της διακαλλιτεχνικότητας ως επιτέλεσης. 
(Ρασιδάκη, Επόπτρια) 2006 
 
Μελπομένη Γαρμπή, Ο Βόυτσεκ του Γκέοργκ Μπύχνερ στην Ελλάδα. Προβλήματα νεοελληνικής 
θεατρικής μετάφρασης (Ρασιδάκη, βαθμολογήτρια) 2007 
 
Gordana Radakovic, Λογοτεχνική αναπαράσταση και πολιτική βία στα διηγήματα του Danilo Kis και 
του Julio Cortazar / 2008 (Ρασιδάκη, Επόπτρια) 
 
Δημήτριος Χαριτόπουλος, Ρομαντική Ειρωνεία και Μεταθεατρικότητα: το ζήτημα του 
αναστοχασμού στο θέατρο των Ludwig Tieck, Luigi Pirandello, Tom Stoppard. /  2009 (Ρασιδάκη, 
Επιβλέπουσα) 
 
 
Διατμηματικό μεταπτυπτιακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 
 
 
Αικατερίνη Βρέττα 
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2006-2009  
ΣΤΟ ΕΑΠ, ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», 
«ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ»  (ΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ)  
 
Möglichkeiten zum Einsatz von Video und Fernsehen im Fremdsprachenunterricht für DaF-
Gymnasialschüler 
 
Einsatzmöglichkeiten des Computers im DaF-Unterricht 
 
Möglichkeiten zur Förderung interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht  
 
Medien und Ausspracheschulung im Fremdsprachenunterricht 
 
Zur Förderung der schriftlichen Kompetenz durch Webquests im Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache. Bestandaufnahme und Erarbeitung von Vorschlägen zum netzgestützten 
projektorientierten Lernen an griechischen öffentlichen Schulen 
 
Zur Förderung der Lernerautonomie im Rahmen der sprachbezogenen Kognitivierung anhand der 
Lehrwerke "Genial 2" und "Wir 2" 
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Gruppenarbeit im DaF-Unterricht zur Förderung der lernbereitschaft von griechischen 
Gymnasiallernern 
 
Zur Förderung der Lernautonomie im Rahmen sprachbezogener Kognitivierung anhand der 
Lehrwerke gena@2 und Wir 2 
 
Lernstrategien im Bereich Wortschatz und deren Einsatz im griechischen DaF-Unterricht  
 
Der Deutschunterricht an dem öffentlichen Gymnasium in Griechenland nach dem Eintritt des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen  
 
Motivationsentwicklung von Lernenden durch Theaterarbeit und themenzentrierte Interaktion im 
DaF-Unterricht 
 
Lernerautonomie: Lernstrategien zum Erwerb des Wortschatzes im DaF-Unterricht mit Anfängern 
 
Das Märchen als authentischer text beim Lernen des Deutschen als Fremdsprache: „Hans im 
Glück“, ein Beispiel 
 
Der Beitrag des Bildes im fremdsprachlichen Deutschunterricht in der griechischen Grundschule 
 
Lernstrategien im Grammatikunterricht: Notwendige Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten 
und Lernen  
 
Die Entwicklung des Lernens der Deutschen Sprache im Leseverstehen und im schriftlichen 
Ausdruck im B1 Niveau 
 
Medien und Ausspracheschulung im Fremdsprachenunterricht 
 
Motivation und Projektarbeit: ein Fallbeispiel im Deutschunterricht an einem griechischen 
Gymnasium 
 
Übersetzen und Dolmetschen im Fremdsprachenunterricht. Sprachmitteln als Übungsform im 
modernen DaF- Unterricht für griechische Anfänger 
 
Der Stellenwert von Übungen zur Sprachmittlung im DaF-Unterricht für griechische Lerner 
 
Der Stellenwert der Muttersprache bei der Grammatikvermittlung im kontemporären 
Fremdsprachenunterricht 
 
Τα είδη των κειμένων στην ελληνική αγορά της μετάφρασης. Έρευνα με ερωτηματολόγιο 
 
Τα Γερμανικά στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιστορική αναδρομή και Έλεγχος 
βαθμού Υιοθέτησης του Πλαισίου αναφοράς στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γερμανικής 
 
Ιδιότητες που συμβάλλουν στην καταγραφή των λεκτικών μονάδων στην μακροπρόθεσμη μνήμη 
του μαθητή: θεωρία και συνέπειες στη διδακτική πράξη 
 
Η μεταφραστική πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Mία προσέγγιση βάσει της συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης 
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Η έννοια της Μεταφραστικής Δεξιότητας στο πλαίσιο της διδακτικής της Μετάφρασης: Κυρίαρχες 
τάσεις και απόψεις της διεθνούς βιβλιογραφίας 
 
 

Ανθή Βηδενμάιερ 
 
2007 - 2009  
 «Η μεταφραστική πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μία προσέγγιση βάσει της Συνθήκης για τη 
θέσπιση του Συντάγματος της Ευρώπης» (Σ. Λυκοδήμου 2007)  
 
«Το μεταφραστικό φαινόμενο στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης: ισχυρές και ασθενείς γλώσσες. 
Η περίπτωση της ελληνικής» (Δ. Λάμπρου 2009). 
 

Ελένη Γεωργοπούλου 
 
Ι ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ  
Ως γ’ επιβλέπον μέλος - στην μετ. διπλ. εργασία της Σοφίας Λυκοδήμου με θέμα «Η 
μεταφραστική πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια προσέγγιση βάσει της Συνθήκης για την 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.» και βαθμό 10 (δέκα). 26.3.2007  
 
ΙΙ ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ 
Ως κυρία βαθμολογήτρια των ακόλουθων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών: 

Σταυρούλα Τσιάρα, βαθμό 10 (δέκα) στις 25/10/2007 με θέμα «Homo Faber. Μορφές 
διπολικότητας σε ένα μοντερνιστικό κείμενο με εφαρμογές βασικών θέσεων της Σχολής της 
Φρανκφούρτης μέσα στο λογοτεχνικό έργο.»  
 
Χρυσούλα Νικολοπούλου, βαθμός 8 (οχτώ) στης 7/4/2008 με θέμα «Λογοτεχνικός Μύθος και 
Διακειμενικότητα: Ο μύθος της Μήδειας στα ομώνυμα έργα των Christa Wolf και Μέντη 
Μποσταντζόγλου». 
  
Daniela Stoica, βαθμός 9 (εννέα) στις 20/11/2008 με θέμα «The relation human body-culture-
power-systems in Franz Kafka’s In the penal Colony and Bernhard Schlink’s Διαβάζοντας στην 
Χάννα.»  
 
Marina Babic, βαθμός 8 (οχτώ) στις 17/12/2008 με θέμα «Κοινωνικό-ιστορική διάσταση και ο 
λόγος του αφηγητή στα μυθιστορήματα Διαβάζοντας στην Χάννα του Bernhard Schlink, Σαν τον 
κάβουρα του Günter Grass και Το χρυσάφη του κόσμου του Sebastiano Vassalli.»  
 
Στυλιανή Τσίγγου, βαθμός 7 (επτά) στις 16/3/2010 με θέμα «Μήδεια. Φωνές: ένα σχόλιο στον 
Ευριπίδη». 
 
 

 

Μπουτουλούση Ελένη 
 

Διατμηματικά Προγράμματα του ΑΠΘ (ενδεικτικά) 
Αδαμόπουλος, Βασίλειος (2004): Κόμικς και διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας: από το 
θεωρητικό υπόβαθρο της επικοινωνιακής προσέγγισης και των στρατηγικών μάθησης στην 
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πρακτική εφαρμογή για την ελληνική ως ξένη. (Συμβουλευτική επιτροπή: Χοντολίδου, Ε., 
Μπουτουλούση, Ε., Ψάλτου-Joycey, A.). 
 
Βερβίτης Νικος (2005;): Το παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης 
γλώσσας. (Συμβουλευτική επιτροπή: Ψάλτου-Joycey A., Χοντολίδου Ε.) 
  
Δασκαλάκη, Μαρία (2006): Ο ρόλος των διοικητικών στελεχών στην υποστήριξη της 
διαπολιτισμικότητας στις διεθνείς επιχειρήσεις: η περίπτωση της Royal Bank of Scotland. 
(Συμβουλευτική επιτροπή: Πετρίδου, Ε., Βαρσακέλης, Ν., Μπουτουλούση, Ε.). 
  
Δημητριάδου, Δέσποινα (2001): Σεξιστική Διάσταση της Γλώσσας του Ελληνικού Ημερήσιου 
Τύπου. (Συμβουλευτική επιτροπή: Πετρούνιας, Ε., Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Δουλιάκα, Ιωάννα: Μελέτη και ανάλυση του Λεξικού της Α. Ιορδανίδου & Α, Βακαλοπούλου “Το 
πρώτο μου λεξικό για το Δημοτικό” ως διδακτικού εργαλείου. Η διερεύνηση του διαπολιτισμικού 
στοιχείου. (Συμβουλευτική επιτροπή: Πετρούνιας, Ε., Μπουτουλούση, Ε., Boklund-Λαγοπούλου, 
Κ.). 
 
Δράκου, Αρχοντία: Ο ρόλος της ετεροεπανάληψης στην αυθόρμητη γλωσσική διεπίδραση.  
(Συμβουλευτική επιτροπή: Παυλίδου, Σ.-Θ., Τζοχατζίδης, Σ., Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Ζαφειρούδη, Δήμητρα (2003): Παγκόσμιος Σημασιολογικός Ιστός, Αναπαράσταση και Αναζήτηση 
Πληροφορίας με την Ανάπτυξη Οντολογιών. (Συμβουλευτική επιτροπή: Μητράκος, Δ., Κοιλιάρη, 
Α., Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Καπουρκατσίδου Μαρία (2005;): Το πολιτισμικό στοιχείο στη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης ξένης γλώσσας στο πλαίσιο του επίσημου σχολείου: τα διδακτικά εγχειρίδια. 
(Συμβουλευτική επιτροπή: Ψάλτου-Joycey A., Χοντολίδου, Ε., Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Καραπλή, Δέσποινα (2006): Ανάλυση σύντομων γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου 
(SMS): διδακτική αξιοποίηση στο γλωσσικό μάθημα. (Συμβουλευτική επιτροπή: Πετρούνιας, Ε., 
Μπουτουλούση, Ε., Τσοπάνογλου, Α., Καραγιαννίδου, Ε.). 
 
Καρβουνίδης, Ευστάθιος (2001): Παράμετροι που επηρεάζουν την γλωσσική μεταβολή (language 
shift) σε μια πολύγλωσση κοινότητα: Το παράδειγμα της κοινότητας Χαριέσσας στη Νάουσα. 
(Συμβουλευτική επιτροπή: Κοιλιάρη, Α., Τσιτσιππής, Λ., Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Λυκοπούλου, Σωτηρία (2003): Γραμματισμός και διγλωσσία. (Συμβουλευτική επιτροπή: 
Χαραλαμπόπουλος, Α., Καραλή, Μ., Μπουτουλούση, Ε.). 
Μαγκλάρα Μαρία Άννα (2006): Ο γραμματισμός ως τοποθετημένη κοινωνική πρακτική: 
περιπτώσεις παιδιών Ρομά. (Συμβουλευτική επιτροπή: Κουτσογιάννης, Δ., Χαραλαμπόπουλος, Α.,  
Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Μάρκου Αγγελική (2003): Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως 
μητρικής γλώσσας με δραστηριότητες. (Συμβουλευτική επιτροπή: Χαραλαμπόπουλος, Α., 
Χατζησαββίδης, Σ., Μπουτουλούση, Ε.). 
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Μουλινού Ιφιγένεεια (1998): Μελέτη του λόγου των ανήλικων παραβατικών, εγκλείστων σε 
Ιδρύματα Αγωγής: η σύσταση της κοινωνικής τους ταυτότητας μέσα από τη γλωσσική διεπίδραση. 
(Συμβουλευτική επιτροπή: Παυλίδου, Θ., Τσοχατζίδης, Σ., Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Μπάνδας, Άγγελος (2006): Η ολοκληρωμένη Διδασκαλία Περιεχομένου και Γλώσσας: 
Δυνατότητες Εφαρμογής στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. (Συμβουλευτική επιτροπή: 
Κοιλιάρη, Α., Παπαδοπούλου Χ.-Ό., Μπουτουλούση, Ε.).  
 
Νικολακάκης, Ευστράτιος (2006): Ακουστική ανάλυση φωνηέντων στη διαγλώσσα Ελληνικών-
Γερμανικών. (Συμβουλευτική επιτροπή: Νικολαϊδου, Αικ., Μπουτουλούση, Ε., Σαπιρίδου, Α.). 
 
Παλασάκη, Βασιλική  (1997): Deutsche und griechische Konfixe altgriechischen Ursprungs. 
Synonyme Konfixe deutschen und lateinischen Ursprungs. (Συμβουλευτική επιτροπή: Πετρούνιας, 
Ε., Μπουτουλούση, Ε., Σιμεωνίδης, Χ.). 
 
Ρογδάκη Άννα, Γλωσσική διδασκαλία μέσω δραστηριοτήτων στο Λύκειο. (Συμβουλευτική 
επιτροπή: Χοντολίδου, Ε., Χαραλαμπόπουλος, Α.,  Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Τζένου, Εύα (2004): Πρακτικές χώρου-χρόνου-λόγου κατά τη συγκρότηση της σχολικής τάξης στο 
παραδοσιακό δημόσιο σχολείο σύμφωνα με τη θεωρία του Michel Foucault. (Συμβουλευτική 
επιτροπή: Χοντολίδου, Ε., Χαραλαμπόπουλος, Α.,  Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Τριανταφυλλίδου, Ζωή (2010): Στερεότυπα αναφορικά με το φύλο σε διδακτικά υλικά της 
αγγλικής γλώσσας εγκεκριμένα από το παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (Συμβουλευτική επιτροπή: 
Τσοπάνογλου, Α., Συμεωνίδου-Χρηστίδου, Τ., Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Τσακμάκης, Γεώργιος (2005): Σύνδεση του τίτλου με το περιεχόμενο του άρθρου στον ελληνικό 
έντυπο τύπο. (Συμβουλευτική επιτροπή: Δουλκέρη, Τ., Κελλά, Β., Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Τσαντίκου, Β. (2005): Η παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών και η πρόταση για τη διδασκαλία 
της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: Παρουσίαση, αξιολόγηση και σύγκριση των δύο προτάσεων 
για τη διδασκαλία του γραμματισμού. (Συμβουλευτική επιτροπή: Χαραλαμπόπουλος, Α., 
Κουτσογιάννης, Δ.,  Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Τσώχου, Μαρία (2006): Μάθηση και υπολογιστής: Μια θεωρητική προσέγγιση βασισμένη σε 
Πιλοτική ανάπτυξη ενός δίγλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού πολυμέσων για παιδιά πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. (Συμβουλευτική επιτροπή: Μητράκος, Δ., Καραγιαννίδου, Ε., Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Φιλίππου Μαρίνα (2007): Στάσεις Κυπρίων εκπαιδευτικών απέναντι στην κοινή Κυπριακή και την 
Κοινή Νεοελληνική στην Κύπρο. (Συμβουλευτική επιτροπή: Κοιλιάρη Α., Τσοπάνογλου, Α., 
Μπουτουλούση, Ε.). 
 
Χαραλαμπίδου, Παρθένα (2004): Η πραγματολογία και η σημασιολογία και η σχέση τους με τη 
μετάφραση. Σημασιολογική και πραγματολογική ανάλυση τηςορολογίας των διεθνών σχέσεων από 
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δίγλωσσα σώματα κειμένων (αγγλικά-ελληνικά). (Συμβουλευτική επιτροπή: Κουτούπη, Κ., 
Μπουτουλούση, Ε., Κόντος, Ν.).  
 

Σαπιρίδου Ανδρομάχη 
 
ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» 

 Μ. Κυρίτση (2007): «Κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες και αξιολόγηση των εγχειριδίων 
του ΟΕΔΒ  που απευθύνονται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες», μέλος τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής 

 Α. Νάκου (2010):«Εντοπισμός και καταγραφή διαπολιτισμιών στοιχείων στα εγκεκριμένα 
εγχειρίδια της γαλλικής γλώσσας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (), μέλος τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής 

 
ΔΠΜΣ Τμήματος Φιλολογίας 

 Τοτσίδου Ελένη «Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις στο γερμανικό εγχειρίδιο 
διδασκαλίας»   μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, δεν ολοκληρώθηκε 
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
(2006-2010) 
 
Εργαστήριο:  
 
α) Το «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» του Τμήματος ιδρύθηκε τον 
Ιούλιο του 2006 (ΦΕΚ  799/03-07-2006 τ.Β΄). 
Το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να 

 καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής, 

 προωθεί την εμπειρική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης 
Γλώσσας 

 εξυπηρετεί τις ανάγκες και των άλλων γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, εφόσον αυτές 
συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, 

 στηρίζει την Πληροφορική ως εργαλείο έρευνας σε όλα τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, 
 οργανώνει με συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (e-learning), 
 πλαισιώνει επίσης τις δραστηριότητες της Θεατρικής Ομάδας του Τμήματος.  

Υπεύθυνη του Εργαστηρίου είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Αικ.Βρέττα-Πανίδου. 

β) Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας στη συνεδρίασή της με αρ. 308/9-12-2010 αποφάσισε την ίδρυση «Εργαστηρίου 
Διαπολιτισμικών Σπουδών» και κατέθεσε αίτηση προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ, ώστε εκείνη να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση του Εργαστηρίου αυτού. Το Τμήμα 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας εξ αντικειμένου αλλά και εκ παραδόσεως έχει εντάξει τις 
διαπολιτισμικές σπουδές στο κύριο πρόγραμμα σπουδών του. Ένα τέτοιο Εργαστήριο θα 
συστηματοποιήσει τη σχετική έρευνα, θα παράξει πνευματικό έργο που θα διαχυθεί προς την 
ευρύτερη κοινωνία και παράλληλα θα εκπαιδεύσει καλύτερα τους προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επιπλέον αντικείμενα και θα τους εφοδιάσει με δεξιότητες χρήσιμες 
τόσο σε μια ενδεχόμενη περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση όσο και σε ποικίλες   
επαγγελματικές  δραστηριότητες. Οι σημερινές πολυπολιτισμικές σχέσεις, όπως αυτές 
αποτυπώνονται σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, χρήζουν επισταμένης και συντονισμένης 
ενασχόλησης από τη σύγχρονη σχετική έρευνα, η οποία μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα μέσα στο 
πλαίσιο ενός οργανωμένου και συντονισμένου ως προς τους εκάστοτε στόχους εργαστηρίου. Τα 
αποτελέσματα μιας τέτοιας πολύμορφης έρευνας θα επιστρέψουν εποικοδομητικά στην σύγχρονη 
κοινωνία και μπορούν να συμβάλλουν επί τα βελτίω στη διαμόρφωσή της. 
 
 
Μεταπτυχιακές Σπουδές: 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» ιδρύθηκε με το 
ΦΕΚ 808/4.07.2006 τ.Β΄ και περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις: Λογοτεχνία/Πολιτισμός και 
Γλωσσολογία/Διδακτική. ΦΕΚ 808/4.07.2006 τ.Β΄. 
Α’ Κύκλος: διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Χορηγείται Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
(ΜΔΕ). 
Β’ Κύκλος: Χορηγείται Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΔΔ). 
(Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ιστοσελίδα του Τμήματος και για τις 
μεταπτυχιακές/διδακτορικές εργασίες βλ. πιο πάνω) 
Στο πλαίσιο του Kolloquium του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διοργανώνονται 
διαλέξεις με επισκέπτες καθηγητές ξένων Πανεπιστήμιων. Ενδεικτικά αναφέρουμε : 

 21.05.08  
Prof. Dr. Hans Bickes (Universität Hannover) 
Mehrsprachigkeit ohne Herkunftssprachen? 
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 08.10.2008  
Norbert Fries (Humboldt-Universität zu Berlin)  
Satzarten und Satzmodi 
(στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS) 

 20.10.2008 
Prof. Dr. Reiner Schmidt (Universität Bielefeld) 
Was haben Gedichte im Deutschunterricht verloren? Lyrik und Landeskunde. 

 22.10.2008 
Prof. Dr. Imre Szigeti (Katholische Péter-Pázmány Universität) 
Topologische NP-Analyse des Neugriechischen und des Deutschen 
(στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS) 

 03.12.2008 
Dr.Carmen Schier (Universität Leipzig) 
Zeit als Kulturthema? Zeitwahrnehmung und Zeitverständnis von Studenten im Zeichen der 
Globalisierung. Erster Einblick in 40 Einzelinterviews aus vier Ländern. 
Ακόμη,  ο καθ. Prof. Dr. Imre Szigeti του Πανεπιστημίου Katholische Péter-Pázmány Universität 
της Ουγγαρίας πρόσφερε σεμινάριο 13 συνεδριών κατά το ΧΕ 2008/09. Θέμα του σεμιναρίου: 
Distributionelle Morphologie. 

 
Επίσης στο εαρινό εξάμηνο 2009 είχαν επισκεφθεί το ΠΜΣ για διάλεξη οι εξής : 
 29.04.09 

Dr. Almudena Mallo Dorado (Universidad del País Vasco): 
Das deutsche Partizip in den Grammatiken der deutschen Gegenwartssprache 
(στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS) 

 03.06.09 
Prof. Jason Merchant (University of Chicago) 
Sprache bzw. Dialekt: Neueres aus der Dialektforschung im germanischen Gebiet (mit evtl. 
Anwendung auf die Balkansprachen) 
Οι παραπάνω εκδηλώσεις είναι αναρτημένες στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας κ Φιλολογίας (www.auth.gr/del) 

Έρευνα:  
 
2003 – 2008: Πρόγραμμα  Ε.Π.Ε.Α.E.Κ. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του 
Α.Π.Θ.: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας». Επιστημονικώς υπεύθυνη καθ. Αγγελική 
Κοιλιάρη. 
 
Μέσα από το Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.E.Κ. προτάθηκε και υλοποιήθηκε  το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμήματος που διαφοροποιείται από το παλιό και στη φιλοσοφία και στην πρακτική εφαρμογή του. Συνοπτικά 
το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει 

 δύο ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών. Ο Α΄ κύκλος σπουδών (Α΄- Δ΄ Εξάμηνο) εξασφαλίζει την 
απόκτηση βασικών γνώσεων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και περιλαμβάνει 
κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα. Ο Β΄ κύκλος σπουδών (Ε΄- Η΄ Εξάμηνο) στοχεύει στην ειδίκευση 
των φοιτητών και φοιτητριών σε ένα από τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος: 1. 
Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό και 2. Γλωσσολογία και Διδακτική, γι΄ αυτό περιλαμβάνει ως 
επί το πλείστον τα μαθήματα κατεύθυνσης 

 αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας: εσωτερική (από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 
Τμήματος με βάση συγκεκριμένα ερωτηματολόγια) και εξωτερική (από καθηγητή του 
Πανεπιστημίου του Αννόβερου/Γερμανία).  

 σεμινάριο «Νέες τεχνολογίες, Η/Υ και Διαδίκτυο – Χρήση και Εφαρμογές» (σύνολο: 24 ώρες) 
που οργανώθηκε με βάση συγκεκριμένο curriculum - πλαίσιο που αναπτύχθηκε ειδικά για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος 

 
Παράλληλα  αναπτύχθηκε : 
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 η συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΝΑ Ευρώπης 
(διήμερη Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της ΝΑ Ευρώπης (10 χώρες / 22 Πανεπιστήμια)) 

 η δικτυακή πύλη διαλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών (htpp://web.auth.gr/del/Portal) μεταξύ των 
Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΝΑ Ευρώπης (DaF-Portal) (υπεύθυνος Γ. 
Περπερίδης, ΜΑ). Πέρα από αυτό η δικτυακή πύλη προτείνει μια σειρά από ιστοσελίδες (Links), οι 
οποίες θεματικά  συνάδουν  με τους άξονες των σπουδών Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 
απευθύνονται στους φοιτητές / στις φοιτήτριες (μεταξύ άλλων ως εργαλείο αναζήτησης δεδομένων 
και ως χώρος γλωσσικής άσκησης), όπως και στο διδακτικό προσωπικό (επιστημονική ενημέρωση, 
προετοιμασία σεμιναρίων, αναζήτηση επιστημονικών άρθρων και βιβλιογραφίας κ.ά.) των 
Tμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.  Λόγω της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτή και της 
χρηστικότητας του υλικού δυνητικοί  χρήστες της πύλης θεωρούνται και οι  εν ενεργεία 
καθηγητές/καθηγήτριες γερμανικής γλώσσας. (http://web.auth.gr/del/Portal/index.htm 

 
 

΄Ερευνα διενεργείται από τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
Τμήμα. Στο πλαίσιο αυτό  
 εκπονήθηκε ηλεκτρονικό δίγλωσσο λεξικό γλωσσολογικών όρων της γερμανικής και ελληνικής 

γλώσσας με περίπου 1800 όρους  της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας (υπεύθυνη: αν. καθ. Ε. 
Μπουτουλούση, σε συνεργασία με τη Δέσποινα Λάμπρου), 
(http://web.auth.gr/del/lexicon/lexicon_gr.php) και βρίσκεται  

 σε εξέλιξη γερμανοελληνικό λεξικό της Λειτουργικής Πραγματολογίας σε συνεργασία με τον 
επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος (καθ. Konrad Ehlich / Πανεπιστήμιο Μονάχου) και τις 
διδάσκουσες του Τμήματος ομότιμη καθ. κ  .Dorfmüller-Καρπούζα, αν.καθ. Ελ. Μπουτουλούση, 
επίκ. καθ. Ε. Καραγιαννίδου. 

 «Ανίχνευση κοινωνικών αναγκών για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας για ειδική χρήση της 
γλώσσας»  Επιστημονικώς υπεύθυνη καθ. Αγγελική Κοιλιάρη (στο πλαίσιο του έργου του ΥΠΕΠΘ 
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ»): Το υποέργο αυτό 
έχει  ως σκοπό να ανιχνεύσει τις κοινωνικές ανάγκες ως προς την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας 
για ειδική χρήση της γλώσσας. Η πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική ζωή θεωρείται ότι αποτελεί πλεονέκτημα για την απασχολησιμότητα των 
εργαζομένων (πρβ. Σχέδιο δράσης 2004 - 2006 για την Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της 
γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2004: 21, 49,54, 65). Το υποέργο καταγράφει 
τα συστήματα πιστοποίησης για ειδική χρήση της γλώσσας που υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
και ανιχνεύει με την εκπόνηση των κατάλληλων οργάνων μέτρησης τις ανάγκες για την πιστοποίηση 
ειδικών γλωσσικών δεξιοτήτων που πιθανώς ήδη υπάρχουν ή αναδύονται στο νέο οικονομικό / 
επαγγελματικό περιβάλλον στην ελληνική κοινωνία. 

 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: 
 
Α. Πρακτική Άσκηση: Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) 
φοιτητών και φοιτητριών, διάρκειας δύο μηνών, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ινστιτούτο Goethe, στη Γερμανική Σχολή, σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
κ.λπ. Η Πρακτική Άσκηση, όπως και οι Μικροδιδασκαλίες που προηγούνται, είναι υποχρεωτικές για όλους 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και των δύο κατευθύνσεων. 
 
Β. Δράση:«Πάμε Σχολείο-Πάμε Πανεπιστήμιο :Στο πλαίσιο του σεμιναρίου της αναπληρώτριας 
καθηγήτριας Ε. Μπουτουλούση «Ο λόγος του αποκλεισμού σε κινηματογραφικές ταινίες»  οι φοιτητές/-
τριες συνεργάστηκαν με την Γ΄τάξη του 6ου Γυμνασίου Ευόσμου (καθ.Α.Ρογδάκη) αναλύοντας 
αποσπάσματα από εκπομπές της τηλεόρασης και ελληνικές/γερμανικές ταινίες. Στο χώρο του 
Πανεπιστημίου μεταξύ άλλων προβλήθηκε η ταινία «Το κύμα» (με ελληνικούς υπότιτλους), επακολούθησε 
συζήτηση και workshop. (Δευτέρα, 11.05.2009). Η δράση αυτή επαναλαμβάνεται στα μαθήματα της 
παραπάνω καθηγήτριας σε συνεργασία με  διαφορετικές τάξεις του γυμνασίου, διαφορετικές ταινίες και 
περιεχόμενα. 
 
Θεατρική ομάδα: 
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 Η δραστηριότητα της Θεατρικής ομάδας του Γερμανικού Τμήματος (Theater-AG) ξεκίνησε κατά τo 
ακαδημαϊκό έτος 1989/90. Ανέβηκαν διάφορες παραστάσεις αποσπασματικά ως το 1999. Από το 1999 η 
Theater-AG παρουσιάζει συστηματικά,  θεατρικά έργα γερμανών ή γερμανόφωνων συγγραφέων, 
προσπαθώντας να φέρει τους φοιτητές του Τμήματος και το κοινό της Θεσσαλονίκης σε επαφή με τα 
γερμανικά γράμματα και το γερμανικό πολιτισμό μέσω των θεατρικών έργων. 
Η Theater-AG γίνεται στα πλαίσια των μαθημάτων Θεατρική Ομάδα με την καθοδήγηση της επικ. 
καθηγήτριας  Κατερίνας Ζάχου.  
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω θεατρικές παραστάσεις : 

 Χρυσός Οκτώβρης / Goldener Oktober της Elfriede Müller (7 και 8 Απρίλη 2006) 
 Η Μίννα φον Μπάρνχελμ σε εικόνες / Minna von Barnhelm in Bildern του Gotthold Ephraim 

Lessing (7 και 8 Ιουνίου 2007) 
 Ο ΄Ασχημος / Der Hässliche του Marius von Mayenburg (11 και 12 Απρίλη 2008) 
 Τι κοιτάτε ; Θέατρο είναι ! Ένα βράδυ με τον Μπρεχτ (Ένα κολάζ από έργα του Μπρεχτ.).   
(15 και 16 Μαϊου 2009). 

 
 
Κινηματογραφική λέσχη:  
 
Η Κινηματογραφική Λέσχη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. άρχισε να 
λειτουργεί στις 17.12.2007 και από τότε έως σήμερα προβάλλει μία φορά το μήνα μία γερμανική ταινία, η 
οποία προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και υποτιτλίζεται από φοιτητές και αποφοίτους του 
Τμήματος με την υποστήριξη της λεκτ. του Τμήματος Ανθής Βηδενμάιερ. Οι προβολές γίνονται στο 
Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης και μέχρι σήμερα έχουν φτάσει τις 18, ενώ δύο από τις ταινίες έχουν ήδη 
επιλεγεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας για προβολή στα σχολεία στο πλαίσιο του μαθήματος Γερμανικής Γλώσσας. Το πρόγραμμα των 
προβολών, όπως και όλες οι ταινίες που έχουν ήδη προβληθεί βρίσκονται αναρτημένα στο δικτυακό τόπο 
του Τμήματος.  
 
Εκδηλώσεις: 
 
1. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Γερμανικής 
Γλώσσας & Φιλολογίας του Α.Π.Θ, διοργάνωσε παρουσίαση του επετειακού τεύχους του περιοδικού 
«ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ» (10 χρόνια) στις 20 Μαρτίου 2006 στο αμφιθέατρο της νέας πτέρυγας της Φιλοσοφικής 
Σχολής. Στους διοργανωτές και ομιλητές συγκαταλέγεται και η λέκτορας του Τμήματος, Ανθή Βηδενμάγιερ. 
 
2. Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας διοργάνωσε εκδήλωση για τη λογοτεχνική μετάφραση με 
κεντρική ομιλήτρια τη συγγραφέα και βραβευμένη μεταφράστρια (βραβείο μετάφρασης Μονάχου 1995) 
Ντάντι Σιδέρη-Speck στις 12 Απριλίου 2006 και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης και 
το Μικρό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο συντονισμός της διάλεξης έγινε από τη λέκτορα του 
Τμήματος Ανθή Βήδενμαγιερ.  
 
3. Συμμετοχή του Τμήματος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης, 
Vertraute Fremde (Οικεία Ξένη) (Τρεις χώρες ανταλλάσουν πολιτισμικές εμπειρίες) (9.01-11.01.2007). 
Υπεύθυνες από το Τμήμα οι λεκτ.  Ελ. Γεωργοπούλου και Σιμέλα Δελιανίδου.  
 
4. Υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση με θέμα : «Αφομοίωση ή αποξένωση: το αιώνιο δίλημμα για το μεταφραστή», στις 18 Μαϊου 
2007. Κεντρική ομιλήτρια η Dr. Michaela Prinzinger, (Ελληνογερμανικό βραβείο Μετάφρασης 2003). Ο 
συντονισμός έγινε από τη λέκτορα του Τμήματος, Ανθή Βηδενμάγιερ. Η διάλεξη βιντεοσκοπήθηκε και 
υπάρχει αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση : http: //metafrash.blogspot.com/2007/09/blog-
post_21.html. 
 
5. Διάλεξη του Ολλανδού λογοτέχνη ΄Αρτυρ Ζαπαίν για τη ζωή και το έργο του. Υπεύθυνοι του Τμήματος : 
κ.κ. H. Bannenberg και P. Janssens.(29.05.2007). 
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6. Διάλεξη του προσκεκλημένου καθηγητή Ιστορίας του Παν/μίου του Λεϊντεν Δρ. H.P.A. Theunissen για 
την εξάπλωση του Ολλανδικού Πολιτισμού στην Εγγύς Ανατολή το 17ο και 18ο αιώνα. Υπεύθυνοι του 
Τμήματος : κ.κ. H. Bannenberg και P. Janssens. (27.11.2008). 
 
7. Υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος πραγματοποιήθηκε 
Εκδήλωση-Συναυλία «Chansons & Τραγούδια του Γερμανικού cabaret» με την Evelyn Förster στο τραγούδι 
και τον Matthias Binner στο πιάνο. (6.12.2008). 
 
8. Παρουσίαση του Μεγάλου Ελληνο-Ολλανδικού και Ολλανδο-Ελληνικού Λεξικού από τους συγγραφείς. 
Συγγραφική ομάδα του Πανεπιστημίου του ΄Αμστερνταμ μεταξύ των οποίων και ο επίτιμος καθηγητής του 
Α.Π.Θ. Δρ. ΄Αρνολντ βαν Χέμερτ. Υπεύθυνοι του Τμήματος : κ.κ. H. Bannenberg και P. Janssens. 
(11.03.2009) 
 
9. H Λέσχη Μετάφρασης Σύγχρονης Γερμανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. διοργάνωση εκδήλωση στις 28 Μαϊου 2009 στο Περίπτερο 15 (Αίθουσα Π. 
Πρεβελάκης) στο πλαίσιο της 6ης Διεθνούς ΄Εκθεσης Βιβλίου. Παρουσιάστηκαν άγνωστα έργα επτά 
σύγχρονων γερμανών λογοτεχνών με κοινό σημείο αναφοράς τη ζωή στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Οι 
μεταφράσεις έγιναν από δέκα αποφοίτους του Τμήματος και η επιμέλεια-παρουσίαση από την Ανθή 
Βηδενμάγιερ, λέκτορα του Τμήματος, ενώ εκδόθηκαν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης 
σε ειδική έκδοση που διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια της ΄Εκθεσης.  
 
10. «20 χρόνια μετά την πτώση του τείχους». Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στη Διεθνή ΄Εκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης με τους Martin Walser, Ingo Schulze, Julia Frank, Daniel Kehlmann, Periklis Monioudis και  
η επίκ. καθηγήτρια του Τμήματος Αικ. Ζάχου. (31.05.2009). 
 
Συνέδρια : 
 
1. Με πρωτοβουλία του Τμήματος και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε διοργανώθηκε (18-
20.11.2005) το Symposium Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa. Η συνάντηση και ανταλλαγή 
πληροφοριών και απόψεων για το μέλλον των Γερμανικών Φιλολογιών στη ΝΑ Ευρώπη ήταν η πρώτη που 
έγινε και ήταν τόσο επιτυχής, ώστε αποφασίστηκε η επανάληψη της ανά διετία σε άλλα Πανεπιστήμια. ΄Ετσι 
το 2008 ακολούθησε η συνάντηση στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και έπεται το 2010 η 
συνάντηση στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου.  
 
2. Συνέδριο για καθηγητές Ολλανδικής γλώσσας από τη νότια Ευρώπη, Τουρκία και Ισραήλ. (6-8 Απρίλη 
2006). Υπεύθυνοι της διοργάνωσης οι κ.κ. H. Bannenberg και P. Janssens, διδάσκοντες της Ολλανδικής 
γλώσσας & Πολιτισμού, σύμφωνα με το Π.Δ.407/80.  
 
3. Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργάνωσαν το 42ο Διεθνές Συνέδριο Linguistisches 
Kolloquium, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007.  
Το θέμα του Συνεδρίου ήταν ‘Γλωσσική ποικιλότητα και εκμάθηση γλωσσών: Νέοι δρόμοι προς το 
γραμματισμό’, ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο που απετέλεσε σημαντικό έναυσμα γόνιμου προβληματισμού 
και διαλόγου όχι μόνο σχετικά με την καθημερινή σχολική πρακτική αλλά και με την αρμονική συμβίωση 
των λαών. Στο Συνέδριο συμμετείχαν με ανακοίνωση επιστήμονες τόσο από την Ελλάδα και την Κύπρο, 
όσο και από τα Βαλκάνια, τη Δυτική Ευρώπη, τη Γκάνα, Ρωσία, Αμερική κ.ά. Οι γλώσσες του Συνεδρίου 
ήταν η αγγλική, η γερμανική και η γαλλική.  Για τις κεντρικές ομιλίες μας έκαναν την τιμή να δεχθούν την 
πρόσκλησή μας οι διακεκριμένοι επιστήμονες Καθ. Konrad Ehlich (Πανεπιστήμιο Μονάχου, Γερμανία), 
Καθ. Jim Cummins (Πανεπιστήμιο Τορόντο, Καναδάς) και η ομ. Καθ. Βάσω Τοκατλίδου του Τμήματος 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας. 
 
 
Με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος, πραγματοποιήθηκαν 
εκδηλώσεις με συμμετοχή των φοιτητών/-τριων και των αποφοίτων του Τμήματος. Επίσης 
πρόκειται να εκδοθεί Λεύκωμα και να διοργανωθεί επιστημονικό συνέδριο κατά το έτος 2011.  
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Εκδηλώσεις εορτασμού 50χρονων από την ίδρυση του Τμήματος 
Με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος, 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με συμμετοχή των φοιτητών/-τριων και των 
αποφοίτων του Τμήματος. Παρακάτω παρατίθενται τα προγράμματα των 
εκδηλώσεων αυτών: 
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Α Συνολικό Πρόγραμμα 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
              50 χρόνια  
     από την ίδρυση του Τμήματος 
  Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
             στο Α.Π.Θ. 

  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

       Εκδηλώσεις Μαΐου 2010 

 

 
Περιεχόμενα και ημερομηνίες  

των φοιτητικών εκδηλώσεων Μαΐου 2010 
 
Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων αυτών βρίσκονται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος είτε ως 
οργανωτές είτε ως αποδέκτες. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν: 
 
1. Θέματα που καίνε: Α. Μέρος 

Μετά το πτυχίο: Ερευνητικές και επαγγελματικές διαδρομές  
Παρουσίαση επιμέρους θεμάτων από διαφορετικούς ομιλητές και συζήτηση.  
Πέμπτη, 22.4.2010, 11.00-14.00, Αμφιθέατρο A, Ν.Κ. Φιλοσοφικής 

 
2. Θέματα που καίνε: Β. Μέρος  

Προπτυχιακές σπουδές: Πληροφορίες, ερωτήσεις, προοπτικές  
Παρασκευή, 7.5.2010, 11.00-14.00, Αμφιθέατρο A, Ν.Κ. Φιλοσοφικής 

 
3. Φεστιβάλ γερμανικού κινηματογράφου 

Δευτέρα και Τρίτη, 10. - 11.5.2010, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, δύο ταινίες κάθε ημέρα στις 7μμ. και 9μμ.  
 

4. 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.  

 
 

5. Θεατρική Παράσταση: Το έργο του Curt Goetz: Dr. Med. Hiob Prätorius  
14., 15. & 16.5.2010 στις 9μμ. στο Studio Παράθλαση, Κασσάνδρου 132. 

 
Εκτός από τις παραπάνω εκδηλώσεις θα γίνουν στο πλαίσιο των εορτασμών των 50 χρόνων από την ίδρυση 
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και οι επόμενες δύο εκδηλώσεις, για τις οποίες θα 
ακολουθήσουν αναλυτικές παρουσιάσεις: 
 
 
 



 64

Β Αναλυτικό Πρόγραμμα πρώτης εκδήλωσης 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ  Μετά το πτυχίο: 
 Ερευνητικές και επαγγελματικές διαδρομές  
 

 

 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Πέμπτη 22.04.2010, 11:00-14:00  
Α’ Αμφιθέατρο Ν.Κ. Φιλοσοφικής 
  

 
Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Τ. Γ.Γ.Φ.) διοργανώνει στο πλαίσιο της επετείου των 50 χρόνων από 
την ίδρυσή του εκδήλωση γύρω από τις επαγγελματικές και ερευνητικές δυνατότητες που ανοίγονται για τους/τις 
αποφοίτους του. Η εκδήλωση θα αρχίσει με μια σύντομη παρουσίαση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην 
Ελλάδα και τη Γερμανία καθώς και επαγγελματικών προοπτικών. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση. Οι 
ομιλητές και ομιλήτριες θα αναφερθούν στα παρακάτω θέματα:  
 
Χαιρετισμός 
 
Μεταπτυχιακές σπουδές 
-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: «Γλώσσα και Πολιτισμός 
στο Γερμανόφωνο χώρο»  

Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού (Καθηγήτρια της Νεοελληνικής Φιλολογίας και Συγκριτικής 
Γραμματολογίας / Διευθύντρια του Μ.Π.Σ.) 
Προϋποθέσεις συμμετοχής, φιλοσοφία, στόχοι, πρόγραμμα  

-Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία.  
Gesa Singer (DAAD Lektorin). 
Master/διδακτορικό: Προϋποθέσεις συμμετοχής, δίδακτρα, υποτροφίες 

 
Νέες τεχνολογίες και γλώσσα (ανάλυση/διδασκαλία/θεραπεία κ.ά.) 
-Υπολογιστική Γλωσσολογία  (σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο) 

Αλέξανδρος Τάντος (Διδάκτορας της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας) 
Πόσο μπορεί να διευκολυνθεί η εκμάθηση ξένης/δεύτερης γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών; Πόσο 
χρήσιμη είναι η έρευνα που στηρίζεται σε γλωσσικά δεδομένα; Ο κλάδος της υπολογιστικής 
γλωσσολογίας ως παράδειγμα διεπιστημονικής συνεργασίας.  

-Φωνητική  
Στράτος Νικολακάκης (Υποψήφιος Διδάκτορας του Τ. Γ.Γ.Φ.) 
Η φωνητική αντιμετωπίζεται ως  κλάδος της γλωσσολογίας αλλά και ως ένα αυτόνομο αντικείμενο. Ο 
διττός  χαρακτήρας της και η αλληλεπίδραση με άλλα γνωστικά αντικείμενα προσφέρει ιδιαίτερες 
δυνατότητες τόσο στον ερευνητικό, όσο και στον επαγγελματικό χώρο,  π.χ. στους τομείς της 
λογοθεραπείας, της τεχνολογίας του ήχου, της διδακτικής της προφοράς.   
 

Μετάφραση – Διερμηνεία 
Ανθή Βηδενμάιερ (Λέκτορας της Θεωρίας και Πρακτικής της Λογοτεχνικής Μετάφρασης  του Τ. Γ.Γ.Φ.) 
Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Επαγγελματικές προοπτικές για 
μεταφραστές και διερμηνείς. 

 
Εκδόσεις-Το βιβλίο και η διακίνησή του στη Γερμανία και στην Ελλάδα  

Susan Bindermann (Literaturagentin) /Τατιάνα Λιάνη (υπεύθυνη γερμανόφωνης λογοτεχνίας  στις 
εκδόσεις «Ροές» )  
 

Βιομηχανία – Εμπόριο 
Οδυσσέας Αθανασιάδης (Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο) 
Ποιες αγορές παίζουν σημαντικό ρόλο στις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις, ποιοι ελληνικοί 
κλαδικοί φορείς παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών στη γερμανική αγορά, ποιες είναι οι 
προοπτικές του Ελληνογερμανικού Δικτύου Φορέων στη Θεσσαλονίκη; Εμπειρία και τρόπος αξιοποίησης 
των Ενώσεων Ελλήνων Αποφοίτων Γερμανικών Πανεπιστημίων. 
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Διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας  

Έλλη Χατζοπούλου (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης 
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας) 
«Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ή ΑΣΕΠ;» 
Σύντομη ενημέρωση αναφορικά με τις αποδοχές των καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, των 
ωρομισθίων, των αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών. Αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
διορισμών καθηγητών στη δημόσια εκπαίδευση και στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ [ύλη - τρόπος 
διεξαγωγής].  
 
Ευαγγελία-Μαργαρίτα Σαμαρά (Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Γλώσσας  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας) 
«Η σταδιοδρομία των πτυχιούχων της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Δημόσια Εκπαίδευση, 
ειδικότερα η διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 
 
Γιάννα Κερκινοπούλου (Σύμβουλος Γερμανικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) 
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - Πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης» 
 

Τουρισμός 
Ευάγγελος Γεωργίου (Operations Manager - SKG, KVA, TUI Hellas S.A.) 
«Επαγγελματικές προοπτικές στο χώρο του τουρισμού (τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία)» 
 

Δημοσιογραφία 
Νίκος Οικονόμου (πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος») 
«Από τη Γερμανική Φιλολογία στη δημοσιογραφία – προβλήματα, προκλήσεις και σύγχρονη 
πραγματικότητα. Το τοπίο των media στη Θεσσαλονίκη» 
 
Η πρόεδρος 
Ελένη Μπουτουλούση (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) 
 
Η οργανωτική επιτροπή 
Αικατερίνη Ζάχου (Επίκουρη Καθηγήτρια) 
Ιωάννα Γκουντουβά (Φοιτήτρια του Προπτυχιακού) 
Άννα-Μαρία Δημηροπούλου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού) 
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Γ) Αναλυτικό Πρόγραμμα δεύτερης εκδήλωσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ Προπτυχιακές σπουδές:  

Πληροφορίες, ερωτήσεις, προοπτικές 
 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Παρασκευή, 7.5.2010, 11.00-14.00 στο 
Αμφιθέατρο A, Ν.Κ. Φιλοσοφικής 

  

 

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει στο πλαίσιο της επετείου των 50 χρόνων 
από την ίδρυσή του εκδήλωση γύρω από τις προπτυχιακές σπουδές με τίτλο: 
 

Προπτυχιακές σπουδές: Πληροφορίες, ερωτήσεις, προοπτικές 
Παρασκευή, 7.5.2010, 11.00-14.00 στο Αμφιθέατρο A, Ν.Κ. Φιλοσοφικής 

 
Η εκδήλωση έχει στο επίκεντρό της τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των φοιτητών και φοιτητριών του 
Τμήματος, όπως αυτές προέκυψαν από την αξιολόγηση ερωτηματολογίων, που επιμελήθηκαν οι φοιτήτριες του 
Τμήματος Ιωάννα Γκουντουβά (Φοιτήτρια του Προπτυχιακού) και Άννα-Μαρία Δημηροπούλου (Φοιτήτρια του 
Μεταπτυχιακού).  
 

 Χαιρετισμός 
 

 Παρουσίαση των ερωτηματολογίων (ερωτήσεις και απαντήσεις)  
 Ιωάννα Γκουντουβά (Φοιτήτρια του Προπτυχιακού), Άννα-Μαρία Δημηροπούλου (Φοιτήτρια του 

Μεταπτυχιακού).  
 

 Με βάση τα ερωτήματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια θα αναπτυχθεί η φιλοσοφία του 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σε σχέση με τις ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές των 
φοιτητών/τριών του. 

 Ελένη Μπουτουλούση (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος).  
 

 Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση για το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών 
Εφαρμογών  του Τμήματος  

 Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου). 
 

 Στο πλαίσιο της επαγγελματικής αποκατάστασης σε σχέση με το επάγγελμα του/της καθηγητή/ήτριας θα 
γίνει παρουσίαση του ΑΣΕΠ  

 Άγγελος Μπάνδας (Καθηγητής της Γερμανικής Γλώσσας). 
 
Θα ακολουθήσει συζήτηση.  
 
 
Η Πρόεδρος 
Ελένη Μπουτουλούση (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) 
 
Η οργανωτική επιτροπή 
Αικατερίνη Ζάχου (Επίκουρη Καθηγήτρια) 
Ιωάννα Γκουντουβά (Φοιτήτρια του Προπτυχιακού) 
Άννα-Μαρία Δημηροπούλου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού) 
 



 67

 

Δ) Αναλυτικό Πρόγραμμα Τρίτης Εκδήλωσης 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ Γνωριμία με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας  
(για μαθητές/τριες Λυκείου) 

 
 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Δευτέρα, 10.5.2010 
  

 
 
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.  
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Ε) Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκδήλωσης «Γνωριμία με 
το Τμήμα» 
 
Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,  
την εκδήλωση αυτή την κάνουμε πρώτη φορά. Γι’ αυτό η γνώμη σας είναι πολύτιμη! Τι σας 
άρεσε και τι όχι, τι ήταν χρήσιμο για σας;  

 

 

 
 

Μέρος της 
εκδήλωσης: 

Το μέρος αυτό της 
εκδήλωσης ήταν:  

Το καινούργιο 
που έμαθα ήταν: 

Σ’ αυτό το μέρος 
της εκδήλωσης 
μου άρεσε: 

Σ’ αυτό το 
μέρος της 
εκδήλωσης δεν 
μου άρεσε: 

1. Ενημέρωση 
από διδά-
σκοντες / 
διδάσκουσες 
όλων των 
αντικειμένων 

 
 

 χρήσιμο, γιατί … 
 
 
 
 
 όχι και τόσο 

χρήσιμο, γιατί … 
 
 
 
 

   

2. Ξενάγηση στη 
βιβλιοθήκη, 
αίθουσες 
διδασκαλίας 
κ.λπ. – Μικρό 
κέρασμα 

 
 

 χρήσιμο, γιατί … 
 
 
 
 όχι και τόσο 

χρήσιμο, γιατί … 
 
 
 

   

3. Workshop 
Υποτιτλισμού 

 
 
 

 χρήσιμο, γιατί … 
 
 
 
 
 όχι και τόσο 

χρήσιμο, γιατί … 
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                              Αξιολογηση ΝΕ.ΠΡΟ.Σ 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΕ.ΠΡΟ.Σ) που υποστηρίχθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ίσχυσε με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (206/22.02.02) για πρώτη φορά για τους πρωτοετείς 
φοιτητές και φοιτήτριες το ακαδημαϊκό έτος 2002/03. Τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2007/08 υλοποιήθηκαν τα βασικά μέτρα και οι δράσεις που προβλέπει το 
αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι καινοτομίες του ΝΕ.ΠΡΟ.Σ ως προς το παλαιό 
Πρόγραμμα Σπουδών, τα μέτρα διοικητικής και ακαδημαϊκής τάξης που υλοποιήθηκαν και 
παρατηρήσεις αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. 

 
 

Α. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. 

� Οι σπουδές που διαρκούν οκτώ εξάμηνα προβλέπουν δύο ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών που ο 
καθένας τους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Ο Α' κύκλος σπουδών (Α' - Δ' Εξάμηνο) εξασφαλίζει την 
απόκτηση βασικών γνώσεων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και περιλαμβάνει 
κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα. Ο Β' κύκλος σπουδών (Ε' - Η' Εξάμηνο) στοχεύει στην ειδίκευση 
των φοιτητών και φοιτητριών σε ένα από τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος: 1. 
Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό και 2. Γλωσσολογία και Διδακτική, γι' αυτό περιλαμβάνει ως 
επί το πλείστον τα μαθήματα κατεύθυνσης. 

� Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Προβλέπεται αξιολόγηση εσωτερική (από τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος με βάση συγκεκριμένα ερωτηματολόγια) και εξωτερική 
(από καθηγητή του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου / Γερμανία). 
 

> Α' κύκλος σπουδών 
 

❖ Δίδεται μεγάλη έμφαση στη βελτίωση του επιπέδου γερμανομάθειας των φοιτητών και φοιτητριών το 
οποίο είναι αρκετά ανομοιογενές. Με στόχο την εξισορρόπηση - στο μέτρο του δυνατού - των 
γλωσσικών δεξιοτήτων τους και με την έναρξη του Α' εξαμήνου οι φοιτητές και φοιτήτριες μετά από 
κατατακτήριο τεστ εντάσσονται ανάλογα με το επίπεδο τους σε δύο διαφορετικά τμήματα γλωσσικής 
διδασκαλίας. Το απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας στο τέλος του Δ' Εξαμήνου είναι το ΓΙ 
του ΚΕΠΑΓ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπεται σε κάθε εξάμηνο και σε κάθε γλωσσικό 
επίπεδο ένα τετράωρο μάθημα γερμανικής γλώσσας, ενώ για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που οι 
γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα δεν επαρκούν για την παρακολούθηση των σπουδών στο Τμήμα 
προσφέρονται παράλληλα υποχρεωτικά φροντιστηριακά μαθήματα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου 
κύκλου σπουδών. Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Γερμανικής Γλώσσας αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση του φοιτητή και της φοιτήτριας στον Β' κύκλο σπουδών. 

 

❖ Προσφέρεται επίσης το σεμινάριο «Νέες τεχνολογίες, Η/Υ και Διαδίκτυο - Χρήση και Εφαρμογές» 
(σύνολο: 24 ώρες) που είναι οργανωμένο με βάση συγκεκριμένο curriculum -πλαίσιο που αναπτύχθηκε 
ειδικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος και τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
δεξιότητες που στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τις 
σπουδές τους καθώς και για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Το σεμινάριο είναι οργανωμένο σε δύο 
θεματικές ενότητες: Πρώτη θεματική ενότητα; Βασικές γνώσεις = 6 δίωρα σεμινάρια (12 ώρες), Δεύτερη 
θεματική ενότητα: Εξειδικευμένες εφαρμογές = 6 δίωρα σεμινάρια (12 ώρες). Το σεμινάριο αυτό είναι 
υποχρεωτικό, δεν πιστώνεται με διδακτικές μονάδες, αλλά πιστοποιείται με επίσημη βεβαίωση 
συμμετοχής. 
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> Β΄  κύκλος σπουδών 

� Με την έναρξη του Ε' εξαμήνου οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος την κατεύθυνση ειδίκευσης που επιλέγουν. Τα μαθήματα κατεύθυνσης 
έχουν ως επί το πλείστον μορφή σεμιναρίου και δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων 
γνώσεων στα αντικείμενα που αναφέρονται. 

� Στην κατεύθυνση ειδίκευσης που έχει επιλέξει η φοιτήτρια/ο φοιτητής προβλέπεται η προαιρετική 
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από το Ζ’ Εξάμηνο και μετά. Ο εσωτερικός κανονισμός για την 
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας έχει εγκριθεί από την Γ. Σ. του Τμήματος. 

� Και για τις δύο κατευθύνσεις είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση των εξής μαθημάτων: 
 

■ Ε' και ΣΤ' εξάμηνο: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων διαχείρισης επιστημονικού λόγου I και II 

Γερμανόφωνη Επικαιρότητα I και II 

 
■ Ζ' και Η' εξάμηνο:   Διδακτική: Μικροδιδασκαλίες 

Πρακτική άσκηση . 

♦> Και για τις δύο κατευθύνσεις και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των εξαμήνων προσφέρονται 
ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

■ η θεατρική ομάδα η οποία ετοιμάζει και παρουσιάζει κάθε χρόνο ένα 
γερμανικό θεατρικό έργο στη γερμανική γλώσσα. 

■ η ομάδα κινηματογράφου η οποία επιλέγει και υποτιτλίζει στην ελληνική γλώσσα 
γερμανικές ταινίες που δεν προβληθεί στην Ελλάδα τις οποίες και προβάλλει στο 
Ινστιτούτο Goethe. 

■ μαθήματα ολλανδικής γλώσσας και πολιτισμού 
 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Το ακαδημαϊκό έτος 2002/03 η επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ που εκπροσωπούν τα 
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος συζήτησε, διευκρίνισε, συγκεκριμενοποίησε και επεξεργάστηκε με 
ευθύνη της Ε.Υ. του Προγράμματος διάφορες επιμέρους δράσεις και σημεία του ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. Άρχισαν - όσο 
ήταν δυνατόν με τις υπάρχουσες υποδομές του Τμήματος όχι όμως σε συστηματική βάση - η επεξεργασία 
για την ηλεκτρονική μορφή διδακτικού υλικού, τα μαθήματα Πληροφορικής και υλοποιήθηκαν και άλλα 
μέτρα αυτού του τύπου. Η πρώτη εσωτερική αξιολόγηση για τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος 
που έγινε στο τέλος του θερινού εξαμήνου και a posteriori για το χειμερινό εξάμηνο έδωσε μία καταρχήν 
θετική εικόνα για τις αλλαγές που έγιναν. Συντάχθηκε από την Ε.Υ. η ετήσια έκθεση αξιολόγησης και με 
ευθύνη της συζητήθηκαν στη Γ.Σ. του Τμήματος οι βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν στα μαθήματα κατά 
το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Παράλληλα προγραμματίστηκαν οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το 
ΕΠΕΑΕΚ. 
 

Το ακαδημαϊκό έτος 2003/04 αναπτύχθηκε το πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος (frame curriculum) για τα 
μαθήματα Πληροφορικής. Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική μορφή του Οδηγού Σπουδών στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. Επαναλήφθηκε η εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ΧΕ (Α' και Γ' 
εξάμηνο σπουδών για τα οποία ίσχυε το ΝΕ.ΠΡΟ.Σ), ενώ άρχισε η διαμόρφωση νέων αξιόπιστων εργαλείων 
εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε στο EE. Επαναλήφθηκε η εσωτερική αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας για το Β '  και Δ '  εξάμηνο σπουδών με τα νέα ερωτηματολόγια. Άρχισε η 
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διαμόρφωση ηλεκτρονικής μορφής διδακτικών υλικών η οποία όμως δεν προχώρησε με τους αναμενόμενους 
ρυθμούς, διότι προέκυψαν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων για κείμενα (επιστημονικά άρθρα κ.ά.) που 
εμπεριέχονται στο σώμα των διδακτικών υλικών. Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων για τον Β '  
κύκλο σπουδών, όπως αυτός προβλέπεται από το ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. και συζητήθηκαν με ευθύνη της Ε.Υ. του 
Προγράμματος οι βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν στα μαθήματα του Α '  κύκλου σπουδών κατά το νέο 
ακαδημαϊκό έτος. Στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου έγιναν για πρώτη φορά οι εξετάσεις στη Γερμανική 
γλώσσα, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από το ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 
συντάχθηκε από την Ε.Υ. ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. για δύο 
ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή συνολικά για τον Α '  κύκλο σπουδών. 
 

Το ακαδημαϊκό έτος 2004/05 (τον Σεπτέμβριο) ο καθ. Η. Bickes από το Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου 
αξιολόγησε το πρόγραμμα για δύο ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή συνολικά για τον Α '  κύκλο σπουδών ως 
εξωτερικός αξιολογητής. Επανεξετάστηκε και βελτιώθηκε το ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης. Με 
τα νέα ερωτηματολόγια αξιολογήθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία στα Α '  - ΣΤ ' εξάμηνο σπουδών για τα 
οποία ισχύει το ΝΕ.ΠΡΟ.Σ . Στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου έγιναν για δεύτερη φορά οι εξετάσεις στη 
Γερμανική γλώσσα, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από το ΝΕ.ΠΡΟ.Σ., έγινε συνολική αξιολόγηση 
της διαδικασίας και συζητήθηκαν ενδεχόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης. Συζητήθηκαν ακόμη στη Γ.Σ. του 
Τμήματος με ευθύνη της Ε.Υ. οι βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν στα μαθήματα του Ε '  και ΣΤ' 
Εξαμήνου κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή συνολικά στα δύο εξάμηνα εφαρμογής του ΝΕ.ΠΡΟ.Σ 
στον Β' κύκλο σπουδών. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους συντάχθηκε από την Ε.Υ. η ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης. 
 

Το ακαδημαϊκό έτος 2005/06 και στα πλαίσια της ευρύτερης γνωστοποίησης του Προγράμματος 
διοργανώθηκε στις 18-20 Νοεμβρίου διήμερη Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας των Τμημάτων 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΝΑ Ευρώπης (10 χώρες / 22 Πανεπιστήμια), όπου συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν στα Προγράμματα Σπουδών ενόψει του 2010 και στην προοπτική στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων της ευρύτερης περιοχής. Εκτός από την προγραμματισμένη έκδοση των 
Πρακτικών της διημερίδας το Τμήμα δεσμεύτηκε - μετά από παράκληση των συμμετεχόντων - να 
δημιουργήσει e-Πύλη διαλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Τμημάτων της ευρύτερης 
περιοχής. Παράλληλα αποφασίστηκε η πρωτοβουλία της διήμερης Επιστημονικής Συνάντησης Εργασίας να 
έχει συνέχεια σε δύο χρόνια στο Istanbul Üniversitesi, Κωνσταντινούπολης. Τον Ιούνιο του 2006 
ολοκληρώθηκε η πρώτη ακαδημαϊκή φάση του Προγράμματος και εγκρίθηκε η χρονική παράταση του μέχρι 
31/8/2008. Συνεχίστηκε με πολύ αργούς ρυθμούς λόγω της αδράνειας της πλειοψηφίας των διδασκόντων η 
διαμόρφωση της ηλεκτρονικής μορφής διδακτικών υλικών. Προχώρησαν οι εργασίες για την έκδοση των 
Πρακτικών της Επιστημονικής Συνάντησης των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΝΑ 
Ευρώπης. Έγινε η εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο ΧΕ και στο ΘΕ και 
συντάχθηκε από την Ε.Υ. η τελική έκθεση αξιολόγησης. Τέλη Μαΐου ήρθε ο καθ. Η. Bickes από το 
Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου ο οποίος αξιολόγησε το σύνολο του προγράμματος ως εξωτερικός αξιολογητής 
Συζητήθηκαν στη Γ.Σ. του Τμήματος με ευθύνη της Ε.Υ. ενδεχόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης. 
 

Το ακαδημαϊκό έτος 2006/07 άρχισε μέσα στο δύσκολο κλίμα που διαμόρφωσαν οι καταλήψεις η υλοποίηση 
των πακέτων εργασίας που προβλέπονται για την τελική φάση του Προγράμματος. Ολοκληρώθηκε 
(Νοέμβριος) η έκδοση των Πρακτικών της Επιστημονικής Συνάντησης των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας της ΝΑ Ευρώπης (βλ. συνημμένο). Ο τόμος με τα Πρακτικά απεστάλη στα συμμετέχοντα 
Ιδρύματα αλλά και σε άλλα ΑΕΙ και διαφόρους φορείς στην Ελλάδα και στη Γερμανία όπου κρίθηκε ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον για τα συμπεράσματα. Συνεχίστηκε με τους ίδιους αργούς ρυθμούς λόγω της αδράνειας 
της πλειοψηφίας των διδασκόντων η διαμόρφωση της ηλεκτρονικής μορφής διδακτικών υλικών. Παράλληλα 
συνεχίστηκε η υλοποίηση των πακέτων εργασίας που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του 
Προγράμματος. Τον Μάιο δόθηκε μία επιτυχημένη θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του 
Τμήματος η οποία δουλεύτηκε μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες. Ακόμη παρουσιάστηκε η πρώτη μορφή της 
δικτυακής πύλης. Έγινε η εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνεχίστηκε με ευθύνη 
της Ε.Υ. ο διάλογος για τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ώστε η 
τυχόν αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών να κατατεθεί έγκαιρα στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 
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Το ακαδημαϊκό έτος 2007/08 ολοκληρώθηκαν τα πακέτα εργασίας που προβλέπονται στο ΤΔΥ του 
Προγράμματος. Τον Μάιο δόθηκε μία ακόμη επιτυχημένη θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του 
Τμήματος η οποία προετοιμάστηκε μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες. Ακόμη ολοκληρώθηκε η δικτυακή 
πύλη διαλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών (htpp://web.auth.gr/del/Portal) μεταξύ των Τμημάτων 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΝΑ Ευρώπης (υπεύθυνος Γ. Περπερίδης). Πέρα από αυτό η 
δικτυακή πύλη προσφέρει μια σειρά από ιστοσελίδες (Links), οι οποίες θεματικά κατευθύνονται στους 
άξονες των σπουδών της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Απευθύνονται δηλαδή στους φοιτητές, στις 
φοιτήτριες (μεταξύ άλλων ως εργαλείο αναζήτησης δεδομένων και ως χώρος γλωσσικής άσκησης), όπως και 
στο διδακτικό προσωπικό (επιστημονική ενημέρωση, προετοιμασία σεμιναρίων, αναζήτηση επιστημονικών 
άρθρων και βιβλιογραφίας κ.λ.π) των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ενώ λόγω της 
ελεύθερης πρόσβασης σε αυτή και της χρηστικότητας του υλικού γίνονται δυνητικοί αποδέκτες της πύλης 
και οι απόφοιτοι των τμημάτων και εν ενεργεία καθηγητές/καθηγήτριες γερμανικής γλώσσας. 
Ολοκληρώθηκε η σύνταξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού λεξικού γλωσσολογικών όρων της γερμανικής και 
ελληνικής γλώσσας (υπεύθυνη επικ. καθ. Ελένη Μπουτουλούση). Το λεξικό περιέχει 1700 όρους. Το λεξικό 
αυτό θεωρείται απαραίτητο βοήθημα για την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των φοιτητών και 
φοιτητριών και στις δύο γλώσσες και έχει αναρτηθεί με τις απαραίτητες οδηγίες στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2008. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των απομαγνητοφωνήσεων 
τηλεοπτικών εκπομπών (Talk show) εν μέρη με τη βοήθεια προπτυχιακών φοιτητών και ελέγχθηκε η 
πιστότητα της απομαγνητοφώνησης και η ενιαία χρήση συμβόλων από εξωτερική συνεργάτιδα (υπεύθυνη 
επικ. καθ. Ελένη Μπουτουλούση). To corpus βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος και είναι διαθέσιμο 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε διδάσκοντες και φοιτητές / -τριες. Ολοκληρώθηκε η εσωτερική αξιολόγηση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανά Εξάμηνο σπουδών και στα τέλη Μαΐου ήρθε από το Πανεπιστήμιο του 
Αννόβέρου ο καθ. Η. Bickes ως εξωτερικός αξιολογητής του συνόλου του Προγράμματος Σπουδών. Ο 
διάλογος για τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης προβλέπεται να 
συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του ΕΠΕΑΕΚ, ώστε η όποια τροποποίηση του Προγράμματος 
Σπουδών αποφασιστεί από τη Γ.Σ. του Τμήματος να κατατεθεί έγκαιρα στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 

 
 
 

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε από την περισσότερο ή λιγότερο ενεργή συμμετοχή του συνόλου των 
διδασκόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και μέσα από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης καθώς και τον συνεχή διάλογο μεταξύ των διδασκόντων και διδασκόντων με τους φοιτητικούς 
εκπροσώπους φαίνεται ότι το ΝΕΠΡΟΣ, όπως διαμορφώθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, είναι ένα 
σύγχρονο πρόγραμμα που προετοιμάζει με επιτυχία τους / τις πτυχιούχους του Τμήματος για την αγορά 
εργασίας εφοδιάζοντας τους με επαρκείς δεξιότητες και προσόντα. Παρόλα αυτά παρεμβάσεις 
αναμόρφωσης θα βελτίωναν περισσότερο την παρεχόμενη εκπαίδευση προσαρμόζοντας την αποδοτικότερα 
στις συνθήκες της αγοράς εργασίας που συνεχώς αλλάζουν. Αναλυτικότερα: 
 

1. Διδακτικές Μονάδες 
 

Διευκρινίστηκε ότι οι τουλάχιστον 142 διδακτικές μονάδες (ΔΜ) που πρέπει να συμπληρώσουν οι φοιτητές 
και φοιτήτριες για την απόκτηση του πτυχίου είναι πολλές σε σχέση μ' αυτές που απαιτούνται από τα άλλα 
συγγενή Τμήματα και θα πρέπει να μειωθούν αναλογικά τόσο στα μαθήματα κορμού όσο και στα μαθήματα 
κατεύθυνσης. 
 

2. Βελτίωση γερμανομάθειας 

Στο τέλος του Α' κύκλου σπουδών θα πρέπει το επίπεδο της γερμανομάθειας των φοιτητών και φοιτητριών 
να έχει φτάσει στο επίπεδο ΓΙ του ΚΕΠΑΓ. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει οι γραπτές και 
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προφορικές εξετάσεις στο μάθημα Τερμανική γλώσσα' στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών να γίνονται με 
περισσότερη αυστηρότητα και με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προτάθηκαν από τους διδάσκοντες το 
μάθημα (βλ. συνημμένο). Η επιτυχής αξιολόγηση του/της φοιτητή/ήτριας στη γερμανική γλώσσα θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση του/της στον Β' κύκλο σπουδών. 
 
 

3. Σεμινάριο «Νέες τεχνολογίες, Η/Υ και Διαδίκτυο - Χρήση και Εφαρμογές» 

Το σεμινάριο αυτό ολοκληρώνεται στον Α' κύκλο σπουδών. Θα εξακολουθήσει να είναι υποχρεωτικό και να 
πιστοποιείται με βεβαίωση συμμετοχής. Το σεμινάριο - οργανωμένο με βάση συγκεκριμένο curriculum - 
πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τον υπεύθυνο διδάσκοντα Γ. Περπερίδη σε συνεργασία με την Ε.Υ. ειδικά για 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος (βλ. συνημμένο) - θα πρέπει να αναμορφωθεί ως προς την 
πρώτη θεματική ενότητα: Βασικές γνώσεις, μια και οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες είναι πλέον 
ηλεκτρονικά αλφαβητισμένοι και να προσφέρεται εναλλακτικά μία τρίτη ακόμη πιο εξειδικευμένη θεματική 
ενότητα. 
 

4. Πτυχιακή εργασία 

Η προαιρετική πτυχιακή εργασία θα πρέπει να πιστώνεται με ΔΜ. 

5. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης 

Το ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης (βλ, συνημμένο) που αναπτύχθηκε, ώστε να υπάρχουν ενιαία 
κριτήρια αξιολόγησης, για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική επεξεργασία του και να μπορούν να εκτιμηθούν 
συνολικά τα αποτελέσματα θα πρέπει να αναμορφωθεί. Θα πρέπει ακόμη να αλλάξει και ο τρόπος διανομής 
και συγκέντρωσης του, ώστε να είναι πιο αντικειμενική η αξιολόγηση από πλευράς των φοιτητών και 
φοιτητριών. 

 
 
 
 
 

Η 
επιστημονικ
ώς υπεύθυνη 

 
 
 

καθ. Αγγελική Κοιλιάρη 
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20.06.2008 

Abschließender Evaluationsbericht zur neuen Studienordnung (NE.PRO.S) vom 22.2.2002 der 
Deutschen Abteilung an der Aristoteles Universität Thessaloniki 
 

Allgemeines 
Die Evaluation wird am 20. Mai 2008 durch ein knapp zweistündiges Gespräch mit der Leiterin des 
Projektes zur Entwicklung der NE.PRO.S, Frau Prof. Dr. Angeliki Kilian, eröffnet 
 

Erörtert werden die Entwicklung nach der letzten Begegnung im Jahr 2006 und die Frage, in wie weit sich 
die Leitkriterien der neuen Studienordnung bewährt und zu einer Verbesserung der Studienqualität und des 
Angebots geführt haben. Frau Prof. Kiliari vertritt die Auffassung, dass sich die Situation in der Deutschen 
Abteilung für Studierende und Lehrende nach Einführung des neuen Studienprogramms erheblich verbessert 
habe. Insbesondere bereite das Studienprogramm in vielfaltiger Weise auf schulische und außerschulische 
Berufsfelder vor. Soweit sich der Unterzeichner mit den strukturellen und personellen Gegebenheiten der 
Germanistik an der Aristoteles-Universität vertraut machen konnte, handelt es sich um einen großen und 
vergleichsweise gut ausgestatteten Standort der Auslandsgermanistik, der sich im Gegensatz zu anderen 
europäischen Standorten durch steigende Nachfrage auszeichnet. Allein dies darf als ein Erfolg der 
Studiensituation in Thessaloniki gewertet werden, da an anderen großen europäischen Universitäten (Lisboa, 
Bologna, Barcelona) die Germanistik mit abnehmender Nachfrage zu kämpfen hat - und dies, obwohl die 
historische Entwicklung an jenen Standorten durchaus Ähnlichkeiten zu Thessaloniki aufweist. Unbedingt 
erhalten sollte man sich die Unterstützung durch Lektoren bzw. Lektorinnen des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes. 
Dem Unterzeichner ausgehändigt werden die Kongressakten „Symposium Deutsch als Fremdsprache in 
Südosteuropa" (Thessaloniki 2006), in denen sich eine Darstellung der Studiengänge in Athen und 
Thessaloniki befindet. Die in diesem von Balassi & Kiliari verfassten Bericht geäußerten Einschätzungen 
decken sich mit den bei den drei Begegnungen (2004, 2006, 2008) gesammelten Erfahrungen und können als 
angemessene Selbstdarstellung der Germanistik in Thessaloniki gelesen werden. 
 

Ein immer wieder angesprochenes Problem sind hohe Studierendenzahlen bei gleichzeitig nicht bestehender 
Anwesenheitspflicht. Die hochschulrechtlichen Rahmenbedingungen ermöglichen Studierenden die 
Teilnahme an Prüfungen und Tests, auch wenn die Veranstaltungen nicht oder nicht regelmäßig besucht 
werden. Damit ist für die Lehrenden nie vorhersehbar, welche oder wie viele Teilnehmerinnen in welcher 
Unterrichtseinheit anwesend sein werden. Eine sinnvolle Unterrichtsprogression, neuere Lehrformen, Arbeit 
in Arbeitsgruppen oder Projektunterricht werden dadurch erheblich behindert. 

Gespräch mit den Dozentinnen und Dozenten 
Am 21.5.2008 fand ein Gespräch mit dem Kollegium der Deutschen Abteilung statt, in dem um eine 
Selbsteinschätzung der positiven und negativen Folgen der neuen Studienordnung NE.PRO.S gebeten wurde. 
Im Wesentlichen stimmten diese Berichte überein mit den bereits 2006 vorgetragenen Erfahrungen. Früher 
vom Unterzeichner gegebene Anregungen wurden im Rahmen der personellen und rechtlichen 
Möglichkeiten zwischenzeitlich umgesetzt, zum Teil dauert die Umsetzung noch an. Erfreulich ist 
insbesondere die Öffnung des Faches hin zu anwendungsorientierten Lehrinhalten, wie sie im Bereich des 
Übersetzens eingeführt wurden. Während eine hervorragend besetzte Stelle im Bereich des literarischen 
Übersetzens bereits seit mehreren Semestern im Verbund mit dem Lehrgebiet Literatur- und 
Kulturwissenschaft neue Konturen entwickelt hat, steht die Besetzung einer sprachwissenschaft-
lich/fachsprachlich orientierten Übersetzerstelle kurz bevor. Im Verbund mit den bereits bestehenden, stark 
an der Lehrerbildung und an philologischen Fragestellungen orientierten Studienschwerpunkten können sich 
aus dieser innovativen Öffnung der Germanistik neue Profile mit hohem Berufsbezug entwickeln. Mit der 
Einrichtung eines Aufbaustudiengangs zu Dolmetschen und Übersetzen wird der Standort Thessaloniki 
sicherlich eine spezifische Aufwertung erfahren. Drei weitere Postgraduiertenstudiengänge mit 
interdisziplinärer Ausrichtung können von Absolventen der Germanistik angestrebt werden. 
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Weitere anwendungsbezogene Schwerpunkte innerhalb der Germanistik stellen im Lehrgebiet 
Linguistik/Didaktik Spracherwerb, Mehrspraehigkeit und interkulturelle Kommunikation dar - alles Themen, 
die angesichts der durch Migrationsprozesse verursachten aktuellen Veränderungen in der 
Bevölkerungsstruktur Griechenlands von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind. Die Lehreinheit 
Linguistik besteht allerdings derzeit nur aus drei hauptamtlich Lehrenden, die zum Teil durch 
Funktionsämter belastet sind, so dass das Lehrangebot derzeit nur unter Überlastbedingungen und sehr 
reduziert durchgeführt werden kann. Noch 2004 war hier eine wesentlich bessere Personalausstattung zu 
verzeichnen, und es ist dringend erforderlich, freie Stellen rasch nach zu besetzen, um den erreichten 
Qualitätsstand zu sichern. 
 

Fachdidaktische Fragen werden - wie bereits in früheren Berichten konstatiert - in enger Anbindung an die 
jeweiligen Fachwissenschaften mit hoher Professionalität behandelt, wobei grundsätzlich an der Abteilung 
enge Kontakte mit außeruniversitären Einrichtungen (Goethe-Institut, Deutsche Schule, öffentliche und 
private Schulen) gepflegt werden. Allgemein- und schulpädagogische Themen, die für die 
Lehrerausbildung besonders wichtig sind, werden in der Person von Prof. Dr. Christos Antoniou 
(Allgemeine Pädagogik/Schulpädagogik) vertreten, wobei eine Abstimmung mit dem sonstigen Programm 
der Abteilung allenfalls in Ansätzen erfolgt. Gleichwohl sind die Inhalte des angebotenen Programms für 
späteres pädagogisches Handeln wichtig. 
 

Der Bereich Literatur- und Kulturwissenschaft ist gut ausgestattet und bietet ein reichhaltiges Programm, 
u. a. mit kulturwissenschaftlicher und komparatistischer Ausrichtung, die gut zu den interkulturellen 
Veranstaltungen in der Linguistik passt. Hervorzuheben ist eine enge Verbindung zwischen 
fachwissenschaftlichen und anwendungsbezogenen Schwerpunkten, so dass sich hier Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik bzw. Übersetzungswissenschaft sehr gut ergänzen. 
 

Mit insgesamt vier Lehrenden ist die Fachdidaktik sehr gut und für die Vorbereitung der Studierenden auf 
Lehrtätigkeiten angemessen ausgestattet. Eine Besonderheit stellen die durch theoretische Veranstaltungen 
(Unterrichtsbeobachtung, Unterrichtsplanung, Microteaching) vorbereiteten Hospitationskurse dar, die sehr 
gut angenommen werden. Auch dies darf als deutliches Zeichen der Berufsorientierung des 
Studienprogramms interpretiert werden. 
 

Nach einhelliger Auffassung der Lehrenden hat sich das Niveau in den Veranstaltungen im Hauptstudium 
durch die konsequente und verbindliche Einführung sprachpraktischer Veranstaltungen in der Frühphase des 
Studiums, der Differenzierung des Angebots nach Niveaustufen und der Einfuhrung eines transparenten, 
standardisierten Prüfungsverfahrens ab dem zweiten Jahr erheblich verbessert. Ein zusätzliches 
Assistenzlektorat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes hat in diesem Bereich erheblich zu einer 
Erweiterung und Intensivierung des Angebots beitragen können. Etwas hinter den Erwartungen zurück bleibt 
die Fortfuhrung der Sprachpraxis in höheren Semestern, in denen ein zweisemestriger Kursus zum wissen-
schaftlichen Schreiben angeboten wird. Da hierfür nur eine Person zur Verfugung steht, sind die Kurse 
überfüllt (bis zu 70 Teilnehmerinnen), so dass eine individuelle Schreibberatung nicht geleistet werden kann. 
Es wird empfohlen, nur ein Semester verpflichtend anzubieten, das zweite hingegen unter die 
Wahlpflichtfächer einzureihen. Auch eine alternative Verwendung der Ressourcen für eine weitere 
Intensivierung der Sprachpraxis im Grundstudium könnte erwogen werden. 
 

Gespräch mit Studierenden 
Ein weiteres ausfuhrliches Gespräch fand am 22.5.2008 mit vier studentischen Vertreterinnen statt. Zwei 
der Anwesenden teilten mit, dass sie eine Evaluation prinzipiell ablehnen und ihre Teilnahme verweigern. - 
Gleichwohl äußerten sie sich im Fortgang zu einigen Punkten im Studienprogramm. Die Ablehnung der 
Evaluation begründeten sie mit allgemeinen politischen Aussagen zur europäischen Bildungs- und 
Hochschulpolitik, in der nach ihrer Auffassung autonome und selbstbestimmte Forschungs- und 
Lernprozesse durch eine hierarchisch strukturierte, nach wirtschaftlichem Vorbild gestaltete 
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Organisationsstniktur verdrängt werden. Insbesondere äußerten sie eine deutliche Ablehnung der Ziele des 
Bologna-Prozesses; grundsätzlich möchten sie verhindern, dass das Evaluationsverfahren hochschulrechtlich 
etabliert werde. 
 

Mit Blick auf die Studienstruktur wurden folgende Punkte vorgetragen, wobei nicht immer Einigkeit 
zwischen den vier studentischen Vertreterinnen bestand. 

• Am curricularen Aufbau des Studiums wird die Anzahl der obligatorisch zu bestehenden 
Teilprüfungen in der Sprachpraxis beanstandet, die die Zugangsvoraussetzungen für Veranstaltungen 
im fortgeschrittenen Studium bilden. Von derzeit vier solcher Prüfungen solle eine Reduktion auf 
drei erfolgen. Zumindest solle die Möglichkeit eines späteren Nachholens der Prüfung eröffnet 
werden. Ferner werden Vereinfachungen gewünscht; vorgeschlagen wird zudem die Einfuhrung 
mehrerer Tests mit unterschiedlichen Aufgabentypen, mit denen im Studienjahr Punkte gesammelt 
werden können, so dass es möglich ist, einzelne Teiltests nachzuholen, ohne dass man ein ganzes 
Studienjahr auf die Wiederholung warten müsse. 

• Auch für die Didaktik, in der drei theoretische Seminare erfolgreich abgeschlossen sein müssen, 
bevor man an praxisorientierten Hospitationen teilnehmen kann, werden Lockerungen der 
bestehenden Regelungen gewünscht. Auch wünscht man sich alternative Angebote für diejenigen 
Studierenden, die ausdrücklich nicht das Lehramt anstreben. 

• Mit Blick auf das sprachwissenschaftliche Angebot wird festgestellt, dass gegenwärtig das Angebot 
nicht ausreiche, zudem Teilnahmebeschränkungen gelten. Grundsätzlich bestünde ein ausgeprägtes 
Interesse an sprachwissenschaftlichen Inhalten. 

• Anerkennung findet unter den Schlüsselqualifikationen, die im Studienprogramm angeboten 
werden, die Grundausbildung im Informatikbereich, die mit dem europäischen 
Computerführerschein ECDL abgeschlossen werden kann. Allerdings würde man es hier begrüßen, 
wenn diese Qualifikationen ohne Prüfungsverfahren vermittelt werden könnten. 

• Die wirtschaftliche Situation vieler Studierender erlaube es nicht, Anwesenheitspflicht im Studium 
einzuführen. 

 

Der Unterzeichner hat Verständnis fur die allgemeinen Bedenken eines Teils der Studierenden 
hinsichtlich der Ziele des Bologna-Prozesses. Dies ist jedoch ein hochschulpolitisches Thema, 
das in der vorliegenden Begegnung nicht Gegenstand sein kann. Auch muss die Diskussion 
über Etablierung und Legitimierung einer Evaluation sowie der Regulierung von Evaluations- 
verfahren durch griechische Instanzen erfolgen und kann nicht Aufgabe eines beauftragten 
Evaluators sein. Die NE.PRO.S kann als Versuch interpretiert werden, gewachsene nationale 
Strukturen und Studientraditionen zu reformieren und globalen Gegebenheiten anzupassen, 
ohne ein völlig neues System zu importieren, da  Umstellung auf Bachelor- und Masterstrukturen den 
Lehrenden einen immensen zusätzlichen bürokratischen Aufwand über mehrere Jahre beschert, ohne dass 
derzeit mit Sicherheit bewertet werden kann, inwieweit der Nutzen die Kosten aufwiegt. Etwa wird 
paradoxerweise die Mobilität Studierender durch die neuen Strukturen erheblich erschwert, obwohl 
Mobilität, Internationalisierung und Schaffen eines europäischen Hochschulraums herausgehobene Motive 
bei der Einfuhrung waren. Das Studienprogramm an der Germaniko Tmima ist nach meinem Dafürhalten ein 
ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie auch ohne völlige Neustrukturierung in Form konsekutiver 
Studiengangsmodelle (B.A./M.A.) eine Reformierung bestehender Studientraditionen mit sehr gutem Erfolg 
bewerkstelligt werden kann. 
 

Hinsichtlich der oben aufgeführten Punkte, die von studentischer Seite zur Studienstruktur und zum 
Curriculum vorgetragen werden, rege ich weitere Gespräche zwischen Abteilung und Studierenden an. Ich 
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empfehle jedoch im Interesse der Studierenden und zur Sicherung des bereits erreichten Niveaus, am Ziel 
höchstmöglicher Kompetenz im sprachpraktischen Bereich bereits im Grundstudium festzuhalten. Auch 
leuchtet an der vorhandenen curricularen Struktur ein, dass bestimmte Veranstaltungen (z.B. Hospitation) 
zunächst erfolgreich in anderen Veranstaltungen der Didaktik vorbereitet werden müssen. Ferner vertrete ich 
die Auffassung, dass nur über weitgehende Anwesenheitspflicht in Veranstaltungen, die man mit dem Ziel 
einer Prüfung belegt hat, auf Dauer das Niveau der Ausbildung gehalten oder gehoben werden kann. 
 

Resümee 
Die neue Studienordnung (NE.PRO.S) hat sich seit ihrer Einfuhrung im Jahr 2002 durchaus bewährt. Einige 
Veränderungen und Verbesserungen wurden bereits im laufenden Programm vollzogen, andere sind geplant. 
Insgesamt ist die Ordnung geeignet, die Kerngebiete der Germanistik und ihrer Teilgebiete auf 
ansprechendem und differenziertem Niveau zu vermitteln. Beeindruckend sind zahlreiche zusätzliche 
Angebote, die zur unmittelbaren Berufsqualifizierung für Lehrberufe und andere Berufsfelder beitragen; 
innovativ ist die dezidierte Einbeziehung von Übersetzen und Dolmetschen in das Lehrprogramm, da solide 
Kompetenzen in diesen Feldern in fast allen späteren Berufsfeldern benötigt werden. Die Abteilung reagiert 
damit auf ein stärkeres Interesse der Studierenden an praxisnahen Ausbildungsinhalten, ohne dass dabei 
theoretische Grundlagen und Kernbereiche des Faches sowie der Anschluss an die internationale Forschung 
geopfert werden. Insoweit kann NE.PRO.S als eine gelungene Reform früherer Studienordnungen gesehen 
werden. Die Germanistik in Thessaloniki erlangt durch diese Reform unter den europäischen 
auslandsgermanistischen Instituten ein besonderes, modernes Profil. Gleichzeitig kann NE.PRO.S als ein 
gutes Beispiel dafür gesehen werden, dass auch außerhalb der nach Bologna vielerorts entstandenen 
konsekutiven Studienmodelle (B.A.; M.A.) nach angelsächsischem Vorbild alternative Strukturen möglich 
sind, die die Einheit des Faches bewahren und trotz einer stärkeren Berufs- und Anwendungsorientierung im 
Kern humboldtscher Bildungstradition verpflichtet bleiben. Es sei angemerkt, dass über ECTS ein Transfer 
der in Thessaloniki erbrachten Studienleistungen gesichert ist, so dass studentische Mobilität nicht 
grundsätzlich beeinträchtigt ist. - Zwar ergab sich in den Gesprächen, dass auch die Forschungsaktivtäten in 
Thessaloniki bemerkenswert sind, doch waren Forschungsleistungen nicht Gegenstand des vorliegenden 
Berichtes. 
 

Der Unterzeichner hat Verständnis fur einige der von den Studierenden vorgetragenen Argumente, etwa was 
die generelle Umstrukturierung der gewachsenen europäischen Studienstrukturen und die unkritische 
Einführung von Instrumenten des Controlling und der Evaluation nach vorwiegend ökonomischen 
Gesichtspunkten angeht. Dadurch wird sich weder an der wirtschaftlichen Situation der Hochschulen noch 
der wirtschaftlichen Situation der Studierenden wesentlich etwas ändern, wie die Erfahrungen in anderen 
Ländern (in denen mittlerweile zum Teil Studiengebühren eingeführt wurden) lehren. Gleichwohl kann die 
Reaktion auf die schlechte wirtschaftliche Situation von Studierenden nicht sein, dass das Studium über 
Jahre gestreckt und ohne verpflichtende Anwesenheit absolviert wird, wie es derzeit der Fall zu sein scheint. 
Solche Rahmenbedingungen werden langfristig jedes Bemühen um eine Verbesserung der Studienqualität 
zum Scheitern verurteilen. Viel sinnvoller wäre es, ein staatliches Förder- und Stipendienprogramm zu 
fordern, das es allen Studierenden ermöglicht, sich tatsächlich auf ihre Ausbildung zu konzentrieren. Auch 
die Argumente, die Anforderungen im Grundstudium, insbesondere im Bereich der Sprachpraxis, 
zurückzunehmen und einen erleichterten Übergang ins Hauptstudium zu sichern, ist meines Erachtens eher 
kurzsichtig. Nur sehr gute frühe Sprachkenntnisse ermöglichen es, auch in den fachwissenschaftlichen und 
fachdidaktischen Angeboten ein wünschenswertes Niveau zu sichern. Es ist gerade ein besonderes 
Kennzeichen der Germanistik in Thessaloniki, dass sehr viele Studierende ungeachtet ihrer Vorkenntnisse 
sehr früh zu guten Sprachkenntnissen des Deutschen geführt werden, so dass die eigentlichen Themen des 
Faches auf einem Level behandelt werden können, die den Standards in der Inlandsgermanistik 
nahekommen. Dies ist an vielen anderen europäischen Standorten nicht mehr gegeben, mit der Folge, dass 
dort ein zum Teil dramatischer Rückgang des Interesses am Fach zu verzeichnen ist. 
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(Prof. Dr. Hans Bickes, Leibniz Universität Hannover, Hannover, Deutschland) 

Hannover, 20.06.2008 



 79

 
Εργασίες μελών ΔΕΠ (18) 2005-2010 

 
 

Καθηγητής Χρήστος Η.Αντωνίου 
 
 MΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ  
 
Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2008  
 
 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2009 (υπό δημοσίευση εντός του 2009  
 
 
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
 
-. «Η εκπαίδευση των Ελλήνων εκπαιδευτικών και η ριζική αναδιάρθρωση των πανεπιστημιακών 
σπουδών κατά τον Ε. Π. Παπανούτσο (1949-1978)», στο Ανδρέου, Ανδ./Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (επιμ.) 
«Η ελληνική παιδεία από τον 18ο ως τον 20ο αι.: ερμηνευτικές συνιστώσες». Πρακτικά 
Επιστημονικού Συμποσίου. Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Παιδαγωγικό τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας – Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών. Φλώρινα 2005  
 
-. «Η Γερμανική Γλώσσα στην Ελληνική Εκπαίδευση (1931-2005)», Σύγχρονη Εκπαίδευση 144 
(2006)  
 
-. «Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα (1974-1984)», στο Χαραλάμους, Δ. (επιμ.) 
Διαχρονικές και συγχρονικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης: αντιχάρισμα στον καθηγητή Νίκο Π. 
Τερζή. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 2006.  
 

-  «Εργογραφία του Καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ν. Π. Τερζή», στο Χαραλάμους, Δ. Διαχρονικές και συγχρονικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης: 
αντιχάρισμα στον καθηγητή Νίκο Π. Τερζή. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 2006  

-. «Εκπαιδευτική πολιτική και εξέλιξη του πανεπιστημιακού θεσμού στην Ελλάδα (1836-1982)», 
στο Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: Πάτρα 
2006 (http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio4/praktika1/Αntoniou.htm  

 
-  «“Διδασκαλεία”, “Παιδαγωγικές Ακαδημίες”, “Σχολές Νηιαγωγών”, “Παιδαγωγικά Τμήματα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης”», Ξωχέλλης, Π. (επιμ.). Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Αφοί 
Κυριακίδη 2007  
 
       -“Die Einführung der deutschen Sprache im griechischen Bildungssystem“, in Beiträge 2006-       
2007, Band 5. Pädagogische Akademie Krems – Österreich: Akademieverbumd – Pädagogische 
Hochschule der Diözese St. Pölten Pädagogsche Akademie in Krems 2007.  
 
-. “Die Pädagogische Ausbildung der Griechischen Grundschullehrer“, in Beiträge 2006-2007, 
Band 5. Pädagogische Akademie Krems – Österreich: Akademieverbumd – Pädagogische 
Hochschule der Diözese St. Pölten Pädagogsche Akademie in Krems 2007.  
 
-. «Αξία και εκπαίδευση εκπαιδευτικών: η σημασία των «αξιών» για το παρόν και το μέλλον του 
ανθρώπου», ΒΗΜΑΙΔΕΩΝ 8 (2008), στο εφ. ΒΗΜΑ, 1. Φεβρουαρίου 2008  
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-. «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη», στο Πρακτικά 
5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Ιστορία της Εκπαίδευσης» Πανεπιστημίου Πατρών: Πάτρα 2008 
(Ηλεκτονική Έκδοση: www.elemedu.upatras.gr-eriande-index.htm. Πάτρα 2008). 
 

Καθηγήτρια Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού 

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Από το 2007 συλλογή βιβλιογραφικού υλικού για τη συγγραφή μονογραφίας ( περ. 300 σελίδων) 
με προσωρινό τίτλο «Συζητώντας για την Ελλάδα στην κλασική Βαϊμάρη». Από το 2009 συγγραφή 
της μονογραφίας, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο πριν τη εκτύπωσή της. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ   
Το μοτίβο της  «Lenore» του Bürger περί τον ελληνικό ρομαντισμό: δάνειο, αντιδάνειο ή κοινός 
τόπος: Στο: Butulussi, E./ Karagiannidou, E. / Zachou, E. (2001): Sprache und Multikulturalität, 
Thessaloniki. 
 
ΑΛΛΑ 
Διάλεξη στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, με παράλληλη παρουσίαση θεατρικού δρώμενου του 
επτανησιακού θεάτρου του 17ου αι. 

 
Καθηγήτρια Αγγελική Κοιλιάρη 
  
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ  
 Πολυγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση. Μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση, Εκδόσεις  
Βάνιας,  Θεσσαλονίκη, 2005 
 
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
Επιμελεια 
  
 Symposium DaF in Südosteuropa. Bestandsaufnahme und Perspektiven. A. Kilari, P. Berberoglou, 
G. Perperidis, J. Wolfrum (eds), Kornelia Sfakianaki Editions, Thessaloniki, 2006    
  
Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων,  
Περιοδικά ή  συλλογικούς τόμους με κριτή στην Ελλαδα και το εξωτερικό 
  
1.      Language practice in Greece. The effects of European policy on multilingualism. European 

Language of Language Policy, V1, Ιssue 1, Liverpool University Press, Liverpool, 2009, 21-28 
  
2.      Συστήματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς, Μία 

επισκόπηση. Σε, Τσοπάνογλου, Α (επιμ.) Ζητήματα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας. Το 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως σημείο αναφοράς, Εκδόσεις Μαλλιάρης παιδεία, 
Θεσσαλονίκη, 2009, 111- 134, μαζί με Παπαδοπούλου, Χ.-Ό. / Περπερίδης, Γ. 

  
3.      Γλωσσομάθεια για επαγγελματικούς σκοπούς, κοινωνικές ανάγκες στο νέο οικονομικό 

περιβάλλον. Σε, Τσοπάνογλου, Α (επιμ.) Ζητήματα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας. Το 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως σημείο αναφοράς, Εκδόσεις Μαλλιάρης παιδεία, 
Θεσσαλονίκη, 2009, 135- 146, μαζί με Αγοραστός, Γ. / Κοντούλη, Κ. / Παπαγεωργίου, Μ. / 
Χατζηθεοδώρου, Α.Μ. 
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4.      Studium der Deutschen Sprache und Literatur im Ausland unter dem Aspekt der europäischen 

Sprachpolitik. In, Hehne-Casper, H / Middeke,A. (Ηg) , Sprachpraxis der DaF und 
Germanistikstudiengänge im europäischen Hochschulraum. Universitätsdrucke Göttingen, 
Göttingen, 2009, 223- 227 

  
5.      Η Νέα Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δεδομένα και προοπτικές 

στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Στο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Παγκοσμιοποίηση και 
Ελληνική Διασπορά. Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Ε.ΔΙ. Α.Μ.ΜΕ. , Ρέθυμνο, 2008, 189 - 194  
  

6.      Διαπιστωτικά κριτήρια ελληνομάθειας. Η ελληνική ως ξένη γλώσσα. Επίπεδα Ι-ΙΙΙ. 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ε.ΔΙ.Α.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο, 2008, μαζί με Χατζηπαναγιωτίδη, Α. 
  

7.      Zur Stellung des Griechischen unter dem Aspekt neuer europäischer Mehrsprachigkeit. 
Sociolinguistica, Heft 21, Sprachliche Folgen der EU-Erweiterung. Niemeyer Verlag, Tübingen, 
2007, 70 - 77 
  

8.      Πολυγλωσσία και Πολυπολιτισμικότητα  στη σχολική τάξη. Αναζητώντας μία νέα εκπαιδευτική 
πολιτική; Στο, Butulussi,E./  Karajannidou,Ev. / Zachu K. Sprache und Multikulturalität. 
Festschrift für Professor Käthi Dorfmüller-Karpousa.  Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 
2005, 225- 237 

 
 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αικατερίνη Βρέττα 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 Übersetzen in Gruppen. Ein Experiment zur Sichtbarmachung des Übersetzungsprozesses 

aus der Übersetzungspraxis. Σε: Karnowski P. & I. Szigeti (Hg.), Sprache und 
Sprachverarbeitung. Akten des 38. Linguistischen Kolloquiums in Piliscaba 2003. 
Frankfurt/M, Berlin u.a: Peter Lang, 2006, 393-404. 

 Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε: Πρακτικά του Συνεδρίου «Οι ξένες γλώσσες στη Δημόσια 
Εκπαίδευση: Δεδομένα και Προοπτικές» από 31.3.-2.4.2006. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. – 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και σε: http://www.pi-
schools.gr/download/news/pract_sinedr_xenes_glosses.pdf, 160-170. Μαζί με Σαπιρίδου Α. 
& Ε. Καραγιαννίδου.  



 82

 Sprachmittlung: Die neue Herausforderung für die DaF-Lehrerausbildung. Σε: Κürschner 
W. & R. Reinhard (Hg.), Linguistik International. Festschrift für Heinrich Weber. 
Lengerich: Pabst, 2006, 577-591. 

 Ein Plädoyer für kommunikatives Übersetzen. Σε: Σωκράτης / Έρασμος: Κινητικότητα 
διδασκόντων 2005-2006. Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ., 2006, 1-11 (έκδοση σε cd). 

 Η διδασκαλία διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ξένης γλώσσας. 
Καταγραφή διδακτικών αναγκών και σκιαγράφηση προοπτικών. Σε: Πρακτικά του 14ου 
Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής εταιρίας εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. 2007 
Θεσσαλονίκη (υπό δημοσίευση) 

 Εrfolgreich als Übersetzer in den Arbeitsmarkt einsteigen. Auswertung einer Umfrage. Σε: 
Akten des 42. Linguistischen Kolloquiums. 27-30.09.2007. University of the Aegean, 
Rhodos. Frankfurt/M., Berlin u.a: Peter Lang (υπό έκδοση) 

 Ένταξη διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης 
γλώσσας: δυνατότητες και προϋποθέσεις. Σε: Aktuell - Τριμηνιαία Έκδοση της 
Πανελληνίας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., τ. 12, 2007, 9-11. 

 Γλωσσική διαμεσολάβηση, διάδραση και χρήση του διαδικτύου στη διδακτική κατάρτιση 
υποψηφίων καθηγητών της Γερμανικής. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: «2008, Ευρωπαϊκό 
Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς» Θεσσαλονίκη 
(12-14 Δεκεμβρίου 2008). 

 Μεταφραστικές ασκήσεις στη σχολική διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Σε: Πρακτικά του 
1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η Γλώσσα σε έναν κόσμο που αλλάζει», 9-11 Δεκεμβρίου 2005. 
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αθήνα, 2008, 
126-131. 

 Τo «Πρωτόκολλο Αυτοκαταγραφής Μεταφραστικών Διαδικασιών» και η συμβολή του στη 
διδακτική της μετάφρασης. Σε: Λάμπρου, Ε. & Φλώρος, Γ. (επιμ.): H Διδακτική της 
Μετάφρασης στον Ελληνόφωνο Χώρο: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 2010, 27-51.  

  
 
ΆΛΛΑ 
3.9.2006: Εισήγηση σε Ημερίδα Συλλόγου Καθηγητών της Γερμανικής. Θέμα της εισήγησης 
«Ένταξη διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας: 
δυνατότητες και προϋποθέσεις»  

1.-3.11.2006: Εισήγηση στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
συμμετείχα στην 1η Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων με θέμα «Μεταφρασεολογικές Σπουδές 
και Έρευνα στην Ελλάδα». 

8.1.2008: Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας 
και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. κλήθηκα να κάνω διάλεξη με θέμα 
«Εξελίξεις και προοπτικές στην εμπειρική έρευνα της διδασκαλίας της επαγγελματικής μετάφρασης». 

12.-13.3.2008: Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Pädagogische Hochschule für Niederösterreich 
διοργάνωσα επιμορφωτικό σεμινάριο με Workshop και θέμα „Interkulturelles E-Lernen im DaF-Unterricht 
anhand von Anekdoten, Fabeln und Geschichten anderer Kulturen”. 

3.-5.4.2008: Διεθνές Συμπόσιο με θέμα „Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengänge 
Deutsch als Fremdsprache in Südeuropa“ Ενεργή συμμετοχή στην ομάδα εργασίας με θέμα την 
Πρακτική Άσκηση στην εκπαίδευση των καθηγητών της Γερμανικής. Το Συμπόσιο διοργανώθηκε 
σε συνεργασία με το Goethe-Institut και το Πανεπιστήμιο Istanbul: Pädagogische Fakultät – 
Abteilung für Deutschlehrerausbildung.  
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Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Μπουτουλούση 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Κωτσάκης, Δ. & Μουρελή, Ε. & Μπίμπου, Α. & Μπουτουλούση, Ε. κ.ά. (2010). Αναστοχαστική 
Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: Νήσος.  
 
Μπουτουλούση Ε. & Λάμπρου Δ. 2008. ΛΕΞΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: 
ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ. Περιέχει 2000 όρους και έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα del.auth.gr του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:  
Μπουτουλούση, Ε. 2005. «Μετανάστευση και μεταφορά στο λόγο: Εικόνες του άλλου στο έθνος-

κράτος» Butulussi E./Karagianidou E./Zachu K. (eds.), Sprache und Multikulturalität. 
Festschrift für Professor Käthi Dorfmüller-Karpusa. University Studio Press, Thessaloniki 
2005, 275-295. 

Μπουτουλούση, Ε. 2007. „Stereotyp, Hydrophobie, Hydrophilie: DaF-Unterricht und Metaphern 
des Deutschen und Griechischen in Multikulturalitätsdiskursen“ Redder A. (ed.): 
Diskurse und Texte. Festschrift für Konrad Ehlich zum 65. Geburtstag. Stauffenburg 
(Festschriften), 527-536. 

Μπουτουλούση, Ε. 2008. «Παρατηρήσεις στον τηλεοπτικό μεταναστευτικό λόγο της σύγχρονης 
Ελλάδας» Πολίτης Π. (επιμ.), Ο λόγος των Μέσων Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 245-268. 

Butulussi, E. 2009. „Kontrastive Analyse Neugriechisch-Deutsch.“ Hans-Jürgen Krumm & 
Christian Fandrych & Britta Hufeisen & Claudia Riemer. Handbuch Deutsch als Fremd- 
und Zweitssprache (Neubearbeitung). Walter de Gruyter Berlin - New York, 634-640 (υπό 
έκδοση). 

Μπουτουλούση, Ε. 2010. Κοινωνικός αποκλεισμός και σχολείο. Κωτσάκης, Δ. & Μουρελή, Ε. & 
Μπίμπου, Α. & Μπουτουλούση, Ε. κ.ά. (2010). Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο 
σχολείο. Αθήνα: Νήσος, 255-306.  

 
Επιστημονικά περιοδικά με κριτές:  
Butulussi, E. 2007. „Zur Herausbildung kultureller Bewusstheit in der Germanistik am Beispiel 

Griechenland“  
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 2007, 32, 113-125. 

Μπουτουλούση, Ε. 2010. Ανοιχτός διάλογος και εκπαίδευση. Μετάλογος 18 (υπό έκδοση)  
 
Πρακτικά συνεδρίων με κριτές: 
Μπουτουλούση, Ε. 2005. «Αφανείς εικόνες στο δημοσιογραφικό λόγο»  

Ημερίδα του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. Εικόνα και Λόγος στα Media. 
4.11.2005, Θεσσαλονίκη. Δημοσιεύτηκε σε cd.  

Μπουτουλούση, Ε. 2006. «Ο εθνικός εαυτός και ο ‘άλλος’ σε μαθήματα κριτικής γλωσσικής 
επίγνωσης» Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 26 ης Ετήσιας Συνάντησης 
του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 14-15 Μαΐου 2005, 
Θεσσαλονίκη 2006, 329-346.  

Μπουτουλούση, Ε. 2007. „Von der Ausspracheschulung zur interkulturellen Kompetenz: Deutsch 
als Fremdsprache in Griechenland“ 42. Linguistisches Kolloquium. 27-30 September 
2007. University of the Aegean, Rhodes. (υπό έκδοση). 
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Μπουτουλούση, Ε. 2008. «Μεταφορά και επιχειρηματολογία στον λόγο της 
πολυπολιτισμικότητας» Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 28ης Ετήσια 
Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Γλώσσα και 
Κοινωνία, 21-22 Απριλίου 2007, 279-292.  

Butulussi, E. 2009. „Diskursanalyse und DaF-Lehrer(aus)bildung: Multikulturell, multimedial, 
multidisziplinär.“ Πρακτικά Συνεδρίου Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Αθηνών με θέμα: Schnittstellen von Linguistik und Sprachdidaktik in der 
Auslandsgermanistik. Απρίλιος 2010 (υπό δημοσίευση). 

Μπουτουλούση, Ε. (2010α). «Πολυτροπικότητα και πολυγραμματισμοί σε σεμινάρια 
γλωσσολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Το παράδειγμα της επιχειρηματολογίας.» 
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 30ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα 
Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 1-3 Μαΐου 2009 (411-421).  

Άλλες εργασίες 
Butulussi, E. 2007. „Kritische Diskursanalyse: Der Rassismusdiskurs“ Διάλεξη στο «Τμήμα 

Γερμανικής Φιλολογίας» (Department of German) του Πανεπιστημίου Pazmany Peter 
Catholic University της Ουγγαρίας, 18.9.2004 (έκδοση σε cd: Σωκράτης/Έρασμος: 
Κινητικότητα διδασκόντων 2007)  

Butulussi, E. 2007. „Zur Herausbildung interkultureller Bewusstheit in Germanistik/DaF- 
Abteilungen“ Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο «Τμήμα Διδακτικής της Γερμανικής Γλώσσας» 
(„Abteilung für Deutschdidaktik“) του Πανεπιστημίου „Üniversitesi Hasan Ali Yücel 
Eğitim Fakültesi“ της Κωνσταντινούπολης 22.5.2007 (έκδοση σε cd: 
Σωκράτης/Έρασμος: Κινητικότητα διδασκόντων 2007)  

Boutoulousi, Eleni/Dorfmüller-Karpusa, Aikaterine/Ehlich, Konrad/Karagiannidou, 
Evangelia/Tzilinis, Anastasia (υπό έκδοση): Lexikon der Funktionalen Pragmatik: Deutsch-
Griechisch, 2008 

 
 
Ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές 
Οι παραπάνω δημοσιεύσεις παρουσιάστηκαν και ως ανακοινώσεις σε συνέδρια, τα οποία  
αναγράφονται στη βιβλιογραφική παραπομπή.  
Η παρακάτω ανακοίνωση δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη:  
 
Butulussi, E. 2008, Mass Media Discourse on Immigration in Greece. Critical Approaches to 

Discourse Analysis across Disciplines 2008, Univesity of Herthfordshire, 10-12 July 2008. 
 
ΑΛΛΑ 
1 Επιμέλεια τιμητικού τόμου: 

Butulussi E./Karagiannidou E./Zachu K. (eds.) (2005): Sprache und Multikulturalität. Festschrift 
für Professor Käthi Dorfmüller-Karpusa. Thessaloniki: University Studio Press 

 

2 Σύνταξη και μετάφραση στην ελληνική γλώσσα λεξικού όρων της Λειτουργικής 
Πραγματολογίας (2009).  

Συνεργασία με τον καθηγητή Κ. Ehlich και τις συναδέλφισσες καθηγήτρια Κ. Dorfmüller-
Καρπούζα, επίκουρη καθηγήτρια Ε. Καραγγιαννίδου και την Δρ. Α. Τζιλίνη με στόχο τη σύνταξη 
και μετάφραση στην ελληνική γλώσσα λεξικού όρων της Λειτουργικής Πραγματολογίας.  
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3 Ενδεικτική βιβλιογραφία Αντιπαραθετικών μελετών της γερμανικής και ελληνικής 
γλώσσας: 
Μπουτουλούση Ε. 2009. Kontrastive Untersuchungen zum Deutschen und Neugriechischen: Eine 
Auswahlbibliographie (βλ. ιστοσελίδα del.auth.gr του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας.)  

 

Επίκουρη καθηγήτρια Ανθή Βήδενμάιερ 

 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 

«Το παζλ της μετάφρασης» (υπό έκδοση το 2010)  

   

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές  
(2010) «Η μετάφραση ως μια διαδικασία λήψης αποφάσεων ή Ο μεταφραστής ως δρων 
υποκείμενο», Περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ, τεύχος 15ο, Απρίλιος 2010  

Πρακτικά συνεδρίων με κριτές  
(2010) «Τα όρια της μετάφρασης σε μια εποχή κατάργησης των ορίων» στα Πρακτικά του 8ου 
Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας με τίτλο «Σημειωτική και ιδεολογίες: 
Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές», εκδόσεις University Studio Press  

Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές   
(2010) «Ερευνητική ικανότητα - Το μεγάλο μυστικό των μεταφραστών» στα Πρακτικά της 2ης 
Συνάντησης Εργασίας Ελλήνων Μεταφρασεολόγων (υπό έκδοση το 2010) 

(2009) «Η διδασκαλία της μετάφρασης στα τμήματα φιλολογίας ξένων γλωσσών, στο «Η διδακτική 
της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές» επιμ. Γ. Φλώρος & Ε. 
Λάμπρου, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα Α.Ε 

Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά  
(2010) «Το ιδανικό προφίλ ενός φοιτητή διερμηνείας» στο Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση για 
εκπαιδευτές», Ιανουάριος 2010, Βρυξέλλες  

(2006) «Διερμηνείς σήμερα. Η ελληνική πραγματικότητα» στη Διεθνή Ημερίδα «Μετάφραση στο 
Πανεπιστήμιο και στο χώρο εργασίας», Νοέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη  

Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά  
(2008) «Η εργασία με το λεξικό: Ζωντανές λέξεις σε μαύρο φόντο» στο Συνέδριο Καθηγητών 
Γερμανικής Γλώσσας, Απρίλιος 2008, Αθήνα  

(2006) «Όσες γλώσσες ξέρεις, τόσες φορές είσαι άνθρωπος» στο Συνέδριο Καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας, Απρίλιος 2006, Θεσσαλονίκη 
 
 
ΆΛΛΑ  
2009 Επιμέλεια λογοτεχνικών μεταφράσεων και παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης 
2009 Διάλεξη μετά από πρόσκληση στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου 
2008 Επιμέλεια γερμανοελληνικού λεξικού PONS 
2007 Κριτική παρουσίαση μεταφρασεολογικών έργων για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  
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Επίκουρη καθηγήτρια Αικατερίνη Ζάχου 
 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
  Τάνκρεντ Ντορστ: Χάινριχ ή οι πόνοι της φαντασίας & Μια εισαγωγή στο έργο του Ντορστ 
  Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια:  Κατερίνα Ζάχου. 2006. Θεσσαλονίκη: University Studio Press 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:  

Zachu, K. 2005 : Multikulturalität und Mehrsprachigkeit in Faust II. Der Helena-Akt.  Σε: Butulusi, 
E./ Karagiannidou E./ Zachu, K. (eds.) Sprache und Multikulturaliät. Festschrift für 
Professor Käthi Dorfmüller-Karpusa.  Thessaloniki: University Studio Press (439-456). 

Επιμέλεια τιμητικού τόμου: 

Butulussi E./Karagiannidou E./Zachu K. (eds.) (2005): Sprache und Multikulturalität. Festschrift für 
Professor Käthi Dorfmüller-Karpusa. Thessaloniki: University Studio Press 

 

ΑΛΛΑ 

Συντονισμός της θεατρικής ομάδας 
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Επίκουρη καθηγήτρια Ευαγγελία Καραγιαννίδου 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ  
Karagiannidou, Evangelia/Papadopoulou, Olga/Skourtou, Eleni (eds.) (υπό έκδοση): 

Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalität. Akten des 42. 
Linguistischen Kolloquiums in Rhodos 2007. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang  

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Καραγιαννίδου, Ευαγγελία (2006): Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας 

στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας. Σε: Παιδαγωγική Επιθεώρηση 42/2006, 23-
41 

Karagiannidou, Evangelia (2007a): In der Gruppe geht’s besser! Ein Plädoyer für mehr 
Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht. In: Zielsprache Deutsch 33, 1/2007, 71-93 

Karagiannidou, Evangelia (2007b): Gruppenarbeit in der universitären FS-Lehrer-Ausbildung. Eine 
Chance für ihren verstärkten Einsatz in der Schule? In: Zielsprache Deutsch 34, 2/2007, 15-
51 

 
Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Karagiannidou, Evangelia (υπό έκδοση): Alphabetisierung im Unterricht Deutsch als 2. 

Fremdsprache nach Englisch: Analyse einer aufgezeichneten Unterrichtsstunde. Σε: 
KARAGIANNIDOU, Evangelia/PAPADOPOULOU, Olga/SKOURTOU, Eleni (eds.) (2011): 
Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalität. Akten des 42. 
Linguistischen Kolloquiums in Rhodos 2007. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang 

Σαπιρίδου, Ανδρομάχη/Βρέττα-Πανίδου, Αικατερίνη/Καραγιαννίδου, Ευαγγελία (2007): Η 
Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε: Πρακτικά του Συνεδρίου «Οι ξένες γλώσσες στη 
Δημόσια Εκπαίδευση: Δεδομένα και Προοπτικές» από 31.3.-2.4.2006. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. – 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και σε: http://www.pi-
schools.gr/download/news/pract_sinedr_xenes_glosses.pdf, 160-170 

Evangelia Karagiannidou (υπό έκδοση): Was bringt die Funktionale Pragmatik der Sprachdidaktik? 
Σε: Πρακτικά συνεδρίου με θέμα Schnittstellen von Linguistik und Sprachdidaktik in der 
Ausländergermanistik που διοργάνωσε το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Αθηνών από 9-10.4.2009 

Evangelia Karagiannidou (υπό έκδοση): Binnendifferenzierung im DaF-Unterricht. Σε: Institut für 
Germanistik der Philologischen Fakultät der Hll. Kyrill-und-Method-Universität in Veliko Târnovo 
(Hg.): 2. Kongress der Germanisten Südosteuropas „Mehrsprachigkeit – Interkulturalität – 
Intermedialität. Deutsch – Die Sprache, die uns verbindet“, Veliko Tarnovo, Bulgarien, 30.9.-
3.10.2010 

 
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμου 
Karagiannidou, Evangelia (2007c): Die Verwendung von Objektdeixeis in Wegbeschreibungen. Ein 

Vergleich Griechisch – Deutsch. In: Redder, Angelika (Hg.): Diskurse und Texte. Festschrift 
für Konrad Ehlich zum 65.Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg, 329-344 

 
Άλλες εργασίες  
Boutoulousi, Eleni/Dorfmüller-Karpusa, Aikaterine/Ehlich, Konrad/Karagiannidou, 

Evangelia/Tzilinis, Anastasia (υπό έκδοση): Lexikon der Funktionalen Pragmatik: Deutsch-
Griechisch, 2008 

 
ΑΛΛΑ 
Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά 
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2006 - 2010 Διεξαγωγή ανά έτος 6 (έξι), δηλαδή συνολικά 30 ολοήμερων επιμορφωτικών 
σεμιναρίων με Workshop στο πλαίσιο του ετήσιου Προγράμματος «Το μάθημα της Γερμανικής ως 
ξένης γλώσσας στη θεωρία και στην πράξη» σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki με 
θέματα: 1. «Εισαγωγή στη Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας», 2. «Ανάλυση και 
προγραμματισμός μαθήματος», 3. «Παρακολούθηση και ανάλυση μαθήματος» 4. και 5. 
«Μικροδιδασκαλίες», ακολουθεί σε διάστημα δύο εβδομάδων η Πρακτική Άσκηση των συμμετεχόντων 
στο Goethe-Institut Thessaloniki, 6. «Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης και ανάλυση μαθήματος» και 
7. «Αξιολόγηση όλου του Προγράμματος». 
 
 
Επίκουρη καθηγήτρια  Όλγα-Χάρις Παπαδοπουλου 
 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ  
Η Γερμανική ως Ξένη Γλώσσα στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο: Η Εξασφάλιση της Συνέχειας. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σταμούλη (2007) 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Γρίβα, Ε., Παπαδοπούλου, Χ.-Ο. (2008) ‘Προτάσεις για ένα πλαίσιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση’, Επιστήμες Αγωγής, Τεύχος 4, σσ.: 67-80 

‘Untersuchungsverfahren zum didaktischen Denken: Zwei Fallstudien aus dem griechischen DaF-
Studiengang’. In Karagiannidou, E., Papadopoulou, Ch.-O., Skourtou, E. (Hrsg.) (im Druck) Akten 
des 42. Linguistischen Kolloquiums in Rhodos 2007. Reihe: Linguistik International   Peter Lang 

PAPADOPOULOU, Charis-Olga/GRIVA, Eleni (im Druck) ‘Designing and monitoring the introduction 
of the European Language Portfolio in Greek primary education’. In Karagiannidou, E., 
Papadopoulou, Ch.-O., Skourtou, E. (Hrsg.) Akten des 42. Linguistischen Kolloquiums in Rhodos 
2007. Reihe: Linguistik International  Peter Lang 

‘Fragen an das frühe Lernen des Deutschen als zweite Fremdsprache in Griechenland’. In Henn-
Memmesheimer, Beate / Franz, Joachim (Hrsg.) (2009). Die Ordnung des Standard und die 
Differenzierung der Diskurse. Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006. 
Reihe: Linguistik International  Band 24. Teil 1 und Teil 2., S: 627-636 

‘Teaching German as a second foreign language in Greek primary education’. Στο Καββαδία, Α., 
Τζωαννοπούλου, Μ., Τσαγκαλίδης, Α. (Εκδ.) (2006) Πρακτικά 13ου Διεθνούς Συνεδρίου 
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: Nέες Kατευθύνσεις στην Eφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Θεσσαλονίκη, 
11-14 Δεκεμβρίου 2003. Τόμος 9, σσ.: 660-672.  
 

Κοιλιάρη, Α., Παπαδοπούλου, Χ.-Ο., Περπερίδης, Γ. (2009) ‘Συστήματα αξιολόγησης και 
πιστοποίησης γλωσσομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς: Μια επισκόπηση’. Στο Ζητήματα 
πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας: Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως σημείο αναφοράς. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία. σσ.: 111-134  

‘German as a second foreign language in Greek compulsory education: Curriculum and continuity’. 
In Nikolov, Marianne / Mihaljevic Djigunovic, Jelena / Mattheoudakis, Marina / Lundberg, Gun / 
Flanagan, Tanya (eds.) (2007). The TeMoLaYoLe book: Teaching modern languages to young 
learners: teachers, curricula and materials, Strasbourg / Graz: Council of Europe / European 
Centre for Modern Languages, ISBN 978-92-871-6297-7. Chapter 7. 

 

ΑΛΛΑ 
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1. ‘Einführung in die Projektarbeit’, στο πλαίσιο Ημερίδας με τίτλο “DaF-Projekte in der Primar- 

und Sekundarstufe“ (11.11.2006). Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάλυση των σχεδίων εργασίας 

στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης 

και για τις ηλικίες από 6 μέχρι 15 ετών.  

2. ‘Η γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Η εξασφάλιση της συνέχειας’, στο 
πλαίσιο Ημερίδας Επιμόρφωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (7.9.2008) 

 
Επίκουρη καθηγήτρια Αλεξάνδρα Ρασιδάκη 
 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
1. Provokation der Vorübergehenden. Gnosis als Denkfigur in der Literatur des 20. Jahrhunderts. 
Ηλεκτρονική Δημοσίευση στη σειρά Mythos-Magazin σε επιμέλεια Tepe, Peter. 2008 
http://www.mythos-magazin.de/mythosforschung/ar_gnosis.htm  
2. Ποιητική της Δυσπιστίας. Δοκίμιο/Επίμετρο στον τόμο Ιλζε Άιχινγκερ, Επίκαιρη συμβουλή. 
Ροές 2009. Σσ. 110-162.  
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Πρακτικά συνεδρίων με κριτές: 
„Gottfried Benn, Morgue: Poetik der Präsenz“ In: Capeloa Gil / Hanenberg (Hg.): Kulturbau. 
Lissabon 2008 ( 15 σελ. Σε ). 
 
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 

1. „Darstellungen von Abwesenheit: Trauerarbeit mit Vanitassymbolen bei Anna Seghers und 
David Bailly“, Komparatistik 2007. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft. (Herausgegeben von Achim Hölter) Heidelberg 2008, S. 99-
112.  

2. „Μικρές ιστορίες: Η επαρχία ως σκηνοθεσία της πολυφωνίας“ Διακείμενα 2007, S.71-80.  

 3. „Συνέπειες του ρομαντισμού: Το διήγημα του Βιζυηνού «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» ως 
χρονικό μελαγχολίας“. Νέα Εστία, 161, Ιούνιος 2007, S. 1029-1051.  

4. „Παραλλαγές της αυτοαναφορικότητας: Το θανατηφόρο παιχνίδι με τα όρια“. Διακείμενα 7, 
2005, S. 23-32. 

5. „Η αφήγηση ως εργασία πένθους: Anna Seghers και Ilse Aichinger“. Εκ των Υστέρων, 13,  
2005, S. 66-84. 

6. „Von Liebe und Schuld: Inzest in Texten von Hartmann von Aue, Thomas Mann und Jeffrey 
Eugenides“. Literatur für Leser 1/2005, S. 65-84. 

7. „Περί ανατομίας: Η λειτουργία του ιατρικού λόγου σε πρώιμα κείμενα του Gottfried Benn“.  In: 
Σύναψις 2,  2005, S. 78-85. 

 8. „Von Grenzen und Transgressionen: Zur Funktion des Mischungsprinzips in E.T.A. Hoffmanns 
Der Elementargeist und Georgios Viziinós´ Moskòv Selím“. In: E. Butulusi, E. Karagiannidou, K. 
Zachu (Hg.), Sprache und Multikulturalität, Thessaloniki 2005, S. 307-321 
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9. „Παραλλαγές καθημερινής βίας: Η γραφή της Τζένυ Έρπενμπεκ“ In: Jenny Erpenbeck, Οι γάτες 
έχουν 7 ζωές, Thessaloniki 2005, S. 10-13. 

ΑΛΛΑ 

Ilse Aichinger, Επίκαιρη συμβουλή. Διηγήματα, ποιήματα, μικρά πεζά.. Επιλογή και μετάφραση 
στα Ελληνικά. Αθήνα (Ροές) 2009. 

Franz Kafka, Διηγήματα και μικρά πεζά. Επιλογή και μετάφραση στα Ελληνικά. Αθήνα (Ροές) 
2006.  

Επίκουρη καθηγήτρια Ανδρομάχη Σαπιρίδου 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
Επιστημονικά περιοδικά με κριτές:   
Lymperakakis, P./ Sapiridou, Andromachi: Korpusbasierte Worthäufigkeitslisten und Wortschatz – 

eine quantitative und qualitative Analyse am Beispiel des Fremdsprachenlehrwerkes ››Deutsch 
– ein Hit! 1‹‹ InfoDaF 4, 2010, 368-382 

Βιβλιοκρισία: Kyritsi Anna Leseverstehen im Unterricht Griechisch als Fremsprache. Hamburg, 
Kovač Verlag 2004, στο περιοδικό της ΕΕΕΓ Journal of Applied Linguistics 2005, 89-99. 

 
Πρακτικά συνεδρίων με κριτές: 
- Δημοσίευση: Διαπολιτισμική προσέγγιση – διαφορετικές εφαρμογές. Στο: Δενδρινού, Β. 

/Μητσικοπούλου, Β. (επιμ.) Πολιτικές Πλουραλισμού και Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην 
Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο 2004, 449-455. The intercultural approach – different applications. 
Dendrinos, B/ Mitsikopoulou, B. Policies of Linguistic Pluralism and the Teaching of 
Languages in Europe. Athens. Metaichmio 2004, 456-462 

- Δημοσίευση στο διαδίκτυο: Σαπιρίδου, Α./ Βρέττα-Πανίδου, Αικατερίνη/ Καραγιαννίδου, 
Ευαγγελία: «Η αρχική εκπαίδευση καθηγητών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» των Πρακτικών του Συνεδρίου: Οι ξένες 
γλώσσες στη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση: Δεδομένα και προοπτικές. Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα 31.3.-2.4.2006. 
http://www.pi-schools.gr/download/news/pract_sinedr_xenes_glosses.pdf, 160-170  

 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια μετά από πρόσκληση      
Συνέδριο «Οι ξένες γλώσσες στη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση: Δεδομένα και προοπτικές. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Εθνικό Καπποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα 31.3.-
2.4.2006. Θέμα εισήγησης: «Η αρχική εκπαίδευση καθηγητών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 

Συνέδριο Der Einsatz des kulturellen Elements in ausgewählten DaF-Lehrwerken für 10-11jährige 
Schüler Στο 2. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa Veliko 
Tarnovo 30.9.-3.10.2010  

 
ΑΛΛΑ 
Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις 14.5.2010 στην Λεμεσό της Κύπρου με θέμα: DaF im Primarbereich: 

Wie lassen sich die Prinzipien des Frühen Fremdsprachenlernens in DaF-Lehrwerken 
realisieren? 

Παρουσίαση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
του Τομέα Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 14.1.2004 
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Χαιρετισμός στο σεμινάριο με το θέμα Projekte im DaF-Unterricht στο Ινστιτούτο Γκαίτε, 
11.11.2006 

Μέλος της κριτικής επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το διδακτικό εγχειρίδιο Deutsch 
– ein Hit! 

Συγγραφή θεμάτων για τις εξετάσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών (2005-2009) 

Θεματοδότρια και υπεύθυνη διόρθωσης σε δύο εξετάσεις του ΑΣΕΠ 

 
Επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Σιούπη 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Εργασία υπό δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό του εξωτερικού (Languages in 
Contrast) 
1. Sioupi, Athina (υπό δημοσίευση): A cross-linguistic investigation of the combinational 

possibilities of the for X time adverbial with different aspectual verb classes. In: 
Languages in  Contrast, Special Issue ("Versatile verbs: a contrastive perspective on  
verb classes and typologies"). John Benjamins. 

Εργασίες δημοσιευμένες μετά από κρίση σε συλλογικούς τόμους 

1. Σιούπη, Αθηνά (2009): Ο Επιρρηματικός Προσδιορισμός Διάρκειας σε Χ ώρα. Σε:   Πρακτικά 
της 29ης Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης. Μ. Σταύρου-Σηφάκη, Δ. Παπαδοπούλου & Μ. Θεοδωροπούλου (εκδ.).  Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών: Θεσσαλονίκη. 221-235. 

2. Sioupi, Athina (2007): Lexikalischer Aspekt vs. Progressiv: Ihre Repräsentationen in den 
deutschen Grammatiken. In: Linguistik im Schloss III. Linguistischer Workshop. Wartin 2007. 
http://www2.rz.hu-berlin.de/linguistik/institut/syntax/liwo/liwo3/sioupi2007.pdf 

3. Sioupi, Athina (2007): (A)telizität und Progressivität im Deutschen. In: Deutsche Grammatik im  
europäischen Dialog. A. Dębski & N. Fries (Hrsg.). Krakau/Berlin. 
http://krakau2006.anaman.de/beitraege/sioupi.pdf  

4. Τζεβελέκου, Μαρία, Βίκυ, Κάντζου, Σπυριδούλα, Σταμούλη, Βίκυ, Χονδρογιάννη, Σπυριδούλα, 
Βαρλοκώστα, Μαρία Ιακώβου, Βάλλη Λύτρα, Αθηνά, Σιούπη, Αρχόντω Τερζή, (2007): Μελέτη 
της ελληνομάθειας στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. Σε: Πρακτικά του 13ου 
Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Α. Καββαδία, Μ. Τζωαννοπούλου Α. Τσαγγαλίδης (εκδ.). 
University Studio Press: Θεσσαλονίκη. 343-357.  [Εργασία δημοσιευμένη σε πρακτικά (με κριτές) 
(2007)] 

5. Sioupi, Athina (2006): Aspektmarkierung typologisch. In: N. Fries (Hrsg.). Linguistik im Schloss 
II. Linguistischer Workshop. Wartin 2006. Czernowitz. 141-150. http://www2.rz.hu-
berlin.de/linguistik/institut/syntax/liwo/liwo2/sioupi2006.pdf  

6. Sioupi, Athina (2005α): Morphological and telicity aspect with accomplishment VPs in Greek. 
Crosslinguistic Views on Tense, Aspect and Modality, Cahier Chronos 13, B. Hollebrandse, A. van 
Hout & Co Vet (eds). Rodopi: Amsterdam/New York. 131-144  

7.  Sioupi, Athina (2005β): Erlernen der unakkusativischen und medialen Verben des Deutschen als 
Fremdsprache. Konsequenzen im DaF Unterricht. In: Sprache und Multikulturalität. Festschrift für 
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Prof. Dr. Käthi Dorfmüller- Karpusa. E. Butulussi, et al. (Hrsg.). University Studio Press: 
Thessaloniki. 367-380. 
 
ΑΛΛΑ  
2010: άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό του εξωτερικού, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία κρίσης 
(2η φάση, η 1η φάση αποδοχής για δημοσίευση έχει γίνει). 
2007, 2006: 2 άρθρα δημοσιευμένο από workshops στο εξωτερικό σε τόμο (1 το 2006 κ 1 το 2007) 
2005: 1 άρθρο δημοσιευμένο σε συλλογικό τόμο 
2005: 1 άρθρο δημοσιευμένο σε Festschrift 
 

 
Επίκουρη καθηγήτρια Έλκε Στουρμ-Τριγωνάκη 
 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 
Global playing in der Literatur : Ein Versuch über die Neue Weltliteratur. Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2007. 275 σελίδες. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
«Littérature au second degrée»: Monsignore Quixote de Graham Greene (1982) y Al morir don 
Quijote de Andrés Trapiello (2004) como lecturas palimpsestas del Quijote cervantino. Στο: 
Διακείμενα 6, 2006, σ. 203-216.  
«Επικοινωνία και άρνηση της επικοινωνίας σε υβριδικά κείμενα». Στο: Διακείμενα 8, 2006, σ. 13-
29. 
„Großstädtische Identitäten im Kriminalroman: Barcelona bei Manuel Vázquez Montalbán und 
Athen bei Petros Markaris“.  Στο: Identitat, literatura i llengua. Actes de la secció literária del XIX 
Col.loqui Germano-Català. A cura de Pilar Arnau i Segarra. Publicacions de l’ Abadia de 
Montserrat 2006, σ.191-219. 
„Global Playing in Poetry: The Texts of Juan Felipe Herrera and José F. A. Oliver as a New World 
Literature”. Στο: Kalogeras, Yorgos/Arapoglou, Eleftheria/Manney, Linda (eds.): Transcultural 
Localisms. Responding to Ethnicity ιn a Globalized World. Heidelberg: Winter 2006, σ. 27-46. 
 «Γερμανία: Από την μεταναστευτική λογοτεχνία στη Νέα Παγκοσμία Λογοτεχνία. Η πορεία του 
José F. A. Oliver από τροβαδούρο των Gastarbeiter σε δημιουργό της καινοτομικού ποιητικού 
λόγου». Διακείμενα 11, 2009, σ. 73-92. 
“Valentí Puig: Somni Delta (1987)”. Arnau i Segarra, Pilar/Arnscheidt, Gero/Stegmann, Tilbert 
Dídac/Tietz, Manfred (Hrsg.): Narrative Neuanfänge. Der katalanische Roman der Gegenwart. 
Berlin: Edition Tranvía 2007, σ. 216-245. 
„Die Nachhaltigkeit der pikaresken Form: spielästhetische Überlegungen zum Erfolg des 
Schelmenromans vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart“. Hölter, Achim/Sarkhosh, Keyvan 
(Hrsg.): Comparative Arts. Neue Ansätze zu einer universellen Ästhetik (2008, υπό δημοσίευση) 
“Don Juanes de Austria: nuevas aproximaciones a una figura literaria por Peter Handke y Robert 
Menasse“. (2008, υπό δημοσίευση) 
”Cosmopolitism versus Migration: Two Dimensions of Globalized Life in Carlota Fainberg (2001) 
by Antonio Muñoz Molina”. (2008, υπό δημοσίευση) 
«Die Neue Weltliteratur – vom Nutzen  (noch) einer literaturwissenschaftlichen Kategorie». Στο: 
ide. Informationen zur Deutschdidaktik 1 (2010): „Weltliteratur“., σ. 29-38. 
 

ΑΛΛΑ 
Συνεργασία με γερμανόφωνους φορείς (Goethe-Institut, Απόφοιτοι του Πανεπιστήμιου της 
Χαϊδελβέργης, Προξενείο, Γερμανικό Σχολείο κτλ.)> Διαλέξεις, παρουσιάσεις, οργανώσεις.  
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Επίκουρη καθηγήτρια Jutta Wolfrum 
 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 
Kreatives Schreiben (Schreibförderung für jugendliche und erwachsene Deutschlernende, Hueber-
Verlag Ismanning 2009. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 

-(2004 a) Vorwort in: Dağyeli-Bohne, Helga: Yaşar Kemal – Sänger der Çukurova. Berlin: Dağyeli 
Verlag. S. 7 – 11. 

-(2004 b): „Welche Rolle spielen Neue Medien für griechische GermanistikstudentInnen? 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung“ (zusammen mit Athina Sioupi). In: Rolf Herwig 
(Hrsg.): Sprache und die modernen Medien. Language and the Modern Media Sprache. 
Frankfurt, Main: Verlag Peter Lang. S. 551 – 562. 

-(2005): “Deutschlandbilder griechischer GermanistikstudentInnen. Varietäten, Einflussfaktoren 
und Konsequenzen für interkulturelle Lernprozesse“. In: Butulussi, Eleni; Karagiannidou, 
Evangelia; Zachou, Katerina (Hrsg.): Sprache und Multikulturalität. Thessaloniki: University 
Studio Press. S. 421-438. 

-(2009): „Was wir von „den Großen“ lernen können…“: Schreibgewohnheiten von 
SchriftstellerInnen und Folgerungen für eine kreative Schreibdidaktik“. In: Götze, Lutz; Kupfer-
Schreiner, Claudia (Hrsg.): Visionen und Hoffnungen in schwieriger Zeit. Kreativität – 
Sprachen – Kulturen. Frankfurt, Main: Verlag Peter Lang. S. 212-236. 

Υπό εκτύπωση: Περπερίδης Γιώργος & Wolfrum, Jutta: “Mehrsprachigkeit in Griechenland: 
Vorstellungen zukünftiger Deutschlehrender. In: Karagiannidou, Evangelia; 
Papadopoulou,Olga; Skourtou, Eleni (Hrsg.): Neue Wege zur Literalität. Frankfurt, Main: 
Verlag Peter Lang. 

 

Επιμέλεια τόμου 

Symposium DaF in Südosteuropa. Bestandsaufnahme und Perspektiven. A. Kilari, P. Berberoglou, 

G. Perperidis, J. Wolfrum (eds), Kornelia Sfakianaki Editions, Thessaloniki, 2006   . 

 
 
Λέκτορας Ελένη Γεωργοπούλου 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές  
Ελένη Γεωργοπούλου: `Αλήθεια, τύφλωση και εργαλειακή σκέψη: Κριτική του μονομερούς 
ορθολογισμού στο μυθιστόρημα Μήδεια. Φωνές στα πλαίσια της Διαλεκτικής του Διαφωτισμού’. 
Πόρφυρας 131, Κέρκυρα 2009:87-95.    
 
Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 
Georgopoulou, Eleni: „Benannt, gebannt.“ Zum Verhältnis von Krankheit, Bewusstwerdung und 
Sprache in Christa Wolfs Erzählung Leibhaftig.  Θα εκδοθεί στον εκδοτικό οίκο Peter Lang στη 
σειρά : Sprache und Kontext.  (Σε συνέδριο στη Dijon)  
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Georgopoulou, Eleni: Erinnerungskulturelle Funktionalisierung von Literatur: Gedächtnisbildung 
und Gedächtnisreflexion in Ruth Klügers weiter leben, Bernhard Schlinks Der Vorleser und Günter 
Grass Im Krebsgang. ( Σε Συνέδριο στη Λισσαβόνα.)  Υπό έκδοση.   
 
Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο:  
Georgopoulou, Eleni: „Kriegssprache“ – Ein Vergleich zwischen der Sprache in Christa Wolfs 
Kassandra und in der öffentlichen Debatte um den Irak-Angriff. In: Butulussi, Eleni/Karagiannidou, 
Evangelia/Zachu, Katerina (eds.) (2005): Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Professor 
Käthi Dorfmüller-Karpusa. Thessaloniki: University Studio Press: 139-150.  
 

ΑΛΛΑ 

1. «Οικεία Ξένη». Τρείς χώρες ανταλλάσουν πολιτισμικές εμπειρίες (2007)  

Παρουσίαση συγγραφέων της Γερμανίας με τούρκικη και ελληνική καταγωγή σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε (τρεις βραδιές με εκδηλώσεις).    

2. Liane Dirks (Κεντρική Βιβλιοθήκη) 2007  

Οργάνωση και κάλεσμα της γερμανίδας συγγραφέως στα Δημήτρια. Παρουσίαση στην  
Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.   

3. Christa Wolf (Ινστιτούτο Γκαίτε) 2008/09 

Συμμετοχή στην βραδιά εκδήλωση αφιερωμένη στην γερμανίδα συγγραφέα στο Ινστιτούτο 
Γκέτε.  

 

Λέκτορας Σιμέλα Δεληανίδου 

 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 
Transformative, transitäre, transgressive Identitätsmodelle: Autothematische Exilliteratur zwischen 
Moderne und Postmoderne. Königshausen&Neumann, Würzburg 2010 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 
- Gestörte Geschlechterbeziehungen in der literarischen Décadence um 1900: Frank Wedekinds 
Lulu. In: Musil Forum (Studien zur Literatur der klassischen Moderne). Bd 29. Berlin, New York 
2005/2006, S. 161-171. 
- Franz Kafkas Die Verwandlung: Metamorphose von der Moderne zur Postmoderne. In: 
Δια/Κείμενα (ετήσια έκδοση εργαστηρίου συγκριτικής γραμματολογίας ΑΠΘ). τεύχος 9. 
Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 225-251.  
Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (με κριτές, με πρακτικά): 
- Postmoderne hybride Literatur: hybride Identitäten und ‚hybrides Schreiben’ in Thalia Andronis’ 
Erzählung Mira-Mare – Emanzipation von der so genannten ‚Migrantenliteratur’. Vortrag gehalten 
im Februar 2008 am Internationalen Kongress des portugiesischen Germanistenverbands APEG 
(vom 14.-16.02.2008). Der Beitrag wird in den Kongressakten erscheinen, die 2010 in Druck gehen 
werden.   
 
 

ΑΛΛΑ 

Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut Thessaloniki, so z.B. Moderation literatur- und 
kulturwissenschaftlicher Abende 

(1) Moderation der „Heinrich-Heine-Nacht“ am 3.11.2006   
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(2) Moderation „Vertraute Fremde - Drei Länder im kulturellen Austausch“ am 11.01.2007 

Prüferin in den mündlichen Prüfungen zur Erlangung des Griechischen Staatszertifikats in 
Deutsch (ΚΠΓ)  

Οργάνωση με τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος <<Γλώσσα και Πολιτισμός στο 
γερμανόφωνο χώρο>> της κατεύθυνσης Λογοτεχνίας-Πολιτισμού στο μάθημα <<Οι λόγοι στην 
λογοτεχνία της εξορίας>> μια έκθεση με θέμα <<Ο γερμανικός πολιτισμός της εξορία στον χώρο 
της Ελλάδας μετά το 1933>>. Im Zuge dieses Forschungsprojekts stehen wir mit verschiedenen 
Institutionen in Verbindung, so der jüdischen Gemeinde Thessalonikis, dem griechischen Roten 
Kreuz, der orthodoxen Kirche etc.   

 

 
Λέκτορας Ιωάννης Πάγκαλος 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
«Αθλητισμός και αρρενωπότητα: το αρχαιολατρικό και αθλητικό ιδεώδες και ο ειρωνικός(;) του 

αντικατοπτρισμός στην Eroϊca του Κοσμά Πολίτη», Περ. Διακειμενικά, τ.3, Θεσ/νίκη 2005 
Διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας στο μάθημα της ξένης γλώσσας, Περ. aktuell, τ.8, 

Φεβρουάριος- Μάρτιος- Απρίλιος 2006 
«Μία διακειμενική σχέση με (ψυχ)ιατρικές συνέπειες: η Κλάρα ως αντανάκλαση της Μινιόν 

(Goethe) στο διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού ‘Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας’» (1884), 
περ. σύναψις, τ.3, άνοιξη 2006  

«Von der ‚Weltverachtung’ zur ,keuschen Seligkeit’: Etappen der Künstlerproblematik im 
Frühwerk Thomas Manns unter Berücksichtigung des intertextuellen Bezugs zu den 
Lehrjahren von Goethe» Περ. Διακειμενικά 2007 

 «Ο αστός, ο καλλιτέχνης και ο έρωτας: Παραλληλίες ανάμεσα στο πρώιμο έργο του Thomas Mann 
και στο διήγημα ‘Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως’ του Γεώργιου Βιζυηνού», Περ. 
Πόρφυρας 2008 

«Η κληρονομιά της Σεχραζάτ:, Η αναστολή του υποκειμενικού χρόνου ως θεραπεία», περ. σύναψις 
Φθινόπωρο 2008 

 
Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές  
« Στερεότυπα και παθολογία. Ιδεώδης αρρενωπότητα vs νοσηρότητα στις αντιλήψεις της ελληνικής 
Αριστεράς και η ‘γοητεία της παρακμής’ στο λογοτεχνικό έργο του Στρατή Τσίρκα»,στο Τέχνη και 
Ψυχιατρική, Αθήνα-Χανιά 2007 [Πρακτικά: Πανελλήνιο ψυχιατρικό συνέδριο με διεθνή 
συμμετοχή: Η συμβολή της τέχνης στις ψυχιατρικές θεραπείες. Οργάνωση: Ινστιτούτο Έρευνας και 
Εφαρμογής Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας «ΕΠΕΚΕΙΝΑ», Χανιά, 15-18 Μαΐου 2003] 
 
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
«Gender studies/ έμφυλος λόγος», λήμμα στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πατάκης Αθήνα 
2007  
 
 «Bildungsroman», λήμμα στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας , Πατάκης Αθήνα 2007 
 
Άλλες εργασίες: 
 «Ο Αύγουστος και η ισχύς των εικόνων» του Paul Zanker (επιστημονική μελέτη από το χώρο της 
ρωμαϊκής αρχαιολογίας με εικονολογική προσέγγιση), Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, 
Αθήνα 2006 [μετάφραση μαζί με τον Μίλτο Πεχλιβάνο]  
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ΑΛΛΑ 
Ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές, μη δημοσιευμένα 
 
Initiation, (Ent-) Bildung und ideale Männlichkeit im Roman „Alexis Sorbas“ von N.Kasantzakis. 
Συνέδριο για το Νίκο Καζαντζάκη στο Würzburg της Γερμανίας, Ιούλιος 2007. Οργάνωση: 
Ελληνογερμανική Εταιρεία «Φιλία»/ Πανεπιστήμιο του Würzburg 
 
«Το μοντέρνο πρόσωπο ενός κλασικού: το έργο του Friedrich Schiller Έρωτας και Ραδιουργία 
στον κινηματογράφο». Συμπόσιο με θέμα «Friedrich Schiller. Ποιητής-δραματουργός 
στοχαστής». Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
Αθήνα 5 και 6 Νοεμβρίου 2010 (υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου) 
 
«Ακυβέρνητες Πολιτείες και έμφυλος λόγος: μια γόνιμη σχέση». Ημερίδα-τιμητικό αφιέρωμα 
στον Στρατή Τσίρκα, οργάνωση: Δημοτική βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης/ Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη, 3 Δεκεμβρίου 2010. 
  
 
 
 
Λέκτορας Ρενάτε Σιδηροπούλου6 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Kunstbilder im interkulturellen DaF-Unterricht (Εικαστικά έργα τέχνης στο διαπολιτισμικό μάθημα 
της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας).  
Εκδόθηκε στο περιοδικό „Akzent“, Φεβρουάριος 2006, σελίδα 30. Η πλήρης εργασία στην εκτενή 
της μορφή με όλα τα φύλλα εργασίας (8 σελίδες) και όλες τις ασκήσεις (4 σελίδες) είναι 
αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.goethe.de/mmo/priv/1477528-Standard.pdf. 
Landeskunde und Geschichte im interkulturellen DaF-Unterricht am Beispiel des Themenbereichs 
„Migration“ (Πολιτισμός και Ιστορία στο διαπολιτισμικό μάθημα της Γερμανικής ως ξένης 
γλώσσας: Το παράδειγμα της θεματικής ενότητας «μετανάστευση»). Δημοσίευση στο περιοδικό 
„Zielsprache Deutsch“, τεύχος 1 του 2008, σελ. 23-36. 
 
ΑΛΛΑ 
Επιμορφωση εκπαιδευτικών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντας ως Λέκτορας στις 18.9.2009. 
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Εργασίες μελών ΕEΔΙΠ Ι  

 
Μπαλτά- Νικολαϊδου Δήμητρα 
Ανακοίνωση: Friedrich Schiller και Αντώνιος Μάτεσις (Στο: Συμπόσιο του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Friedrich Schiller: Ποιητής – 
Δραματουργός – Στοχαστής (5. -6.11.2011)  
 
Μπερμπέρογλου Παράσχος 
Βιβλία/μονογραφίες 

1. 'SYMPOSIUM DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN SUEDOSTEUROPA. 

BESTANDSAUFNAHME UND PERSPEKTIVEN 18. BIS 20. NOVEMBER 2005 IN 

THESSALONIKI/GRIECHENLAND', PARASCHOS BERBEROGLU / ANGELIKI KILIARI 

/ GEORGIOS PERPERIDIS / JUTTA WOLFRUM (EDS.), EDITIONS: KORNILIA 

SFAKIANAKI - THESSALONIKI, 2006. 

2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ/ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ (ΕΠΙΜ.) (2008): ΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2006 Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ. (ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΟΥ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ' Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ' , ΣΣ. 

47-56.) 

Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

1. 'PROJEKTORIENTIERTES DEUTSCHLERNEN AM BEISPIEL DES PROJEKTS 

'DEUTSCHE IN THESSALONIKI'', IN: ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, 

SOCRATES/ERASMUS STAFF MOBILITY 2005-2006, TEACHING MATERIAL. 

THESSALONIKI 2006. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008)  

2. "INTERKULTURELLE BEGEGNUNGEN' IN LITERARISCHEN TEXTEN', IN: ARISTOTLE 

UNIVERSITY OF THESSALONIKI, SOCRATES/ERASMUS STAFF MOBILITY 2005-2006, 

TEACHING MATERIAL. THESSALONIKI 2006. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008)  

3. ' ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 5 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ', ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Π.Ε.: URL: 

HTTP://WWVV.DEUTSCH.GR/NEW.PHP )=349 [STAND: 30. JANUAR 2009].      

4. DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IM WEB' . IN: URL: HTTP://WWW.VBS- 
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CONTENT.NET/CONTENT/UNTERLAGEN/HAKMOE/LEHRERHM/UV/IEDERS/ELCLUSTERN

OE  HAKMOE/E.TAGE. MELK/DEUTSCH. FREMDSPRACHE   WEB  BERBEROGLU.PDF 

[STAND: 30. JANUAR 2009]. 

 
Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
 
Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 

1. CHRISSOU, M./PORTZ, R./BERBEROGLU, P.: 'LAENDERBERICHT ZU 

GRIECHENLAND, BESTANDSAUFNAHME UND PERSPEKTIVEN'. IN:  SYMPOSIUM 

'PERSPEKTIVEN ZUR NEUSTRUKTURIERUNG DER STUDIENGAENGE DEUTSCH 

ALS FREMDSPRACHE IN SUEDOSTEUROPA'  3. BIS 4. APRIL 2008 IN ISTANBUL. 

ISTANBUL 2009.  

2. KOILIARI, A./BERBEROGLU, P.: 'ARBEITSGRUPPENERGEBNISSE AG1: 

CURRICULARE STANDARDS UND MODULARISIERUNG', IN: SYMPOSIUM  

'PERSPEKTIVEN ZUR NEUSTRUKTURIERUNG DER STUDIENGAENGE DEUTSCH 

ALS FREMDSPRACHE IN SUEDOSTEUROPA'  3. BIS 4. APRIL 2008 IN ISTANBUL. 

ISTANBUL 2009.  

Ερευνητικά προγράμματα και έργα  

1. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ''ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΩΣ 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ''  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 18-11-05 ΕΩΣ ΤΙΣ 20-11-05.  

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ) ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (23.02.2007 

- 28.03.2008)  

Διαλέξεις 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ SZEGEDI 

TUDOMANYEGYETEM ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ERASMUS/ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ 03-05-

05 ΕΩΣ ΤΙΣ 06-05-05 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 29-04-06 ΕΩΣ ΤΙΣ 04-05-06.  
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 13.03.08 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ Έ-TAGE'  

ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ    PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE FUER 

NIEDEROESTERREICH', ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ: ' DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 

IM WEB' . 

 

Περπερίδης Γεώργιος 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:  
Περπερίδης, Γ. 2009. Συστήματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας  για 
επαγγελματικούς σκοπούς. Μια επισκόπηση (σε συνεργασία με Α. Κοιλιάρη, Παπαδοπούλου) στο: 
Τσοπάνογλου, Α. (επιμ.) Ζητήματα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας. Το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας ως σημείο αναφοράς,  Μαλλιάρης παιδεία, 2009. 
Perperidis, G,. 2011. “Fremdsprachen. Mit Technologien Sprachen  lernen und lehren”. (In 

Zusammenarbeit mit  Buchberger, G.  /Chardaloupa,  J. /Heckmann, V.  ) In : Ebner, M. / 
Schön, S., „Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien“,  2011.  Universität Graz. 
Ηλ. έκδοση : http://l3t.tugraz.at/index.php/LehrbuchEbner10/issue/current/showToc 
Έντυπη έκδοση Μάιος 2011.  

 
Πρακτικά συνεδρίων με κριτές: 
Περπερίδης, Γ. 2006. «Η ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού 

λόγου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με εφαρμογές στο διαδίκτυο“ (σε 
συνεργασία με την Ελευθερία Ζάγκα). Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με 
θέμα:«Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη: έρευνα, διδακτική και εκμάθησή της». 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Φλώρινας.  

Περπερίδης, Γ. 2007. “„Mehrsprachigkeit in Griechenland: Vorstellungen zukünftiger 
Deutschlehrender“ (σε συνεργασία με την Wolfrum, J.)”. 42. Linguistisches 
Kolloquium. 27-30 September 2007. University of the Aegean, Rhodes. (υπό 
έκδοση). 

 
Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά 
Perperidis, G., 2009. „Auf nach Berlin: erlebte Landeskunde interaktiv und kooperativ‘‘. 

Internationaler Deutaschlehrertagung IDT Jena-Weimar 2009. 
Perperidis, G., 2010. „Kooperative E-Learning-Projekte zum Lehren und Lernen: Ein Beispiel aus 

der Praxis“. Deutschlehrerkongress, Goethe Institut Thessaoniki  
 
Άλλες Εργασίες 
1 Επιμέλεια συλλογικού τόμου: 

Επιμέλεια σύνταξης και έκδοσης των πρακτικών του συμποσίου „Deutsch als Fremdsprache in 
Südosteuropa - Bestandsaufnahme und Perspektiven“ (σε συνεργασία με Κοιλιάρη, Α. 
Μπερμπέρογλου, Π. Wolfrum, J.) 2006.  Thessaloniki:Sfakianaki 

 

Άλλα 

Εισηγήσεις σε σεμινάρια επιμόρφωσης 

2005 

Επιμόρφωση καθηγητών γλώσσας με την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίου είκοσι ωρών στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Πρόγραμμα 
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κατάρτισης στη χρήση νέων τεχνολογιών για διδασκαλία των γλωσσών  » με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Τσοπάνογλου με θέμα «Διαθεματικό σχέδιο εργασίας με τη χρήση του 
διαδικτύου» 

 

2006  

Εισήγηση στο συνέδριο καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα, το οποίο διεξήχθη στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε θεσσαλονίκης 7 έως 9 Απριλίου με θέμα «Συμπόσιο γερμανικά ως Ξένη 
Γλώσσα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Βασικοί άξονες και πορίσματα» 

 

2008 

Εισήγηση με θέμα «Υβριδική διδασκαλία για το μάθημα και την επιμόρφωση» ( Blended Learning 
in Unterricht und Fortbildung) σε επιμορφωτικό σεμινάριο για καθηγητές γερμανικής στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε  Θεσσαλονίκης. 

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Επιμόρφωση και αξιολόγηση εξεταστών- 
βαθμολογητών Γερμανικής Γλώσσας – Προφορικές εξετάσεις των επιπέδων Α1/2, Β1, Β2, Γ1.» 

 

2009 

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμνιναρίου στην ημερίδα της πανελλήνιας ένωσης καθηγητών 
γερμανικής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη με θέμα: e-Learning-Aktivitäten im DaF-Unterricht 
(Δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας) 

2010 

Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων σε καθηγητές γερμανικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: Η αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας) στη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας. (Δυτική και ανατολική 
Θεσσαλονίκη, στους νομούς Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Κιλκίς) 

 
Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμνιναρίου κατά την ημερίδα της πανελλήνιας ένωσης καθηγητών 
γερμανικής γλώσσας στην Αθήνα με θέμα : Online Werkzeuge für einen motivierenden DaF-
Unterricht (Online εργαλεία για την δημιουργία κινήτρων για το μάθημα τηςγερμανικής γλώσσας)  

 

Α. 2003- 2007 

 α. ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ. Ε Π.Θ Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων  - Αναμόρφωσης 
Παλαιού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
(Επιστημονικώς υπεύθυνη Α. Κοιλιάρη) 

 Δημιουργία ενός μίνι Curriculum για έναν κύκλο σεμιναρίων σχετικά με την κατάρτιση των 
φοιτητών στις Νέες Τεχνολογίες και εφαρμογές τους στις σπουδές της Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας 

 Σχεδιασμός και κατασκευή ενός WebPortal με μια αντιπροσωπευτική συλλογή από λίνκ για τα 
αντικείμενα σποδών του τμήματος  και άλλο ενημερωτικό υλικό. 

Β. 2008  
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α.  ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Εξετάσεις στα 
γερμανικά. Υποέργο : επιμόρφωση αξιολογητών γερμανικής γλώσσας. (Επιστημονικώς υπεύθυνη : 
Δ. Βήδενμάγερ) 
β. ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας. Υποέργο : 
«Πιστοποίηση  της γλωσσομάθειας για ειδική χρήση της γλώσσας» (Επιστημονικώς υπεύθυνη: 
Α.Κοιλιάρη) http://kpg.web.auth.gr/glwssoma8eia/glwssoma8eia_syntelestes.php 
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Ε. Συμπεράσματα 
 
Θετικά σημεία του Τμήματος 
α΄. Το Τμήμα διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο Πρόγραμμα Σπουδών και 
κατά συνέπεια παρέχει μια πλήρη θεωρητική επιστημονική εκπαίδευση τόσο σε επίπεδο βασικών 
γνώσεων όσο και σε επίπεδο ειδίκευσης (στους τομείς λογοτεχνίας-πολιτισμού καθώς και 
διδακτικής και παιδαγωγικής κατάρτισης)· επιπλέον παρέχει και Πρακτική Άσκηση-υποχρεωτική 
για όλους τους φοιτητές από το 1985, η οποία μάλιστα προσφάτως εντάχθηκε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
(βλ. σελ. 13/59) . 
Ο σχεδιασμός των μαθημάτων κάθε έτους πραγματοποιείται μετά από συνεδρίαση της κάθε 
κατεύθυνσης (λογοτεχνία / πολιτισμός - γλώσσα, διδακτική / γλωσσολογία)˙ σταθμίζονται οι 
ανάγκες του Τμήματος και επιδιώκεται η αντιπροσωπευτική κάλυψη όλου του φάσματος των 
αντικειμένων που θεραπεύουμε. Τα σημαντικότερα πεδία διδασκαλίας και έρευνας συνοπτικά 
είναι: Ως προς τη λογοτεχνία: εποχές, συγγραφείς, ρεύματα. Ως προς τη γλωσσολογία:  επίπεδα 
γλωσσολογικής ανάλυσης, τομείς και θεωρητικές προσεγγίσεις της γλωσσολογίας, σύνδεση με τη 
διδακτική. Ως προς τη διδακτική: ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η αξιολόγηση γλωσσικών 
προγραμμάτων σπουδών και υλικού διδασκαλίας, η εφαρμοσμένη γλωσσολογία, εφόσον αυτή 
αφορά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, η γλωσσική πολιτική και ο γλωσσικός προγραμματισμός, 
η διδακτική της μετάφρασης, η διδακτική της λογοτεχνίας, η μεθοδολογία της διδασκαλίας της 
ξένης γλώσσας, η αυτόνομη μάθηση και οι στρατηγικές μάθησης, η ανάπτυξη γλωσσικών 
δεξιοτήτων, ζητήματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης διδασκόντων την ξένη γλώσσα, το 
πολιτισμικό στοιχείο στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 
Φυσικά παρακολουθούνται όλες οι εξελίξεις της επιστήμης, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη στην 
έρευνα τυχόν σχετικά αποτελέσματα και να επικαιροποιούνται τα μαθήματα. Έτσι, ο ίδιος τίτλος 
και κωδικός δεν αντιπροσωπεύει το επόμενο έτος υποχρεωτικά και ένα ίδια δομημένο μάθημα. 
Οι διδάσκοντες/ουσες των δύο κατευθύνσεων συνεδριάζουν στη συνέχεια μαζί για να εντοπιστούν 
τα διεπιστημονικά  θέματα, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν κατάλληλα για τους/τις φοιτητές/τριες και 
των δύο κατευθύνσεων. Π.χ. κάποιες φορές μαθήματα της κατεύθυνσης λογοτεχνίας προσφέρονται 
και σε φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης γλωσσολογίας / διδακτικής. Η συνεννόηση μεταξύ των 
διδασκόντων αποτρέπει επίσης την ύπαρξη αλληλοεπικαλύψεων ανάμεσα στα μαθήματα.   
Εξέχον χαρακτηριστικό του Τμήματος αποτελεί και η προσφορά μαθημάτων Ολλανδικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού ως ελεύθερης επιλογής, που είναι ανοικτά για όλους τους φοιτητές του Α.Π.Θ. 
Συμπληρώνεται έτσι η εικόνα της «οικογένειας» των γερμανογενών γλωσσών και πολιτισμών. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Τμήμα ανταποκρίνεται  στην αυξανόμενη επιρροή αυτού του χώρου στην 
Ευρώπη. Η επιτυχής παρακολούθηση του εξαμήνου στο μάθημα Ολλανδική Γλώσσα και 
Πολιτισμός VIII αποτελεί τη βάση για γλωσσικές ικανότητες αντίστοιχες των απαιτήσεων του 
Πτυχίου Ολλανδικά ως ξένη γλώσσα ΡΤΗΟ (προφίλ για χρήση της γλώσσας στην ανώτερη 
εκπαίδευση, επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου) και κατ’ αυτόν τον τρόπο προστίθεται 
στα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων μας. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της Ολλανδικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού διοργανώνονται επίσης συνέδρια και εκδηλώσεις τα οποία παρουσιάζουν 
στους φοιτητές μας και γενικά στο ελληνικό κοινό διάφορες πτυχές (επί το πλείστον ακαδημαϊκού 
χαρακτήρα) αυτής της κεντροευρωπαϊκής χώρας. (βλ. πεπραγμένα, σελ. 60/61) 
Όλα μας τα μαθήματα είναι υπολογισμένα και με το σύστημα μονάδων ECTS, έτσι ώστε να 
μπορούν να γίνουν αντιστοιχήσεις διδακτικών μονάδων για φοιτητές που έρχονται από το 
εξωτερικό με προγράμματα ανταλλαγής αλλά και για φοιτητές μας που φεύγουν με ανταλλαγές στο 
εξωτερικό (βλ. σελ. 13) 
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο προαναφερθείς συνδυασμός  παροχής επιστημονικής παιδείας 
και συγχρόνως επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται ιδιαίτερα πρωτοποριακός (και μοναδικός για 
Γερμανικό Τμήμα της Ν. Ευρώπης) και εξαίρεται στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης των 
παρελθόντων ετών την οποία συνέταξε ο καθηγητής Hans Bickes (βλ. παράρτημα σελ. 76). Ο εν 
λόγω καθηγητής μάλιστα -γνώστης του ευρωπαϊκού τοπίου της ανώτατης εκπαίδευσης- 
επισημαίνει ότι η πορεία του Τμήματος σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε ν’ αποτελεί την απάντηση 
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στα διλήμματα ανάμεσα στην παιδεία και την επαγγελματική κατάρτιση που, κατά τη γνώμη του, 
θέτει η συνθήκη της Μπολόνιας για την ανώτατη εκπαίδευση. Η εν λόγω έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης εξάλλου κατατάσσει το συνολικό επίπεδο του Τμήματος ως εφάμιλλο με το μέσο όρο 
αντίστοιχων τμημάτων στο εσωτερικό της Γερμανίας(βλ. παράρτημα σελ 76).  
 
β΄. Το Τμήμα διαθέτει παράλληλα ένα ολοκληρωμένο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας μετά την ένταξη της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. σελ 22/28), το οποίο δεν χρεώνει δίδακτρα στους 
μεταπτυχιακούς του φοιτητές. Ενσωματωμένος σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι και ο θεσμός των 
Colloquia. Πρόκειται για επιστημονικές συναντήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (κάθε 15 ημέρες περίπου) ανά κατεύθυνση (λογοτεχνία / πολιτισμός - γλώσσα, 
διδακτική / γλωσσολογία) και με διττή στόχευση: αφενός την παρουσίαση εν εξελίξει ερευνητικών 
projects του προσωπικού του Τμήματος καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών (πχ. διπλωματικές 
και διδακτορικές εργασίες). Ο επιστημονικός διάλογος που δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο 
συμβάλλει τα μέγιστα στην ανατροφοδότηση του ερευνητή. Από την άλλη στα Colloquia 
προσκαλούνται επιστήμονες άλλων Πανεπιστημίων -στην πλειοψηφία τους του εξωτερικού- οι 
οποίοι δίνουν διαλέξεις πάνω σε θέματα αιχμής. Ο διάλογος που αναπτύσσεται στη συνέχεια είναι 
εκατέρωθεν γόνιμος. Οι συναντήσεις αυτές είναι ανοιχτές για το κοινό. (βλ. σελ. 57 καθώς και την 
ιστοσελίδα www.del.auth.gr>Μεταπτυχιακά>Colloquium). 
 
γ΄. Το Τμήμα διαθέτει «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» από το 
2006 με στόχο την προώθηση της έρευνας και την κάλυψη αναγκών σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας, της 
διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας και άλλων γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος που 
συνδέονται με τα παραπάνω. Δυστυχώς η έλλειψη χώρων, οργάνων και προσωπικού (βλ. 
παρακάτω) δεν επιτρέπει να γίνει εκμετάλλευση του εργαστηρίου σε όλο του το εύρος.  

Το ενδιαφέρον του Τμήματος για την εξέλιξή του και πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων,  για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των θεμάτων πολιτισμού και διαφορικότητας όλου του γερμανόφωνου χώρου 
(Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας κλπ.) που θεραπεύει προκύπτει και από το γεγονός ότι η Γενική 
Συνέλευση (αρ. 308/9-12-2010) αποφάσισε την ίδρυση «Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών Σπουδών». 
Το εργαστήριο θα εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της προσέγγισης 
διαπολιτισμικών σχέσεων στον ευρωπαϊκό αλλά και ευρύτερο χώρο τόσο από το Τμήμα 
Γερμανικής όσο και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου και γι αυτό ελπίζουμε η Πρυτανεία θα 
προβεί το συντομότερο δυνατό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυσή του. 

δ΄. Το Τμήμα έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικής συνεργασίας με πολλά γερμανικά 
και άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (βλ. σελ. 33). Πρωτοστατεί δε στη συνεργασία μεταξύ των 
Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΝΑ Ευρώπης η οποία εγκαινιάστηκε σε 
διήμερη Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
της ΝΑ Ευρώπης 18.-20.11.2005 (10 χώρες / 22 Πανεπιστήμια). Η επιτυχία αυτής της συνάντησης 
οδήγησε στη θεσμοθέτηση συμποσίων συνεργασίας ανά διετία, τα οποία πραγματοποιούνται σε 
διαφορετικά κάθε φορά Πανεπιστήμια και στα οποία το Τμήμα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο (βλ. 
σελ.61). Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται δραστικά η αλληλεπίδραση σε όλα τα επιστημονικά και 
πολυπολιτισμικά επίπεδα των εμπλεκομένων πανεπιστημιακών φορέων.  
  
ε΄. Το Τμήμα αποτελεί σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 
Πανελληνίων Εξετάσεων (σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010) έναν από τους πιο θελκτικούς 
πόλους έλξης των αποφοίτων του Λυκείου. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι για δύο συνεχή  έτη 
η βάση εισαγωγής στο Τμήμα μας παρουσιάζει μια εκπληκτική άνοδο: Το 2009 τα απαιτούμενα 
μόρια για την είσοδο των αποφοίτων Λυκείου στο Τμήμα ανήλθαν στα 13.361, δηλαδή σημειώθηκε 
αύξηση της τάξης των 1.252 μορίων σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος 2007-2008 που 
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τα απαιτούμενα μόρια ήταν 12.109. Το δε 2010 τα μόρια εισαγωγής ανήλθαν στα 16.770, δηλαδή 
παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 3.409 μορίων σε σχέση με το 2009 (πηγή 
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=7829). Έτσι το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του ΑΠΘ καταλαμβάνει την 5η κατά σειρά αύξησης μορίων μεταξύ των περίπου 330 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων ολόκληρης της Ελλάδας για το 2009 και την 4η για το 2010.  
Η προτίμηση αυτή ερμηνεύεται ασφαλώς από την αύξηση του ρυθμού απορροφητικότητας των 
πτυχιούχων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κατά το 2008 επέτυχαν στις εξετάσεις του 
ΑΣΕΠ 988 άτομα και οι διοριστέοι ήταν 144 επιτυχόντες) ή αλλιώς από την εξασφάλιση 
επαγγελματικής αποκατάστασης. Σε αυτό προστίθεται -ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια- ότι η 
Γερμανία ως οικονομικός κολοσσός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσελκύει πολλούς νέους οι οποίοι 
επιθυμούν να μεταβούν εκεί με σκοπό τις σπουδές ή την εργασία. Η καλή φήμη του Τμήματος είναι 
πολύ πιθανόν να διαδραμάτισε επίσης κάποιο ρόλο στην αυξανόμενη προτίμηση. 
Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι το Τμήμα προσπαθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων του ν’ ανταποκριθεί σ’ 
αυτή τη ζήτηση παρ’ όλη την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού μη επιδιώκοντας 
μείωση του αριθμού των εισακτέων (βλ. σελ. 21). Η Επιτροπή πιστεύει ότι η διαρκώς αυξανόμενη 
ζήτηση θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη κατά το σχεδιασμό των χρηματοδοτήσεων και 
προκηρύξεων θέσεων προσωπικού εκ μέρους του Υπουργείου, ώστε να καταστεί δυνατό 
ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της κοινωνίας σε κάποιο λογικό βαθμό ν’ αυξήσουμε τον αριθμό 
των εισακτέων χωρίς «εκπτώσεις» στην ποιότητα των σπουδών.  
 
στ΄. Τα δεδομένα που έχει στα χέρια της η Επιτροπή είναι αρκετά ώστε να καταδείξουν την 
επιστημονική επάρκεια και την ικανοποιητική ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μεγάλο μέρος των 
εργασιών- αν όχι η πλειοψηφία τους- δημοσιεύεται σε ξένα περιοδικά και εκδοτικούς οίκους 
(κυρίως γερμανόγλωσσα αλλά και του αγγλοσαξονικού καθώς και του ισπανόφωνου χώρου) 
θεμελιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διεθνή διάσταση και αναγνώριση του παραγόμενου 
ερευνητικού έργου. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια (46), του 
εξωτερικού ως επί το πλείστον, παρά τη διάθεση από τον προϋπολογισμό πενιχρών κονδυλίων γι 
αυτόν το σκοπό- οι 11 συμμετοχές σε οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων 
κατά τα τελευταία 5 χρόνια αποτελούν τεκμήριο της κινητικότητας, του ενδιαφέροντος και της 
αναγνώρισης του προσωπικού του Τμήματος. (βλ. σελ.30/31). 
Η συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες -χρηματοδοτούμενα προγράμματα ή μη- των μελών 
ΔΕΠ (όπως καταγράφεται στις σελ. 15-19) θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται απολύτως, τόσο ποσοτικά 
όσο και ποιοτικά, στις σύγχρονες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σημαντικότατη είναι 
και η συμβολή του διδακτικού προσωπικού στην εποπτεία επιστημονικών εργασιών 
(διδακτορικών-διπλωματικών-πτυχιακών). Πολλές από αυτές εκπονούνται σε άλλα συγγενή 
Τμήματα ή σε διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα καταδεικνύοντας τη βαρύτητα την οποία 
αποδίδει το προσωπικό του Τμήματος στη διάσταση της διεπιστημονικότητας- διαθεματικότητας 
(βλ. παράρτημα σελ. 40-56). 
Η διδακτική δραστηριότητα του προσωπικού αξίζει επίσης θετικής μνείας, καθώς αξιοποιεί σε 
μεγάλο βαθμό τα σύγχρονα εποπτικά και τεχνολογικά μέσα. Πρόκειται για έναν τομέα για τον 
οποίο το Τμήμα επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα, καθώς είναι κοινή συνείδηση στα μέλη μας ότι σε 
μεγάλο βαθμό εκπαιδεύουμε αυριανούς δασκάλους και ότι το ζωντανό παράδειγμα καλής 
διδασκαλίας ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στους φοιτητές μας σε σύγκριση με την «από καθέδρας» 
μετάγγιση θεωρητικών γνώσεων.. Κρίνοντας δε από τα ερωτηματολόγια των φοιτητών (βλ. 
παράρτημα σελ.34-39) οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιώνονται· θα πρέπει να υπογραμμιστεί η καλή 
οργάνωση της ύλης των μαθημάτων καθώς και η δημιουργία από τους διδάσκοντες φιλικού και 
συνεργατικού κλίματος κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αλλά και στη γενικότερη επαφή με τους 
φοιτητές.  
 
ζ΄. Αυτό που η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα δυνατό σημείο του Τμήματος είναι το άνοιγμα προς την 
κοινωνία. Καταβάλλεται προσπάθεια η διδασκαλία και η έρευνα να έχουν πάντοτε και πρακτικό 
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«αντίκρισμα». Αυτή η αρχή, όπως καταδεικνύουν τα συγκεκριμένα παραδείγματα (σελ. 14/15 και 
«πεπραγμένα»), υλοποιείται μέσα από συνεργασίες με διάφορους φορείς και με την εμπλοκή και 
ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στις αντίστοιχες δράσεις. Σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα 
και πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί κι έχουν καταστεί προσβάσιμα στο κοινό μέσω της 
ιστοσελίδας του Τμήματος (www.del.auth.gr), όπως πχ. το e-learning pool,  που επιτρέπει στο 
διδακτικό προσωπικό να προετοιμάζει και να διεξάγει μαθήματα με την χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Moodle. Εδώ εντάσσεται επίσης και το DaF- Portal το οποίο χρησιμοποιούμε αφενός 
ως φόρουμ συνεργασίας, δημοσίευσης και ανταλλαγής υλικού (βλ. π.χ. το Λεξικό Γλωσσολογικών 
Όρων) των Γερμανικών Τμημάτων των πανεπιστημίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον 
περιέχεται σε αυτό με ελεύθερη πρόσβαση μια λίστα με βασικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις που 
αφορούν στα θεματικά πεδία των σπουδών της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.  
Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στα σχολεία ήταν το πρώτο του είδους του που υλοποιήθηκε 
από ξενόγλωσσο τμήμα στην Ελλάδα (1985) επιτυγχάνοντας τη ζεύξη θεωρητικών γνώσεων με την 
πρακτική τους εφαρμογή- και μάλιστα στο «φυσικό» χώρο όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν 
μελλοντικά οι περισσότεροι απόφοιτοί μας. Το εν λόγω πρόγραμμα μάλιστα δεν είναι το μόνο στο 
Τμήμα μας στο οποίο η ακαδημαϊκή διαδικασία εμπλέκεται με το σχολείο. Υπάρχουν και 
μαθήματα τα οποία στηρίζονται στη σύμπραξη με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλ. σελ. 14/59) 
ενώ πολλά μέλη του προσωπικού του Τμήματος ασχολούνται με την επιμόρφωση καθηγητών της 
Πρωτοβάθμιας και Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και μετεκπαίδευση καθηγητών στην Κύπρο (βλ. 
ερευνητικά καθώς τα ατομικά δελτία στο παράρτημα). Κατά τα τελευταία έτη μάλιστα, στην αρχή 
κάθε σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται εκδήλωση γνωριμίας τάξεων της δευτεροβάθμιας με το 
Τμήμα, στην οποία οι φοιτητές ενεργοποιούνται στα διάφορα workshop που οργανώνονται για τους 
μαθητές. Επίσης στενή είναι η επαφή του Τμήματος με τις σχολικές συμβούλους για το μάθημα 
των Γερμανικών στη Μακεδονία.  
Στη Θεατρική Ομάδα, στο Kino Klub και στη συνεργασία με άλλους φορείς αναφερθήκαμε 
αναλυτικά στην αρχή της παρούσας έκθεσης (σελ. 14 κε.). Από τα ατομικά δελτία του προσωπικού 
προκύπτει επίσης ότι οι περισσότερες συναδέλφισσες/συνάδελφοι είναι μέλη διαφόρων 
επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και οργανώσεων  δίνοντας διαλέξεις, συμμετέχοντας σε 
δημόσιες εκδηλώσεις κλπ. (στοιχεία, πολλά εκ των οποίων δεν περιλαμβάνονται σε κάποιον πίνακα 
της παρούσας έκθεσης, καθώς εμπίπτουν στην κατηγορία «άλλα», που εκφεύγει της «επίσημης» 
καταγραφής).  
Ιδιαίτερης μνείας αξίζουν οι δράσεις του τελευταίου έτους με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων 
από την ίδρυση του Τμήματος, καθώς ενισχύουν ακόμη περισσότερο την επαφή του με ένα 
ευρύτερο κοινό. Σχηματικά θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις εκδηλώσεις αυτές σε δύο 
κατηγορίες: α) δράσεις στις οποίες -με τη διακριτική καθοδήγηση και εποπτεία των διδασκόντων- 
πρωταγωνιστούν οι φοιτητές του Τμήματος (βλ. προγράμματα στο παράρτημα σελ. 64-66)   και β)  
το «αμιγώς» επιστημονικό τμήμα των επετειακών εκδηλώσεων, οι οποίες κορυφώνονται με το 
Μεγάλο Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί 25-28 Μαϊου 2011 στους χώρους της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΑΠΘ υπό τον τίτλο «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)δραση». Η διεθνής αυτή 
συνάντηση -της οποίας η προετοιμασία και οργάνωση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη- αναμένεται να 
αποτελέσει ορόσημο για το επίκαιρο ζήτημα της διαπολιτισμικότητας και μέσω του 
διεπιστημονικού της χαρακτήρα απευθύνεται όχι μόνον σε μια πληθώρα ακαδημαϊκών κλάδων 
(γλωσσολογία, γραμματολογία, ιστορία, διδακτική, παιδαγωγική κ.ά) αλλά και σ’ ένα ευρύτερα 
ανήσυχο κοινό το οποίο δραστηριοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη (δάσκαλοι, καθηγητές, 
σύμβουλοι κλπ.). Η συμμετοχή περίπου 180 υψηλού επιπέδου συνέδρων από Πανεπιστήμια 22(!) 
χωρών (μεταξύ άλλων Ελλάδας, Γερμανίας, Βρετανίας, ΗΠΑ, Φινλανδίας, Δανίας, Ισπανίας, 
Ιταλίας κ.ά) επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της οποίας χαίρει το Τμήμα˙ παράλληλα 
προσδοκάται η περαιτέρω σύναψη συνεργασιών και η εδραίωση της θέσης του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ ως υπολογίσιμου μεγέθους στο παγκόσμιο 
ακαδημαϊκό στερέωμα. (Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
http://www.del.auth.gr/kongress50/ ) 
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Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε και πάλι ότι στο Τμήμα οι φοιτητές αξιολογούν τα μαθήματα 
και τους διδάσκοντες εδώ και χρόνια είτε στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών είτε κατά 
τη διάρκεια των μαθημάτων. Φροντίζουμε μάλιστα να συζητούμε άμεσα στα μαθήματα ή σε 
ανοιχτές συνελεύσεις σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίζουν οι φοιτητές, έτσι ώστε να υπάρχει 
μια άμεση βελτίωση των μαθημάτων και γενικά της λειτουργίας του Τμήματος (πχ. στην 
εκδήλωση-ανοιχτή συνέλευση, στην οποία συζητήθηκαν τα σημεία τριβής που διαπιστώθηκαν με 
βάση ερωτηματολόγια που συνέταξαν και επεξεργάστηκαν φοιτήτριες του προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών στο πλαίσιο των δράσεων του Μαίου 2010 (βλ. σελ. 67). 
 
 
Ελλείψεις που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος  
 
α΄ Έλλειψη και ακαταλληλότητα αιθουσών διδασκαλίας/εργαστηρίου/νησίδας υπολογιστών 
Το Τμήμα Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα λόγω έλλειψης 
επαρκών και κατάλληλων χώρων (π.χ. χώρων διδασκαλίας, εργαστηρίων και γραφείων του 
διδακτικού προσωπικού). 
 
Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ κύκλου σπουδών (εξάμηνα Α΄- Δ΄) του Τμήματος 
πραγματοποιούνται σε ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες, με όρθιους/-ες φοιτητές/τριες, ενώ τα 
μαθήματα κατεύθυνσης του Β΄ κύκλου σπουδών (Ε΄- Η΄), καθώς και η προετοιμασία για την 
υποχρεωτική πρακτική άσκηση (μικροδιδασκαλίες) των φοιτητών/τριών γίνονται σε ακατάλληλες 
αίθουσες και ως προς τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό.  
 
Ως φυσικό επακόλουθο της ανάπτυξης του Τμήματος (βλ. παραπάνω) τα τελευταία χρόνια 
παρακολουθούν όλο και περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες τα μαθήματα. Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, και ότι οι φοιτητές ενδιαφέρονται και ότι προσφέρονται μαθήματα 
ποιότητας. Ο δημιουργικός αυτός κύκλος ανατροφοδότησης ανάμεσα σε διδάσκοντες και φοιτητές 
και οι σχέσεις εμπιστοσύνης και φροντίδας που προσπαθούμε να αναπτύξουμε δυστυχώς 
καταστρέφονται, όταν οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθούν όρθιοι τα μαθήματά τους ή σε 
αίθουσες με ακατάλληλο ή ανεπαρκή εξοπλισμό. Για παράδειγμα δεν υπάρχουν αίθουσες με ειδικό 
εξοπλισμό για την ανάλυση και διδασκαλία της προφοράς ή την απομαγνητοφώνηση εκπομπών 
τηλεόρασης, μικροδιδασκαλιών, μαθημάτων στο σχολείο κτλ. (Τα προβλήματα αυτά είναι βέβαια 
προφανή, αλλά εντοπίζονται με έμφαση και στα «ατομικά δελτία» τα οποία συμπλήρωσαν οι 
διδάσκοντες και τα οποία η ΟΜΕΑ μπορεί να θέσει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου) 
 
Το Τμήμα διαθέτει μια υποτυπώδη «νησίδα» με 16 Η/Υ η οποία στεγάζεται στη βιβλιοθήκη του 
Τμήματος, λόγω έλλειψης άλλου πιο κατάλληλου χώρου, που δεν επιτρέπει όμως στους χρήστες να 
έχουν οπτική επαφή με ένα κοινό σημείο. Αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν εκεί να 
πραγματοποιηθούν σεμινάρια, αλλά και να δημιουργείται όχληση για τους/τις φοιτητές/τριες, 
επειδή ο χώρος της βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται φυσικά και ως αναγνωστήριο. 
 
Ο φτωχός προϋπολογισμός του Τμήματος δεν επαρκεί ούτε για την αντικατάσταση των οργάνων 
που παλαιώνουν ή καταστρέφονται ούτε για την κάλυψη των νέων αναγκών που προκύπτουν. Για 
παράδειγμα, στο πλαίσιο της Πρακτικής είναι απαραίτητες ειδικές κάμερες εξωτερικής λήψης πολύ 
καλής ποιότητας, επειδή οι εγγραφές που γίνονται με τις φτηνές κάμερες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για ανάλυση λόγω της κακής ποιότητας ήχου και εικόνας. Απαραίτητο είναι 
επίσης τουλάχιστον ένα καλής ποιότητας διαφανοσκόπιο ή και ένας τουλάχιστον διαδραστικός 
πίνακας. 
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β΄ Έλλειψη χώρων γραφείων 
Μείζον πρόβλημα αποτελεί αφενός η έλλειψη, αφετέρου η ακαταλληλότητα των υπαρχόντων 
χώρων γραφείων. Κανένα μέλος του διδακτικού προσωπικού δεν διαθέτει προσωπικό χώρο 
γραφείου:  

 Το Τμήμα διαθέτει έναν ενιαίο χώρο γραφείων  (αίθ. 313 Π.κτίριο ΦΛΣ) τον οποίο 
μοιράζονται 11 διδάσκοντες, μεταξύ αυτών και η πρόεδρος του Τμήματος (3 μέλη ΕΕΔΙΠ Ι, 
3 διδάσκοντες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και 4 μέλη ΔΕΠ) 
(αίθ. 313 Π.κτίριο ΦΛΣ).  

 Τα υπόλοιπα 11 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μοιράζονται επίσης έναν χώρο στη νέα πτέρυγα 
της ΦΛΣ (3α). Ο χώρος αυτός αποτελείται από δύο αίθουσες που επικοινωνούν άμεσα 
μεταξύ τους: στη μικρή στεγάζονται δύο μέλη ΔΕΠ, και στη μεγαλύτερη 9 μέλη ΔΕΠ. 

 Στο υπόγειο του Παλαιού Κτιρίου της ΦΛΣ μοιράζονται ένα πολύ μικρό γραφείο (02) μία 
πρωτοβάθμια καθηγήτρια και ένα μέλος ΕΕΔΙΠ  Ι και  ένα δεύτερο μικρό γραφείο στον 
τρίτο όροφο (311) μοιράζονται μια πρωτοβάθμια καθηγήτρια και η ομότιμη καθηγήτρια του 
Τμήματος. 

Οι ενιαίοι αυτοί χώροι είναι ακατάλληλοι για γραφεία, επειδή λόγω του συνωστισμού τόσων 
πολλών ατόμων καθιστούν αδύνατη την εργασία των διδασκόντων σε ατομικό επίπεδο (μελέτη, 
έρευνα, προετοιμασία μαθημάτων κτλ.) καθώς και τη συνεργασία τους με τους φοιτητές. 
 Και ενόσω δεν διαβλέπεται η δυνατότητα να μάς δοθούν νέα γραφεία, αδυνατούμε να στεγάσουμε 
ή έστω να συστεγάσουμε τα δύο νέα μέλη ΔΕΠ που εξελέγησαν το περασμένο έτος. 
 
Ειδικά ο χώρος στη νέα πτέρυγα (3α) της ΦΛΣ δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, επειδή το κτίριο 
είναι ακατάλληλο έως και επικίνδυνο. Έχουν καταστραφεί επανειλημμένα βιβλία, υπολογιστές κτλ. 
λόγω της έλλειψης στεγανότητας της οροφής, πλημμύρας λόγω προβλημάτων της θέρμανσης κτλ. 
Πρόσφατα μάλιστα (7.2.2011) καταστράφηκαν λόγω πλημμύρας υπολογιστές και βιβλία, 
ανυψώθηκε το πάτωμα του ενιαίου αυτού χώρου γραφείων και έπεσε η ψευδοροφή της αίθουσας 
διδασκαλίας 03, ευτυχώς κατά το Σαββατοκύριακο που δεν γίνονταν μαθήματα!! Αυτή τη στιγμή οι 
11 (ένδεκα) διδάσκοντες δεν είναι δυνατόν, για άλλη μία φορά, να χρησιμοποιήσουν τα γραφεία 
τους, επειδή ο χώρος είναι απροσπέλαστος, μέχρι να αποκατασταθεί το πάτωμα που καταστράφηκε 
ολοσχερώς.  
  
Οι πολύπλευρες δραστηριότητες που συμβαδίζουν με την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του 
Τμήματος απαιτούν και αξιοπρεπείς χώρους εργασίας, εργαστηρίων, μικροδιδασκαλιών, αιθουσών 
διδασκαλίας κ.α. που δεν υπάρχουν. Η έλλειψή τους καθιστά την καθημερινότητα των 
διδασκόντων εξαιρετικά δύσκολη, πόσο μάλλον όταν επιχειρούνται κάποιες επιπλέον 
δραστηριότητες, όπως ημερίδες, συνέδρια κτλ 
 
γ΄ Έλλειψη διδασκόντων 
Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη επαρκούς σε αριθμό διδακτικού προσωπικού (τα 
τελευταία δύο χρόνια είχαμε 18 μέλη ΔΕΠ για 600 περίπου ενεργούς φοιτητές).Οι 
διδάσκοντες/ουσες, ειδικά της κατεύθυνσης Γλωσσολογίας-Διδακτικής, προσφέρουν πολύ 
περισσότερα μαθήματα από τα προβλεπόμενα, ενώ ο αριθμός των φοιτητών στα περισσότερα 
μαθήματα είναι υπερβολικά υψηλός. Κάποια μαθήματα διδάσκονται από δύο διδάσκοντες ΠΔ 407 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν όλα τα γνωστά προβλήματα καθυστέρησης των συμβάσεων και μείωσης 
των μισθών. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται επίσης η προκήρυξη από το Τμήμα μίας θέσης ΕΕΔΙΠ Ι 
(αρ.πρωτ. 63231/30.06.2010) και ο διορισμός του Ν. Κατσαούνη, ο οποίος έχει εκλεγεί από το 
περασμένο έτος στη βαθμίδα του Λέκτορα (28736/ 22.1.2010). Υπάρχει ακόμη σε ετήσια βάση η 
ανάγκη 4 αποσπασμένων καθηγητών οι οποίοι θα παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη και 
εποπτεία των φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης. Συνήθως από το Υπουργείο 
παραχωρείται στο Τμήμα μόνον ένας (1) αποσπασμένος, γεγονός που απαιτεί πολλαπλάσιες ώρες 
εργασίας και αυταπάρνηση από τους συναδέλφους της διδακτικής ώστε να διεξαχθεί επιτυχώς το 
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Πρόγραμμα. Την τρέχουσα χρονιά μάλιστα δεν μας δόθηκε ούτε ένας αποσπασμένος με 
αποτέλεσμα η Πρακτική άσκηση να βρίσκεται σε οριακό σημείο. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το 
οποίο απαιτεί επειγόντως επίλυση.  
 
δ΄ Ανεπάρκεια ερευνητικών κονδυλίων 
 Τα κονδύλια για την συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια του 
εσωτερικού και του εξωτερικού είναι ανεπαρκή και χρειάζεται η άμεση δραστική αύξησή τους. 
Σχετικά με αυτό το ζήτημα η ομάδα αξιολόγησης έγινε αποδέκτης έντονων παραπόνων απ’ όλους 
τους διδάσκοντες, οι οποίοι συχνά συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια κινούμενοι αποκλειστικά από 
την ατομική τους φιλοτιμία, αναγκαζόμενοι να χρησιμοποιήσουν δικά τους μέσα. Υπάρχουν δε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμμετοχή κάποιου συναδέλφου σε διεθνή επιστημονική συνάντηση 
δεν κατέστη δυνατή λόγω έλλειψης οικονομικής στήριξης. Δεδομένων των προσκλήσεων για 
συνέδρια προς τους επιστήμονές μας, της διεθνούς αναγνώρισης που χαίρει το έργο τους και της 
διάθεσής τους για κινητικότητα και προσφορά επισημαίνουμε μετ’ επιτάσεως αυτό το σημείο ως 
έκκληση για γενναία αύξηση των σχετικών πόρων, ώστε το Τμήμα να μπορέσει ν’ αναπτύξει 
περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του. 
Ακόμη δεν υπάρχουν κονδύλια για να απασχολήσουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο προσωπικό 
ερευνητικό μας έργο, και χωρίς κονδύλια το Τμήμα δεν επιτρέπει την απασχόλησή τους. Οι 
μεταπτυχιακοί θα μπορούσαν να επιβλέψουν ομάδες φοιτητών, πολλαπλασιάζοντας έτσι την 
έρευνα . 
 
Γενικά τα κονδύλια έρευνας είναι σχεδόν ελάχιστα. Η διεκδίκησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, ενώ οι υποχρεώσεις των διδασκόντων είναι πολύ 
επιβαρυμένες και οι δυνατότητες τεχνικής βοήθειας από την επιτροπή ερευνών πολύ 
περιορισμένες. Εκτός από αυτό η θεματολογία των ερευνητικών προγραμμάτων που 
προκηρύσσονται δεν συνδέεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του Τμήματος. 
Επιθυμητό θα ήταν να υπάρχει συντονισμός, ώστε να δημιουργούνται μικρότερα προγράμματα για 
την  έρευνα πάνω σε ζητήματα που προκύπτουν από τις θεωρητικές και πρακτικές αναζητήσεις των 
αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.   
 
 
Γενικό συμπέρασμα  
 
Παρόλες τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε αίθουσες, σε όργανα και σε κονδύλια το Τμήμα 
Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. βρίσκεται σε μια συνεχή πορεία ανόδου. Οι 
σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων και μεταξύ προσωπικού και φοιτητών είναι υποδειγματικές  και 
αυτό αντανακλά και γενικά σε ένα κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας. Εκφράζουμε την 
άποψη ότι αν εκλείψουν οι εξωγενείς παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο, το Τμήμα στα 
επόμενα έτη θα διακριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
 
 

 


