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Πρόλογος  

Χρησιμότητα και όρια μιας Έκθεσης Αξιολόγησης 

Η παρακάτω Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας (ΤΓΓΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θεωρούμε ότι μπορεί να 
συμβάλει στον εσωτερικό αναστοχασμό του Τμήματος (διδακτικό, διοικητικό 
προσωπικό και φοιτητές1) και ελπίζουμε να μελετηθεί και από εξωτερικούς 
αξιολογητές, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά του και να αναδειχθούν οι 
θετικές του πλευρές με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του. 

Στις λίγες σελίδες μιας Έκθεσης Αξιολόγησης δεν είναι δυνατόν όμως να 
αποτυπωθούν παρά μόνο κατά προσέγγιση οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι 
σκέψεις, τα συναισθήματα, οι ομαδικές και προσωπικές σχέσεις που παράγονται κατά 
τη συνεργασία ανάμεσα στους φοιτητές, στα μέλη του διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού ενός Τμήματος και στους εξωτερικούς του συνεργάτες. Αυτή η σύνθετη 
εμπειρία δεν μπορεί να μεταφραστεί σε μετρήσιμα μεγέθη και δεν γίνεται ορατή μόνο 
στα άμεσα αποτελέσματα ερευνών, μαθημάτων και αξιολογήσεων.  

Παρόλα αυτά προσπαθούμε στη συνέχεια να παρουσιάσουμε κάποιες πλευρές του 
επιστημονικού, διδακτικού και διοικητικού έργου που διεξήχθη στο Τμήμα 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, όσο μας το 
επιτρέπουν οι αντίξοες συνθήκες στις οποίες γράφτηκε η παρούσα Έκθεση 
Αξιολόγησης. Λόγω επιβάρυνσης του διδακτικού προσωπικού σε πάμπολλες άλλες 
επιτροπές, στην επιμέλεια τρίτομων πρακτικών, ασθένειας κ.ά. μόνο δύο άτομα από 
τα μέλη της επιτροπής ΟΜΕΑ ασχοληθήκαν με τη συλλογή των απαραίτητων 
στοιχείων και τη συγγραφή του παρόντος κειμένου (η πρόεδρος της επιτροπής και η 
συντονίστρια).  

 

Προβλήματα της σύνταξης της Έκθεσης Αξιολόγησης 

Η σύνταξη της Αξιολόγησης του έτους 2011-2012 έγινε κάτω από πολύ αντίξοες 
συνθήκες λόγω της σχεδόν τρίμηνης κατάληψης του κτιρίου διοίκησης, στο οποίο 
στεγάζονται οι γραμματείες της φιλοσοφικής σχολής και λόγω της μείωσης του 
διοικητικού και διδακτικού προσωπικού (βλ. συνταξιοδοτήσεις, κατάργηση 
εργολαβικών, ασθένειες).  

Το εναπομείναν προσωπικό έχει επιβαρυνθεί με επιπλέον καθήκοντα που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τη συνεχή συλλογή στατιστικών στοιχείων προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) και την 
αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του ΑΠΘ (σχετικά με τις πολυάριθμες 
επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Επιτροπές.pdf). Η 
επιπλέον επιβάρυνση συνδέεται και με την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν 

                                                            

1 Παρόλο που στο Τμήμα μας το φοιτητικό κοινό αποτελείται ως επί το πλείστον από φοιτήτριες, θα 
χρησιμοποιηθεί στο κείμενο αυτό στο εξής χάριν ευκολίας μόνο ο αρσενικός τύπος της λέξης. 
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στον νέο νόμο, στις συνεχείς τροποποιήσεις του και στις γενικότερες νέες, πολύ 
δύσκολες συνθήκες εργασίας (βλ. έλλειψη καθαριότητας, τεχνικής υποστήριξης, 
υλικοτεχνικής υποδομής και ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων, παύση συμβάσεων 
αλλοδαπών δασκάλων κ.ά.). Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την 
εξασφάλιση των ως τώρα αυτονόητων το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό 
ασχολείται συνεχώς με τη σύνταξη εγγράφων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων και 
γενικά με την επικοινωνία προς τις υπηρεσίες του ΑΠΘ και του ΥΠΑΙΘΠΑ και 
ενεργοποιείται με όλους τους δυνατούς τρόπους για να καλύψει τα κενά που 
δημιουργούνται, έτσι ώστε να επιτελέσει με υπευθυνότητα όσο γίνεται καλύτερα το 
έργο του προς τους φοιτητές και την ελληνική κοινωνία.  

Η κατάληψη του κτιρίου διοίκησης είχε άμεση επίπτωση στη συγγραφή της 
παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης του Τμήματός μας για το έτος 2011-12, επειδή δεν 
ήταν δυνατόν να αντλήσουμε παρά μόνο πριν λίγες μέρες τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους πίνακες, μια και δεν είχε ενημερωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας 
με τα νέα δεδομένα.2 Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι κατά την περίοδο της 
κατάληψης καταναλώσαμε κόπο και ενέργεια για να οργανώσουμε τη λειτουργία της 
γραμματείας μας σε άλλο χώρο και να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε εκεί έστω τις 
επείγουσες ανάγκες φοιτητών και διδασκόντων. Είναι κατανοητό ότι όταν άνοιξε η 
γραμματεία ο φόρτος εργασίας ήταν τεράστιος, επειδή έπρεπε να διεκπεραιωθούν 
υποθέσεις που λίμναζαν για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων, και η 
ορκωμοσία των φοιτητών.  

Παρακαλούμε, λοιπόν, τη ΜΟΔΙΠ και την ΑΔΙΠ να πάρουν υπόψη τους τα 
παραπάνω κατά την Αξιολόγηση της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης και να 
ενημερώσουν σχετικά όσο γίνεται καλύτερα το ΥΠΑΙΘΠΑ για τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει το Τμήμα μας και όλο το ΑΠΘ.  

 

Ελένη Μπουτουλούση (πρόεδρος της επιτροπής)  

Ανδρομάχη Σαπιρίδου (συντονίστρια) 

                                                            

2 Έτσι, κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτωβρίου -Δεκεμβρίου δεν είχαν περαστεί στο ηλεκτρονικό 
σύστημα της Γραμματείας οι επιτυχόντες της περιόδου Σεπτεμβρίου του ΠΠΣ. Επομένως δεν ήταν 
δυνατόν να συμπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες: Π 0 (Επιτομή, διότι εδώ ο αριθμός των αποφοίτων 
δεν αντιστοιχούσε με την πραγματικότητα), Π 6 (διότι εκτός από το σύνολο των αποφοιτησάντων που 
εμφανιζόταν λανθασμένο στην Επιτομή, δεν ίσχυε και η κατανομή της βαθμολογίας), Π 7 (διότι οι 
στατιστικές της διάρκειας σπουδών εμφανιζόταν αντίστοιχα αλλοιωμένες), Π 12 (διότι οι 
συμμετέχοντες στις εξετάσεις του ΠΠΣ καθώς και οι επιτυχόντες δεν ίσχυαν) και 14 (κατανομή 
βαθμολογίας και ΜΟ βαθμού πτυχίου στο ΠΜΣ). Ακόμη και σήμερα που γράφεται η Έκθεση δεν 
έχουν περαστεί οι επιτυχόντες της περιόδου του Σεπτεμβρίου στον πίνακα 12 του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Γραμματείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να υπολογίσουμε τους βαθμούς 
επιτυχίας των φοιτητών. 
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1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών στοιχείων 

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας βίωνε πριν την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης για αρκετά χρόνια μια συνεχή ανοδική πορεία που οφείλεται 
στην πρόσληψη νέων διδασκόντων, στην αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών 
και στον εμπλουτισμό του με νέα αντικείμενα, στη διεξαγωγή ερευνών και 
διοργάνωση συνεδρίων, στη βελτίωση των υλικοτεχνικών του υποδομών και φυσικά 
στον υπέρμετρο ζήλο και εργατικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 
του. Τα θετικά αποτελέσματα της πορείας αυτής αντανακλούν, μεταξύ άλλων, στην 
προτίμηση που του δείχνουν, ακόμη και τώρα, οι υποψήφιοι φοιτητές και στην άνοδο 
των βάσεων στις πανελλήνιες, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Στη συνέχεια 
παρατηρούμε την πορεία του κατά το έτος 2011-2012 και εντοπίζουμε τα σημεία 
εκείνα στα οποία υπάρχουν προβλήματα και ανακόπτουν την εξελικτική του αυτή 
πορεία, αλλά και τα σημεία εκείνα που εξασφαλίζουν τη συνέχισή της. 

  

1.1 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος 

Ο αριθμός των φοιτητών μας εξακολουθεί την ανοδική του πορεία. Τα 6 τελευταία 
έτη παρατηρείται μια άνοδος κατά Μ.Ο. 9% των φοιτητών που σπουδάζουν σε 
κανονικά έτη φοίτησης (βλ. Πίνακα 0). Η προτίμηση των φοιτητών στο Τμήμα μας 
θεωρούμε ότι οφείλεται στην καλή του φήμη σε συνάρτηση με τις επαγγελματικές 
προοπτικές που προσφέρει τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης όσο και αλλού (βλ. 
παρακάτω). Οι προοπτικές αυτές αυξάνονται λόγω της ανόδου της επιρροής της 
γερμανικής οικονομίας στην Ελλάδα, αλλά και της οικονομικής κρίσης, που ωθεί 
πολλούς νέους προς τη Γερμανία για σπουδές και εργασία. Οι νέες αυτές συνθήκες 
οδηγούν, δηλαδή, στην αύξηση της ζήτησης της γερμανικής γλώσσας ως ξένης.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μόρια της βάσης εισαγωγής των 
τελευταίων τεσσάρων ετών. Η βάση εισαγωγής στο Τμήμα μας αυξάνεται συνεχώς 
και έφτασε το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 τα 17049 μόρια, γεγονός που δείχνει την 
προτίμηση των φοιτητών στο Τμήμα μας.  

Ακαδημαϊκό 
έτος 

2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 

Μόρια βάσης 
εισαγωγής 

17049 16770 13361 12109 

Αλλοδαποί φοιτητές δεν εμφανίζονται να υπάρχουν σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Όμως στην πραγματικότητα 21 αλλοδαποί 
φοιτητές είναι στην περίοδο 2011-12 εγγεγραμμένοι στο φοιτητολόγιο του Τμήματος.  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ιδρύθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2006-2007. Κατά την περίοδο 2011-2012 φοιτούσαν στο Πρόγραμμα 49 φοιτητές 
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(βλ. Πίνακα 3). Ανά έτος εισάγονται στο Πρόγραμμα κατόπιν εξετάσεων 14 νέοι 
συμμετέχοντες. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή στο Τμήμα 
ανέρχονται στους 13. Ωστόσο να τονιστεί ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
συμμετέχουν ως επιβλέποντες σε πάμπολλες τριμελείς επιτροπές υποψηφίων 
διδακτόρων άλλων Τμημάτων, αφού κλήθηκαν να προσφέρουν τη συμβολή τους είτε 
σε διατμηματικά ΠΜΣ, στα οποία συμμετέχει το Τμήμα, είτε για μεμονωμένες 
περιπτώσεις υποψηφίων από άλλα τμήματα. Αυτές οι περιπτώσεις δεν καταγράφονται 
στους πίνακες της παρούσας Αξιολόγησης, ενώ περιλαμβάνονταν ως το 2010 στην 
πενταετή ΄Εκθεση Αξιολόγησης. Παραπέμπουμε, λοιπόν, στο κείμενο εκείνο. Για τα 
πιο πρόσφατα έτη θα χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη Έκθεση Αξιολόγησης 
(2012/13) τα απογραφικά των διδασκόντων, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. 
Λόγω της κατάστασης σε όλες τις γραμματείες της Φιλοσοφικής δεν ήταν δυνατόν να 
μας δοθούν από τις υπόλοιπες γραμματείες τα στοιχεία που ζητήσαμε σχετικά.  

 

1.1.1 Προπτυχιακές σπουδές 

Oι φοιτητές πλήρους φοίτησης (ΦΠΦ)3 εμφανίζονται σύμφωνα με τον τρόπο που 
τους υπολογίζει το ΥΠΑΙΘΠΑ να είναι μόνο 317, ενώ σύμφωνα με τις στατιστικές 
του Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΑΠΘ οι φοιτητές που είχαν δηλώσει 
τουλάχιστον ένα μάθημα κυμαίνονται κατά Μ.Ο. στους 700 (735 στο ΧΕ και 666 στο 
ΕΕ). Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο διαφέρει ο πρώτος αριθμός από την πραγματικότητα.  

Ο τρόπος αυτός υπολογισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ των ενεργών φοιτητών θεωρούμε ότι 
είναι λανθασμένος, επειδή, μεταξύ άλλων, αδικεί και τον κόπο των διδασκόντων. 
Ένας φοιτητής που δεν έχει δηλώσει όλα τα μαθήματα, βρίσκεται παρόλα αυτά στο 
Πανεπιστήμιο και απασχολεί τους διδάσκοντες περισσότερο μάλιστα και από έναν 
"τακτικό" φοιτητή. Συχνά πρόκειται για άτομα που ζουν εκτός Θεσσαλονίκης, 
εργάζονται ή είναι μητέρες. Αυτά τα άτομα χρειάζονται περισσότερη συμβουλευτική 
υποστήριξη, διότι ζητούν εξατομικευμένη φροντίδα μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή έρχονται με την παράκληση να κάνουν επιπλέον εργασίες για να 
καλύψουν τα κενά κ.τ.λ. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε με ρεαλιστικό τρόπο τους 
ενεργούς φοιτητές, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να θεωρήσουμε ως μη ενεργούς 
αυτούς που δεν έχουν δηλώσει κανένα μάθημα για ένα ή και περισσότερα εξάμηνα.  

Αντίστοιχα, αν υπολογιστεί ο μέσος όρος ΦΠΦ ανά διδάσκοντα σύμφωνα με τον 
τρόπο που το κάνει η ΑΔΙΠ, αυτοί μόλις φτάνουν τους 14. Με βάση όμως τους 
πραγματικούς φοιτητές, όπως τους εμφανίζουν οι πίνακες του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Γραμματείας, η τιμή ανεβαίνει στους 30 ανά διδάσκοντα (700: 23 

                                                            

3 Το Υπουργείο ορίζει τους ΦΠΦ ως το πηλίκον της διαιρέσεως του συνόλου των εγγεγραμμένων σε 
όλα τα μαθήματα δια του αριθμού των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. 
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διδάσκοντες) 4 και είναι φυσικά πολλαπλάσια από τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών. Επιπλέον, επειδή στο Τμήμα μας στα περισσότερα μαθήματα δεν 
ακολουθείται η διδασκαλία από καθέδρας, αλλά δίδονται εργασίες και απαιτείται και 
μια γραπτή ή προφορική εξέταση στις εξεταστικές –αλλά κάποιες φορές και κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου– η επιβάρυνση είναι ακόμα υψηλότερη. Άλλωστε, η εξαγωγή 
στην περίπτωση αυτή του Μ.Ο. των παρακολουθούντων ένα μάθημα είναι εν μέρει 
απατηλή. Διότι, αν π.χ. υπάρχει μάθημα με 7 συμμετέχοντες και άλλο με 293, ο Μ.Ο. 
των 150 αδικεί βέβαια το δεύτερο.  

Κατά το έτος 2011-2012 αποφοίτησαν 107 φοιτητές (βλ. Πίνακα 7), εκ των οποίων 
43 στην κανονική τετραετή διάρκεια σπουδών. Από τους 107 φοιτητές που 
αποφοίτησαν οι 99, δηλαδή το 93%, είχαν καταφέρει να αποφοιτήσουν στο νόμιμο 
διάστημα νx2. Οι υπόλοιποι προέρχονται από περισσότερα έτη σπουδών. Θεωρούμε 
ότι αυτοί οι τελευταίοι καλώς δεν εκδιώχθηκαν από το Τμήμα, αν ληφθεί υπόψη ότι 
πολλοί εκ των φοιτητών μας εργάζονται, υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που είναι 
οικογενειάρχες και άλλοι κάνουν "επανεκκίνηση" των σπουδών τους μετά από ένα 
μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά στους "λιμνάζοντες" φοιτητές ο αριθμός αυτός 
συνιστά το 17% των νεοεισερχομένων5.  

Ο αριθμός αυτός είναι αναμενόμενος εν μέρει λόγω της οικονομικής συγκυρίας, που 
αναγκάζει πολλούς φοιτητές να διακόψουν τις σπουδές τους, κυρίως αν προέρχονται 
από άλλες πόλεις της Ελλάδας μια και οι σπουδές σε μια άλλη πόλη προσθέτουν ένα 
δυσβάστακτο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Θα είχε ίσως εδώ 
ενδιαφέρον, αν οι στατιστικές αποκάλυπταν το ποσοστό των φοιτητών που δεν 
έκαναν καμία ενέργεια πέραν της εγγραφής τους, διότι αυτά τα άτομα μάλλον 
βρέθηκαν στο Τμήμα παρά τη θέλησή τους και δεν σκόπευαν εξ αρχής να φοιτήσουν 
σε αυτό.  

Ο μέσος όρος βαθμολογίας αποφοίτησης των φοιτητών μας παραμένει υψηλός, στο 
7,05. Τον βαθμό πτυχίου 7 έχουμε θέσει και ως προϋπόθεση για εισαγωγή στον 
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τμήματος. Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι – εκτός 
μιας εξαίρεσης – δεν παρατηρούνται περιπτώσεις αποφοίτησης με Μ.Ο. βαθμολογίας 
5-5,9. Δεν υπάρχουν επομένως άτομα που αποφοίτησαν έχοντας μόλις και μετά βίας 
καλύψει το μίνιμουμ των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται. 

Οι σπουδές στο Τμήμα μας διαρκούν τέσσερα έτη. Τα μαθήματα είναι τρίωρα και για 
τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 136 
διδακτικές μονάδες (ΔΜ). Οι μονάδες αυτές κατανέμονται σε 88 ΔΜ υποχρεωτικών 
μαθημάτων, 24 ΔΜ μαθημάτων κατεύθυνσης, 18 ΔΜ επιλογής και 6 ΔΜ ξένης 
                                                            

4 Η τιμή αυτή, δηλαδή 30 φοιτητές ανά διδάσκοντα για το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, αναφέρεται και στο κείμενο "ΠΡΟΤΑΣΗ για ένα Πλαίσιο ακαδημαϊκής αναδιοργάνωσης 
του ΑΠΘ με αφορμή το σχέδιο ΑΘΗΝΑ" που συντάχθηκε από επιτροπή με πρόεδρο τον Π. Μήτκα 
(12.11.2012).  
5 Οι λιμνάζοντες φοιτητές στο Τμήμα ανέρχονται αυτή τη στιγμή στους 539. Παρατηρώντας τις 
στατιστικές των τελευταίων 7 ετών βλέπουμε ότι αυτοί αυξάνονται κατά Μ.Ο. κατά 23,8 άτομα κατ' 
έτος [539 φοιτητές (το 2012) - 372 φοιτητές (το έτος 2005) = 167: 7 έτη= 23, 8], αριθμός που 
αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό.  
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γλώσσας. Για τις ανάγκες του πίνακα της Επιτομής μετατρέψαμε τις ΔΜ σε 
μαθήματα (βλ. Πίνακα Επιτομή Στοιχείων του αξιολογούμενου Τμήματος). Έτσι 
φθάνουμε στα 42 μαθήματα που απαιτούνται, για την αποφοίτηση από το Τμήμα μας, 
εκ των οποίων 26 Υποχρεωτικά, 8 Κατεύθυνσης, 6 Επιλογής και 2 Ξένης Γλώσσας.  

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος παρουσιάζεται στους 
Πίνακες 12.1 και 12. 2. Το Πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης του 
προγράμματος σπουδών που πραγματοποιήθηκε μέσω προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ κατά 
τα έτη 2002-2006 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το Πρόγραμμα αξιολογήθηκε από 
εξωτερικό κριτή, τον καθηγητή Hans Bickes από το Πανεπιστήμιο του Αννοβέρου 
(βλ. Αξιολόγηση 2006-2010, σσ. 68-77). Με βάση τις παρατηρήσεις του καθηγητή 
Hans Bickes και την εμπειρία της εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών, 
έγινε πριν δύο χρόνια εκ νέου μια αναμόρφωση προγράμματος σε επιμέρους σημεία. 
Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την 
καλύτερη εφαρμογή του νέου αυτού Προγράμματος Σπουδών έγινε αντιστοίχηση του 
κάθε μαθήματος, που ακόμη δεν είχε περάσει ο φοιτητής, από τα παλαιότερα 
προγράμματα στο νέο. 

Κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος προσφέρθηκαν στους φοιτητές 81 μαθήματα 
από 19 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη ΕΕΔΙΠ Ι, δύο διδάσκοντες του Ν. 407 για τη διδασκαλία 
της Ολλανδικής και της Γλωσσολογίας, 2 αλλοδαπές δασκάλες και μιας βοηθού 
γλώσσας της Γερμανικής Υπηρεσίας Ανταλλαγών (DAAD). Θα πρέπει να τονίσουμε 
εδώ ότι τα μαθήματα γλώσσας είναι χωρισμένα σε δύο τμήματα, σύμφωνα με το 
επίπεδο γνώσεων των φοιτητών. Το 1ο Τμήμα διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ 
το 2ο φθάνει τις 6 ώρες. Αυτό γίνεται επί τέσσερα εξάμηνα, γεγονός που σημαίνει ότι 
για τα γλωσσικά μαθήματα επενδύονται από το Τμήμα 40 εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας. Επίσης, και στα εξάωρα μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης Διδακτική 
IV και V οι φοιτητές είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες. Τα μαθήματα αυτά 
απασχολούν επομένως διδάσκοντες 36 εβδομαδιαίες ώρες κατ' έτος. 

Το Τμήμα μας δεν έχει χωριστεί διοικητικά σε Τομείς λόγω έλλειψης του 
απαραίτητου αριθμού μελών ΔΕΠ. Όμως στο ΠΠΣ δίνεται μετά τα δύο πρώτα έτη η 
δυνατότητα εξειδίκευσης. Πιο συγκεκριμένα: Από τους πίνακες 12.1 και 12.2 
εμφαίνεται η οργάνωση του ΠΠΣ σε δύο κύκλους σπουδών, από τους οποίους ο 
πρώτος διαρκεί από τα εξάμηνα 1.-4.  

Για την παρακολούθηση του Β΄ κύκλου σπουδών οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
περάσει τα μαθήματα της Γλώσσας Ι-IV, τα οποία θα τους επιτρέψουν την 
απρόσκοπτη και επιτυχή συμμετοχή τους στα μαθήματα του Β΄ κύκλου σπουδών. 
Επίσης, τα μαθήματα της Διδακτικής Ι-ΙΙΙ είναι προϋπόθεση για την παρακολούθηση 
των μαθημάτων Διδακτικής IV και V του 7ου και 8ου εξαμήνου. Ο δεύτερος κύκλος 
σπουδών, τα εξάμηνα 5.-8, χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις, αυτή της Γλωσσολογίας-
Διδακτικής και αυτή της Λογοτεχνίας και Πολιτισμού με στόχο την εξειδίκευση των 
φοιτητών.  

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

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 έχουν τη δυνατότητα 
να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να 
καλλιεργήσουν την γλωσσική τους ευαισθησία (βλ. ιστοσελίδα). 

Προσφέρονται επίσης μαθήματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα, π.χ. η μελέτη της 
σχέσης λόγου και εικόνας και αποπειράται η συνδεση διαφορετικών αντικειμένων, 
όπως της γλωσσολογίας με τη διδακτική, την παιδαγωγική και την ψυχολογία, της 
γλωσσολογίας με την γραμματολογία, της μετάφρασης με τις πολιτισμικές σπουδές. 
Έτσι, τρία από τα μαθήματα επιλογής οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε από την 
άλλη Κατεύθυνση είτε από άλλο Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής ή άλλων συγγενών 
Σχολών του ΑΠΘ. 

Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση προαιρετικής πτυχιακής εργασίας με αντικείμενο 
σχετικό με την κατεύθυνση ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Σχετικά λίγοι 
από τους φοιτητές μας αποφασίζουν να συγγράψουν πτυχιακή εργασία, μεταξύ 
άλλων, επειδή το πρόγραμμά τους είναι πολύ απαιτητικό και οι περισσότεροι 
επιθυμούν να πάρουν πτυχίο στο λιγότερο δυνατό χρονικό διάστημα που είναι τα 4 
χρόνια. Εξάλλου για την άσκηση κάποιων επαγγελμάτων, π.χ. του καθηγητή, δεν 
είναι απαραίτητη η πτυχιακή εργασία. ΄Ετσι επιλέγουν να εκπονήσουν διπλωματική 
εργασία κυρίως φοιτητές που προτίθενται να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και 
μάλιστα στο εξωτερικό.  

Τα περισσότερα μαθήματα, ειδικά αυτά του Β΄ κύκλου σπουδών, είναι σεμιναριακού 
τύπου και ο βαθμός δίδεται είτε αποκλειστικά με εργασίες είτε ως συνδυασμός 
εξετάσεων με εργασίες. Έτσι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε 
προσωπική βάση με τον διδάσκοντα και τους συμφοιτητές τους. Είναι βέβαια 
εμφανές ότι αυτό συνδέεται με μεγάλο φόρτο εργασίας για τον διδάσκοντα, διότι 
όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 12.2 πολλά μαθήματα επιλογής και κατεύθυνσης 
έχουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό φοιτητών σε σχέση με τα ευρωπαϊκά στάνταρτς.  

Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα μαθήματα ΔΙΔ 704 και ΔΙΔ 804 που 
απαρτίζουν το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) και διεξάγονται μέσω 
προγράμματος ΕΣΠΑ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_αφίσα_ΠΑ.pdf). Η Πρακτική άσκηση 
αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων στενά συνδεδεμένο με τον χώρο 
επαγγελματικής απασχόλησης των περισσότερων αποφοίτων μας και παράλληλα ένα 
θεσμό πρωτοποριακό για όλες τις Ξενόγλωσσες Φιλολογίες του ΑΠΘ. Τα μαθήματα 
αυτά (Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου, υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις) 
αναπτύσσονται σε τρεις φάσεις: Στο πρώτο μέρος οι φοιτητές και φοιτήτριες 
ασκούνται στο να παρουσιάζουν μαθήματα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, τα 
οποία βιντεοσκοπούνται και στη συνέχεια αναλύονται. Έτσι γίνεται, μεταξύ άλλων, η 
απαραίτητη προετοιμασία τους για την πρακτική τους άσκηση. Στο δεύτερο μέρος οι 
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φοιτητές παρακολουθούν σε μικρές ομάδες μαθήματα της Γερμανικής, και κάθε 
ομάδα ασκείται σε τάξη ενός δημοσίου και ενός ιδιωτικού σχολείου, υπό την 
επίβλεψη πεπειραμένων καθηγητών και καθηγητριών. Στα σχολεία αυτά αρχικά οι 
ασκούμενοι παρακολουθούν και αναλύουν το μάθημα με βάση κριτήρια που έχουν 
επεξεργαστεί στο σεμινάριο. Κατόπιν ετοιμάζουν (και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό 
σχολείο) δική τους πρόταση για μια διδακτική ενότητα και τη διδάσκουν στις τάξεις, 
όπου έχουν παρακολουθήσει μαθήματα. Τέλος οι φοιτητές και φοιτήτριες καταθέτουν 
γραπτή εργασία, όπου αναλύουν και εκθέτουν γραπτώς την πορεία της διδασκαλίας 
που παρακολούθησαν, αλλά και περιγράφουν και αιτιολογούν την πορεία των δικών 
τους μαθημάτων. 

Από το Τμήμα προσφέρθηκαν επίσης και το έτος 2011-2012 φροντιστηριακά 
μαθήματα χωρίς διδακτικές μονάδες για τη βελτίωση των γνώσεων Γερμανικής 
γλώσσας (σ. 10 Οδηγός Σπουδών 2011-2012 [ΟΣ]), όπως επίσης για τη χρήση Η/Υ, 
για την εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθήκης (σ. 14 ΟΣ), τα οποία δεν συμπεριλάβαμε 
στους πίνακες 12.1 και 12.2., διότι ήταν υποστηρικτικά της κύριας διδασκαλίας. 

Ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθήθηκαν, προσπαθούμε, παρόλο το 
φόρτο εργασίας, να ανταποκριθούμε όσο γίνεται καλύτερα στα νέα Μέσα 
Τεχνολογίας. Όλο και περισσότεροι διδάσκοντες χρησιμοποιούν για να ανεβάσουν το 
υλικό των μαθημάτων τους, να επικοινωνήσουν με τους φοιτητές κ.ά. την πλατφόρμα 
blackboard. Πολλές από τις παραδόσεις μας, αλλά και οι παρουσιάσεις των φοιτητών, 
γίνονται σε power point, επίσης, προσφέρεται μάθημα, στο οποίο οι φοιτητές 
μαθαίνουν τεχνικές υποτιτλισμού ταινιών, μάθημα για τη χρήση ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.ά. 

Για την ηλεκτρονική Αξιολόγηση των μαθημάτων, θα είχαμε να παρατηρήσουμε 
τα εξής: 

Στο ΧΕ 2011/12 συμπληρώθηκαν 204 ερωτηματολόγια για 41 μαθήματα από 59 
φοιτητές επί συνόλου 6659 εγγεγραμμένων σε όλα τα μαθήματα, ενώ στο ΕΕ 2012 
είχαμε στη διάθεσή μας 695 ηλεκτρονικά συμπληρωμένα ερωτηματολόγια για 59 
μαθήματα από 143 φοιτητές επί συνόλου 6629 εγγεγραμμένων. Στο ΧΕ 2011/12 τα 
ερωτηματολόγια αφορούσαν το 38% των μαθημάτων, ενώ στο ΕΕ 2012 ο αριθμός 
των αξιολογούμενων μαθημάτων έφτασε στο 51,3%. Στο ΕΕ 2012 συμμετείχε το 
21,5% (143 από τους 666 φοιτητές του Τμήματος) έναντι 7,8% στο ΧΕ. Επίσης, στο 
ΕΕ 2012 συμπληρώθηκαν 10,5% ερωτηματολόγια από αυτά που θα μπορούσαν να 
είχαν συμπληρωθεί (695 από τα 6659) έναντι 3,1% στο Χ.Ε 2011/12. Αυτή η άνοδος 
από το Χειμερινό στο Εαρινό εξάμηνο οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι η 
δυνατότητα για ηλεκτρονική Αξιολόγηση δόθηκε για πρώτη φορά στο τέλος του ΧΕ 
2011/12 και οι φοιτητές δεν είχαν προλάβει να εξοικειωθούν με τη μέθοδο. 

Εδώ βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι σε 19 από τα 49 αξιολογούμενα 
μαθήματα του ΕΕ 2012 και σε 17 από τα 34 του ΧΕ 2011/12 οι αριθμός των 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων δεν ξεπερνά τα δάχτυλα του ενός χεριού, γεγονός 
που καθιστά, βέβαια, άκυρη οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
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Ένα άλλο θέμα αφορά στις στατιστικές, έτσι όπως αυτές εμφανίζονται στους πίνακες 
της Αξιολόγησης Μαθημάτων: Από τα μαθήματα που εμφανίζονται εκεί ως 
διδαχθέντα, τα 16 δεν αφορούν το Τμήμα μας, διότι είναι μαθήματα που επέλεξαν οι 
φοιτητές μας ως επιλογές από άλλα Τμήματα, αφού το επιτρέπει ο κανονισμός του 
Τμήματος. Άλλα 9 από τα μαθήματα των πινάκων αφορούν την επαναληπτική 
περίοδο που δίδεται για φοιτητές επί πτυχίω ή το Σεπτέμβρη. Αυτά θα έπρεπε, 
εφόσον το μάθημα παρουσιάζει τον ίδιο κωδικό, να συνυπολογίζονται από το 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της Αξιολόγησης να 
είναι έγκυρο. Τέλος, 8 από τα μαθήματα κατεύθυνσης που διδάχθηκαν στο ΕΕ στο 
Τμήμα (τα ΒΚ 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108 και 0085) δεν είχαν συμπεριληφθεί 
στον συμπληρωμένο πίνακα 12 που μάς απεστάλη από το σύστημα Ηλεκτρονικής 
Γραμματείας, επομένως είναι πολύ πιθανό να μην αξιολογήθηκαν, επειδή δεν 
αναφέρονταν καν.  

Αν τώρα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης του 2011-2012 με αυτά του 
2010-11, βλέπουμε μια μικρή πτώση στη γνώμη των φοιτητών για τα μαθήματα και 
τους διδάσκοντες που εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να μας ανησυχήσει. 
Μετατρέποντας, δηλαδή, τις τιμές του προηγούμενου έτους σε ποσοστά επί τοις 
εκατό, όπως αυτά εμφανίζονται στις φετινές στατιστικές, παρατηρούμε ότι ενώ οι 
στόχοι των μαθημάτων το προηγούμενο έτος θεωρούνταν κατά Μ.Ο. 86% σαφείς, η 
τιμή στο ΧΕ 2011/12 φέτος έπεσε στο 83% και στο ΕΕ 2012 μάλιστα μόλις έφτασε 
το 78,2%. Αντίστοιχα οι διδάσκοντες παρουσιάζονταν να οργανώνουν καλά την ύλη 
τους κατά 87,6%, κατά 81,8% και τέλος κατά 79,7% στις τρεις προαναφερθείσες 
περιόδους. Οι ίδιοι καθηγητές εμφανίζονται το 2010 -11 κατά 91,8% προσιτοί, ενώ το 
2011-12 η προσήνειά τους έπεσε στο 86% στο ΧΕ 2011/12 και έφτασε μάλιστα στο 
82,1% στο ΕΕ 2012. 

Μια "απλή" εξήγηση θα ήταν ότι το μέσο της ηλεκτρονικής Αξιολόγησης 
απελευθέρωσε τους φοιτητές από το φόβο του ελέγχου των απαντήσεων από τους 
καθηγητές που θα συνεπάγονταν ίσως χαμηλότερο βαθμό ή ακόμη και δυσκολία για 
να "περάσουν" το μάθημα. Όμως, τα συμπληρωμένα έντυπα ερωτηματολόγια τα 
τοποθετούσαν αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας Αξιολόγησης δύο φοιτητές μέσα 
σε φάκελο, τον οποίο υπέγραφαν μαζί με τον διδάσκοντα στο κλείσιμό του και τον 
παρέδιδαν οι ίδιοι στη γραμματεία. Η γραμματεία έδινε μετά τον κλειστό φάκελο 
στον πρόεδρο της ΟΜΕΑ. Οπότε οι φοιτητές δεν ένιωθαν ανασφαλείς ως προς την 
αποκάλυψη της ταυτότητά τους. Κάποιοι φοιτητές ισχυρίζονται, μάλιστα, ότι έχουν 
λιγότερη εμπιστοσύνη στην ηλεκτρονική Αξιολόγηση ως προς τη διαρροή του 
ονόματός τους.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους και κυρίως επειδή το δείγμα είναι μικρό και 
επομένως όχι τυπικό θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων εν μέρει 
μόνο αποδίδουν την πραγματική κατάσταση. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι η 
ηλεκτρονική Αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση των μαθημάτων. Για αυτό προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους φοιτητές 
για τη σπουδαιότητα της Αξιολόγησης, έτσι ώστε να συμμετέχουν όσο γίνεται 
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περισσότεροι. Παράλληλα ελπίζουμε ότι θα λυθούν τα τεχνικά προβλήματα που 
παρουσιάζονται και θα τελειοποιηθεί το σύστημα. 

Στη συνέχεια διατυπώνουμε κάποια συμπεράσματα που θα μπορούσαν να εξαχθούν 
από τις απαντήσεις των φοιτητών:  

α) Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και η παρουσίαση/συγγραφή εργασιών 
στα μαθήματα που επιτυγχάνεται με την προσωπική συνεργασία με τον 
διδάσκοντα φαίνεται να επηρεάζουν θετικά την κρίση των φοιτητών. Έτσι 
παρατηρούμε ότι ο ίδιος διδάσκων "βαθμολογείται" στα μάθηματά του 
Κατεύθυνσης ή Επιλογής, όπου οι φοιτητές είναι λιγότεροι και δίνονται 
εργασίες, καλύτερα από ό,τι στα Υποχρεωτικά του μαθήματα, στα οποία λόγω 
του μεγάλου αριθμού των φοιτητών, δεν μπορεί να αποφευχθεί η διδασκαλία 
"από καθέδρας" και η βαθμολόγησή τους γίνεται μόνο κατόπιν εξετάσεων 

β) Έναν μεγάλο ρόλο παίζουν, δηλαδή, οι αριθμοί των συμμετεχόντων. Εκεί 
που αυτοί αγγίζουν κάπως τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η Αξιολόγηση είναι 
θετικότερη. 

γ) Ακόμη, μαθήματα στα οποία οι φοιτητές έχουν γενικά μεγάλα ποσοστά 
επιτυχίας στις εξετάσεις έχουν πιο θετική Αξιολόγηση, από άλλα, όπου οι 
φοιτητές κρίθηκαν πιο αυστηρά. Χρησιμοποιώντας εδώ και μήνυμα 
συναδέλφου άλλου τμήματος, θα συμφωνήσουμε κι εμείς ότι: "Η Αξιολόγηση 
χρησιμοποιείται από φοιτητικές ομάδες και ως ρεβάνς για δυσάρεστους 
βαθμούς σε μαθήματα". 

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι αναμενόμενο ότι καθηγητές που έχουν μόνο 
Υποχρεωτικά μαθήματα λόγω προγράμματος θα βρίσκονται σε χειρότερη θέση από 
συναδέλφους που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μαθήματα Κατεύθυνσης ή 
Επιλογής, που έχουν πιο περιορισμένο αριθμό φοιτητών.  

Θεωρούμε, λοιπόν, σκόπιμο να υπάρχει επίγνωση των παραπάνω όταν αξιολογείται 
το διδακτικό έργο των καθηγητών από την ΑΔΙΠ ή από τους αξιολογητές κατά την 
κρίση τους. Αλλιώς, όταν δεν αναγνωρίζεται το έργο τους στις ιδιαιτερότητές του και 
δεν συνυπολογίζονται οι συνθήκες του κάθε μαθήματος στην εξήγηση και ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, υπάρχει ο 
κίνδυνος να αρχίσουν οι καθηγητές να έχουν ως κύριο στόχο τους την επίτευξη μιας 
θετικής Αξιολόγησης από τους φοιτητές, με κάθε κόστος, π.χ. βάζοντας καλούς 
βαθμούς, και λιγότερο την εξασφάλιση της ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
των φοιτητών.  

Ως προς τα επιμέρους προβλήματα θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι είναι απαραίτητο:  

α) να τελειοποιηθεί το σύστημα καταγραφής των μαθημάτων και υπολογισμού 
από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας, 

β) να εξευρεθεί τρόπος, ώστε να συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο μόνο οι 
φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα,  
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γ) να καταφέρουμε να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια τουλάχιστον το 70% 
των φοιτητών για να είναι έγκυρα τα στατιστικά αποτελέσματα,  

δ) να υπάρξουν έγκυρες έρευνες σχετικά με τα κίνητρα και τους τρόπους 
αντίδρασης των Ελλήνων φοιτητών σε αυτές τις μεθόδους (ηλεκτρονικής) 
Αξιολόγησης που είναι για αυτούς ακόμη ξένες.  

Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν σε βάθος στα Τμήματα 
και στις σχολές, ίσως και σε Ημερίδα με αποκλειστικό θέμα την Αξιολόγηση των 
μαθημάτων, έτσι ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και να γίνουν εμφανή τα 
διάφορα προβλήματα, γεγονός που θα οδηγήσει στην επίλυσή τους.  

 

1.1.2 Μεταπτυχιακές σπουδές 

Από το 2006 (Φ.Ε.Κ 808/τ.Β΄/4-7-2006) ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Τμήμα 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γλώσσα και πολιτισμός 
στον γερμανόφωνο χώρο». Το ΠΜΣ προβλέπει δωρεάν παρακολούθηση, έτσι ο 
μόνος πόρος χρηματοδότησής του είναι το γλίσχρο ποσό που του αποστέλλεται από 
το Κράτος και το οποίο μάλιστα πέρσι δεν του καταβλήθηκε. Το Πρόγραμμα 
συνεχίζει τη λειτουργία του χάρη στις άοκνες προσπάθειες των διδασκόντων που 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και πέραν του απαιτούμενου ωραρίου 
διδασκαλίας τους.  

Το Π.Μ.Σ. απονέμει: 

Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις: 

1. Γλωσσολογίας – Διδακτικής. 

2. Λογοτεχνίας – Πολιτισμού. 

Β) Διδακτορικό Δίπλωμα  

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκατέσσερα 
(14) άτομα κατ’ έτος, 7 για την κάθε κατεύθυνση. Η εισαγωγή των υποψηφίων 
γίνεται κατόπιν εξετάσεων. Για την εισαγωγή λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός 
πτυχίου (τουλάχιστον 7.00), ο βαθμός στα ειδικά μαθήματα κατεύθυνσης, άριστη 
γνώση γερμανικής και ελληνικής, πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, 
γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών με Ιδρύματα του 
εξωτερικού, προϋπηρεσία, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις.  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο Π.Μ.Σ. είναι πτυχιούχοι του Τμήματός μας. Οι 
αιτήσεις συμμετοχής για το έτος 2010-11 ήταν 10. Οι αποφοιτήσαντες ήταν 2 κατά το 
έτος 2008-09, 6 το έτος 2009-10, 5 το έτος 2010 και 10 κατά το έτος 2011 (βλ. 
Πίνακα 4). 26 μεταπτυχιακοί φοιτητές απέκτησαν, δηλαδή, τον τίτλο τους στο 
διάστημα λειτουργίας του ΠΜΣ. 

Οι φοιτητές κάθε κατεύθυνσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εννέα (9) τρίωρα 
μαθήματα, τρία (3) ανά εξάμηνο, τα οποία κατανέμονται ισομερώς στα τρία πρώτα 
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εξάμηνα σπουδών, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η ερευνητική-διπλωματική 
εργασία. Κατά τη διάρκεια όλων των εξαμήνων φοίτησης, προσφέρονται ειδικά 
ερευνητικά σεμινάρια (Kolloquium), ένα μέρος των οποίων θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεωτικά. Όλα τα μαθήματα είναι 
οργανωμένα σε σεμιναριακή βάση. Οι φοιτητές βαθμολογούνται με βάση προφορική 
παρουσίαση και γραπτή εργασία με ερευνητικό περιεχόμενο που καταθέτουν στο 
τέλος του εξαμήνου. Το επίπεδο των μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρούμε ότι είναι 
πολύ υψηλό, και συγχρόνως οι επιδόσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι άριστες, 
εφόσον ο μέσος όρος βαθμολογίας τους ανέρχεται στο 9,11 (βλ. Πίνακα 14).  

Τα προσφερόμενα μαθήματα (13 τον αριθμό) κρίνονται ως επαρκή. Ιδιαίτερη μνεία 
θα πρέπει να γίνει για το Κolloquium, στο οποίο από την ημέρα της ίδρυσης του 
ΠΜΣ παρουσίασαν εργασίες τους ειδικοί επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, καθώς και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για το έτος 2011-12 πραγματοποιήθηκαν 12 τέτοιες 
διαλέξεις για την κατεύθυνση Γλωσσολογία και Διδακτική και 12 για την κατεύθυνση 
Λογοτεχνία και Πολιτισμός (Για το πρόγραμμα του κολλόκβιουμ βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Κolloquia.pdf).  

Αλλά και στο πλαίσιο μαθημάτων επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων παρουσιάζουν 
την ερευνητική δουλειά τους και συνεργάζονται με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
Για παράδειγμα, στο μάθημα «Γλωσσολογία και εκπαίδευση Ι: Οι σχέσεις 
αποκλεισμού στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης στο ελληνικό σχολείο» μας 
επισκέφτηκαν επιστήμονες από τον χώρο της ψυχικής υγείας.  

Πρέπει να αναφέρουμε ότι προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών μας έχει 
οριστεί από τη Γ.Σ. ένας διδάσκων για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ως Σύμβουλος 
Σπουδών. 

Για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 12 του Ν. 2083/92. Ως το 2011 πραγματοποιήθηκε μία απονομή του τίτλου 
του Διδάκτορος, λόγω του ότι, όπως αναφέρθηκε ήδη, το ΠΜΣ ιδρύθηκε σχετικά 
πρόσφατα. Για τον λόγο αυτό τα στατιστικά στοιχεία του Πίνακα 5 σχετικά με τη 
μέση διάρκεια σπουδών στον κύκλο αυτό δεν έχουν συμπληρωθεί.  

Πάντως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. 1.1), υποψήφιοι διδάκτορες άλλων 
Τμημάτων, των οποίων τη διατριβή επέβλεπε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχουν 
κατακτήσει τον σχετικό τίτλο (βλ. τον κατάλογο των μεταπτυχιακών εργασιών και 
διδακτορικών διατριβών που παραθέτουμε στην Αξιολόγηση 2006-2010, σσ. 40-56). 

Όσον αφορά στην Αξιολόγηση των μαθημάτων του προγράμματος, παρόλο που 
επιστήσαμε την προσοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην αναγκαιότητά της, δεν 
συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια, μεταξύ άλλων, επειδή κάποια μαθήματα δεν 
υπήρχαν στη λίστα, αλλά γενικά οι φοιτητές δεν έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα 
αυτό. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από το ΧΕ 2012. Για την επαγγελματική 
αποκατάσταση των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία. 
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1.2 Το προσωπικό του Τμήματος 

1.2.1 Υπηρετούντες στο Τμήμα ΓΓκΦ 

Το 2011/12 υπηρετούσαν στο Τμήμα 19 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι με διδακτικά 
καθήκοντα και δύο διδάσκοντες ΠΔ 407 για την Ολλανδική και τη γλωσσολογία. Οι 
διοικητικοί υπάλληλοι ήταν: 2 μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ, μια μόνιμη διοικητική, ένας ΕΤΕΠ, 
3 ΙΔΑΧ και 2 εργολαβικοί με καθήκοντα Γραμματείας (βλ. Πίνακα 1). Εκτός 
πινάκων βρίσκεται το προσωπικό που μας παρέχει το Ίδρυμα Ακαδημαϊκών 
Ανταλλαγών της Γερμανίας (DAAD), δηλαδή δύο αλλοδαπές δασκάλες και μια 
βοηθητική δασκάλα γλώσσας. Όπως εμφαίνεται από τον Πίνακα 1, δεν 
παρατηρούνται μεταβολές ως προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ σχετικά με το 
προηγούμενο έτος. Η οργανική θέση διοικητικού υπαλλήλου όμως που είχε κενωθεί 
δεν καλύφθηκε.  

Οι διδάσκοντες στο Τμήμα παρέχουν υψηλής στάθμης διδασκαλία, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα (βλ. πιο πάνω σχετικά με την υιοθέτηση νέων τρόπων διδασκαλίας) 
και επενδύουν μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς τους για τον σκοπό αυτό. Επειδή το 
μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων μας απασχολείται στην εκπαίδευση, το Τμήμα μας 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μαθήματα διδακτικής, παιδαγωγικής, γλωσσολογίας, 
μετάφρασης, λογοτεχνίας και πολιτισμού που συμβάλλουν στην εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών και ειδικά καθηγητών της γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  

Έτσι το Τμήμα μας είναι το μόνο που, ήδη από το 1985, προσφέρει πρόγραμμα 
Πρακτικής Άσκησης, το οποίο συνεχώς βελτιώνεται. Το πρόγραμμα αυτό συχνά 
καλούμαστε να το παρουσιάσουμε σε άλλα τμήματα των ΑΕΙ της χώρας. Το 
πρόγραμμα της ΠΑ που συνοδεύει περισσότερους από 100 φοιτητές κατά τη διάρκεια 
δύο εξαμήνων, απαιτεί στενή παρακολούθηση του κάθε φοιτητή και είναι χρονοβόρο. 
Οι φοιτητές μας όμως αποφοιτούν έχοντας πλήρη διδακτική και παιδαγωγική 
επάρκεια, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι, αν το κράτος θεσμοθετήσει αντίστοιχο 
πιστοποιητικό, να το αποκτήσουν χωρίς να χρειαστεί για αυτούς παρακολούθηση 
επιπλέον μαθημάτων. 

 

1.2.1 Δραστηριότητες των διδασκόντων: Έρευνα, διδασκαλία, προγράμματα, 
συνεργασίες, διοίκηση 

Ερευνητικές δραστηριότητες και συμμετοχή των διδασκόντων σε επιτροπές του ΑΠΘ  

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων, των διδασκόντων στο διάστημα του ενός έτους 
ανέρχεται σε 32. Ανάμεσά τους δύο μονογραφίες, εργασίες σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 
ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες (βλ. Πίνακα 15).  
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Επελέγησαν από την Επιτροπή Ερευνών οι προτάσεις δύο μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητικής 
Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Σπουδών».  

Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 
Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ (http://www.lance.auth.gr) και Τακτικό 
μέλος της Επιτροπής Εποπτείας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ 
(http://www.smg.auth.gr/). Είναι επίσης peer reviewer για την Ελλάδα στο 
Πρόγραμμα Language Rich Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από 
το British Council με τη συνεργασία πάνω από 30 Ιδρυμάτων και Οργανισμών σε 20 
ευρωπαϊκές χώρες (http://www.language-rich.eu/home/welcome.html). Είναι επίσης 
επιστημονικώς υπεύθυνη υποέργου του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», το οποίο συντονίζει ως επιστημονικώς 
υπεύθυνη η καθ. Α. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, ΑΠΘ (http://www.diapolis.auth.gr/), 
επιστημονικώς υπεύθυνη υποέργου του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ελληνόγλωσση 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» το οποίο 
συντονίζει ως επιστημονικώς υπεύθυνος ο καθ. Μ. Δαμανάκης, Π.Τ.Δ.Ε. 
Πανεπιστήμιο Κρήτης και επιστημονική συνεργάτης στο υποέργο «Διαμόρφωση 
εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα» του 
Προγράμματος ΕΣΠΑ «Νέες Πολιτικές ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο: η 
εκμάθηση της αγγλικής σε πρώιμη ηλικία» το οποίο συντονίζει ως επιστημονικώς 
υπεύθυνη η καθ. Β. Δενδρινού, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

(http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/ep.htm ) 

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ασχολούνται με την επιμέλεια των Πρακτικών για το 42. 
Linguistisches Kolloquium που συνδιοργάνωσε το Τμήμα με το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στη Ρόδο, 27. – 30. 
Σεπτεμβρίου 2007. 

Μια άλλη δράση του Τμήματος που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή είναι η έκδοση των 
Πρακτικών του Συνεδρίου που διοργάνωσε το Τμήμα το ΕΕ 2011 «Γλώσσες και 
Πολιτισμοί σε (διά)δραση». Τελείωσε η διαδικασία του blind review, έγινε η 
επιμέλεια των άρθρων και αυτή τη στιγμή γράφονται τα κείμενα της εισαγωγής. 
Πιστεύουμε ότι οι τρεις τόμοι (δύο στη Γερμανική και ένας στην Ελληνική) θα έχουν 
κυκλοφορήσει έως το τέλος 2013, οι δύο γερμανικοί από τον γνωστό γερμανικό 
εκδοτικό οίκο Peter Lang. 

Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος επιβλέπει τη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα 
μεταδιδακτορικού υπότροφου, που διδάσκει στο Τμήμα (2011-12) σε θέση 407 Π.Δ., 
στο πλαίσιο μιας «Υποτροφίας Αριστείας Μεταδιδακτόρων» με θέμα "Η ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ" ( σύμβαση από 1/1/12)  

http://www.lance.auth.gr
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Διδάσκοντες συμμετείχαν (με ανακοίνωση) σε επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια 
του ΑΠΘ και σε ενημερωτικά σεμινάρια (βλ. σεμινάριο «Οργάνωση & Συγγραφή 
Προτάσεων Ερευνητικών Έργων», σεμινάρια εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ, για το ΙΚΕΕ, 
Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση, συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου 
εκπαίδευσης κ.ά.)  

Διδάσκοντες συμμετείχαν επίσης σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνουν οι 
σύλλογοι καθηγητών της γερμανικής ως ξένης, σε ημερίδες συγγενών Τμημάτων του 
ΑΠΘ και άλλων πανεπιστημίων. Επισκέφθηκαν επίσης τμήματα ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων στο πλαίσιο ανταλλαγών διδασκόντων των προγραμμάτων 
Erasmus/Socrates και δίδαξαν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε υποψήφιους 
διδάκτορες. 

Το Τμήμα μας πρωτοστάτησε στην ίδρυση το 2011 της Εταιρείας «Griechische 
Gesellschaft für Germanistische Studien» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Εταιρεία.pdf). Η 
Εταιρεία είναι ένα επιστημονικό σωματείο που έχει στόχο την επιστημονική 
ενασχόληση με τη γερμανόφωνη Γραμματεία και τη γερμανική γλώσσα. Στην 
προσπάθειά μας αυτή καλλιεργούμε συνεργασία με το ομώνυμο τμήμα των Αθηνών. 
Στο πλαίσιο των εργασιών της Εταιρείας ετοιμάζεται για το επόμενο έτος η ίδρυση 
διεθνούς εκδοτικής σειράς με τίτλο Hellenogermanica (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Hellenogermanica_deutsch.pdf) 

 

Αξιολόγηση του ερευνητικού έργου 

Ως προς την αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ, στην πενταετή 
Έκθεση Αξιολόγησης (σελ. 5) είχαμε γράψει σχετικά τα παρακάτω τα οποία 
δυστυχώς ισχύουν ακόμη μια και η γερμανόφωνη βιβλιογραφία δεν εμφανίζεται 
συχνά στις διεθνείς αυτές βάσεις:  

ζ) σχετικά με τον αιτούμενο πίνακα «αναγνώρισης του ερευνητικού έργου» 
(πίνακας 16) 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 
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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 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. 

Να προσθέσουμε στα παραπάνω ότι υπάρχουν κατηγορίες του επιστημονικού μας 
έργου που δεν εντάσσονται στον κατάλογο των Πινάκων που μας δόθηκε. Η σύνταξη 
λόγου χάριν εξειδικευμένου ηλεκτρονικού λεξικού γλωσσολογικών όρων στη 
γερμανική και ελληνική γλώσσα δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες 
και θα υποβαθμιζόταν πολύ αν εντασσόταν στην κατηγορία «άλλες». Ακόμη και ο 
οδηγός "Deutsch im Beruf" που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ένα 
μακροσκελές κείμενο αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς για τις επαγγελματικές 
δυνατότητες των αποφοίτων μας, θα πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερα. 

 

Εργαστήριο 

Ενταγμένο στο ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ είναι το «Εργαστήριο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» του Τμήματος. Το 
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Εργαστήριο ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006 (ΦΕΚ 799/03-07-2006 τ. Β΄) και 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 και τις Νέες Τεχνολογίες για τη χρήση τους στη διδασκαλία και 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας, 

 οργανώνει με συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού προγράμματα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), 

 πλαισιώνει επίσης τις δραστηριότητες της Θεατρικής Ομάδας του Τμήματος.  

Σχετικά με τις συνεργασίες, προγράμματα, ερευνητικές δραστηριότητες και 
ερευνητικό και διδακτικό υλικό του Εργαστηρίου (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Εργαστήριο.pdf). 

 

Στη συνέχεια σταχυολογούμε κάποιες από τις πιο αξιόλογες δράσεις στο Τμήμα μας 
κατά τη διάρκεια του έτους 2011- 2012: 

 

 Δράσεις με αποδέκτες τους φοιτητές 

Κάθε χρόνο διοργανώνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια υποδοχή πρωτοετών, όπου, μεταξύ 
άλλων, εξηγείται διεξοδικά το πρόγραμμα σπουδών και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
"ξεναγούν" μικρές ομάδες πρωτοετών στους διάφορους χώρους του Τμήματος και 
του ΑΠΘ. 

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία ο υποτιτλισμός γερμανικών ταινιών από φοιτητές μας 
και η προβολή τους στο κοινό της πόλης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_kinoklub.pdf). 

Πραγματοποιούνται καινοτόμες δράσεις, με παρεμβάσεις στα σχολεία, με διεξαγωγή 
ερευνών στην σχολική τάξη, με «αδελφοποίηση» σχολικών τάξεων μέσω e-learning 
κα.ά.  

Μία ομάδα διδασκόντων διερεύνησε μαζί με φοιτητές στο internet τις επαγγελματικές 
δυνατότητες των πτυχιούχων μας και επιμελήθηκε έναν 30σέλιδο κείμενο-οδηγό 
"Germanistik im Beruf". Εντοπιστήκαν έτσι γύρω στα 50 επαγγέλματα που 
βρίσκονται μέσα στις δυνατότητες των αποφοίτων μας και εντάσσονται, μεταξύ 
άλλων, στους παρακάτω επαγγελματικούς χώρους: Στην εκπαίδευση, στη 
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μετάφραση-διερμηνεία, στη δημοσιογραφία, στον τουρισμό, στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, στις εκδόσεις. Το κείμενο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Beruf.pdf) βρίσκεται 
αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διεύθυνση: 
http://www.del.auth.gr/files/Deutsch_im_Beruf_PDF-1.pdf 

Στο Τμήμα γίνεται η προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα ανθρώπινο κλίμα στο οποίο θα 
έρχονται σε άμεση επαφή διδάσκοντες και φοιτητές και μάλιστα όχι μόνο στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί στο Τμήμα το Stammtisch Linguistik 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Stammstisch_Linguistik.pdf) που επεξεργάζεται σε πιο άτυπη 
ατμόσφαιρα γλωσσολογικά θέματα που μας απασχολούν στα μαθήματα ή στο 
κολλόκβιουμ.  

Λειτουργεί επίσης το Deutscher Stammtisch στο οποίο οι φοιτητές εξοικειώνονται με 
τη γερμανική γλώσσα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_deutscher_Stammtisch.pdf).  

Τα αποτελέσματα κάποιων μαθημάτων παρουσιάζονται σε ευρύ κοινό γεγονός που 
ενισχύει τα κίνητρα των φοιτητών να ασχοληθούν με την έρευνα και να 
τελειοποιήσουν όσο μπορούν τις εργασίες τους. Για παράδειγμα, σε Ημερίδα που 
έγινε στις 20.1.2012 στο Ινστιτούτο Γκαίτε με τίτλο «Επικοινωνία και παροιμίες - 
Sprichwörter - atasözleri" παρουσιάστηκαν οι εργασίες φοιτητών από συνεργασία 
Πανεπιστημίων Ελλάδας και Τουρκίας. (βλ. ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος http://www.del.auth.gr/index.php/el/arxeio-proigekdilwseis/772-h-l-
sprichwoerter-atasoezleriq20012012-14301900) 

Σε κάποια μαθήματα υπάρχει συνεργασία με τμήματα άλλων ΑΕΙ και του 
εξωτερικού. Γίνονται μάλιστα και ανταλλαγές φοιτητών στο πλαίσιο των μαθημάτων 
αυτών, που όμως δεν εμφανίζονται στα επίσημα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών 
(Erasmus/Socrates). 

Οι διδάσκοντες διοργανώνουν επίσης μικρές γιορτές είτε στο τέλος των μαθημάτων 
είτε με αφορμή διάφορες γιορτές, π.χ. τα Χριστούγεννα, όπου οι φοιτητές βιώνουν 
γνώσεις σχετικά με τα ήθη και έθιμα της γερμανικής κουλτούρας.  

Πολλοί φοιτητές που δεν είχαν το Τμήμα μας ως πρώτη επιλογή εγγραφής τους στο 
Πανεπιστήμιο, ενθαρρύνονται, αποκτούν κίνητρα κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους και κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν μάλιστα με μεταπτυχιακές σπουδές.  

 

Δράσεις για την καλύτερη λειτουργία και προβολή του Τμήματος  

Στο Τμήμα λειτουργούν διάφοροι κύκλοι ποιότητας, όπως αυτοί της Διδακτικής, της 
Γλωσσολογίας, της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Μετάφρασης στους οποίους οι 
διδάσκοντες οργανώνουν τα μαθήματα του προγράμματος με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, διερευνούν τα προβλήματα που εμφανίζονται, π.χ. των παράλληλων 
τμημάτων, των συγγενών μαθημάτων, κάνουν τον προγραμματισμό για το επόμενο 
έτος, παίρνουν αποφάσεις για παραγγελίες βιβλίων κτλ.  
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Πραγματοποιούνται επίσης άτυπες συναντήσεις στις οποίες παρευρίσκονται όλοι οι 
διδάσκοντες, έτσι ώστε να επιλύονται ζητήματα που αφορούν συνολικά το 
πρόγραμμα σπουδών και τις γενικές λειτουργίες τουΤτμήματος.  

Στο Τμήμα λειτουργεί πληθώρα επιτροπών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Επιτροπές.pdf) που 
επεξεργάζονται προτάσεις προς την Γ.Σ., διεκπεραιώνουν όλα τα ζωτικά για το 
Τμήμα θέματα και εκπροσωπούν το Τμήμα προς το Ίδρυμα και προς άλλους φορείς. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι απαιτήσεις αναδιοργάνωσης του ΑΠΘ δημιουργούν κάθε 
χρόνο πρόσθετες ανάγκες με άμεσο επακόλουθο την αύξηση των επιτροπών, όπως 
επίσης και των εργασιών στο πλαίσιο της κάθε επιτροπής. Παρόλα αυτά και παρόλες 
τις αντίξοες συνθήκες οι επιτροπές παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα και τα μέλη 
τους διεκπεραιώνουν με ζήλο και αίσθημα ευθύνης τα καθήκοντά τους συμβάλλοντας 
στην αναδιοργάνωση του Ιδρύματος και του Τμήματος σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα (βλ. π.χ. τις επιτροπές που ασχολούνται με τα παρακάτω θέματα: 
Παράρτημα Διπλώματος, ECTS, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Πρακτική ΄Ασκηση 
Erasmus, Ιστοσελίδα του Τμήματος).  

Μεταφράστηκε από μέλη της επιτροπής ΟΜΕΑ όλο το κείμενο της Έκθεσης 
Αξιολόγησης 2010-2011 στα Γερμανικά, γεγονός που μάς απασχόλησε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, διότι το κείμενο έπρεπε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γερμανία, για να γίνει κατανοητό από τους 
Γερμανούς αξιολογητές. Δυστυχώς, η εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματός μας δεν 
έγινε ακόμη και έτσι το μεταφρασμένο κείμενο θα είναι πια σύντομα σε αρκετά 
σημεία ανεπίκαιρο.  

Την 1.4.2012 έγινε παρουσίαση του Τμήματος με πόστερ (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Γκαίτε_φωτό.pdf) σε συνάντηση στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Γκαίτε_κείμενο.pdf). 

 

Τοποθετήσεις, εκκλήσεις διαμαρτυρίας, διεκδικήσεις  

Πάμπολλες ώρες συνεργασίας απαίτησε, η σύνταξη και αποστολή στο ΥΠΑΙΘΠΑ 
της τοποθέτησης και διαμαρτυρίας της Γ.Σ. σχετικά με τη Charta συνεργασίας που 
υπέγραψε το ΥΠΑΙΘΠΑ με το Ινστιτούτο Γκαίτε χωρίς να συμπεριλάβει στη 
συνεργασία και να λάβει υπόψη του τη γνώμη των δύο πανεπιστημιακών Τμημάτων 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Χάρτα.pdf και ιστοσελίδα 
http://www.del.auth.gr/index.php/el/topothethseis/916-xarta-synergasias-ypoyrgeio-
goethe). 

Ομάδα αποτελούμενη από διδάσκοντες της Παιδαγωγικής, Διδακτικής και 
Γλωσσολογίας, ως συνέχεια αλληλογραφίας με το ΥΠΑΙΘΠΑ από το 2010, σχετικά 
με την θέσπιση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στις 
καθηγητικές σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας, κατάρτησε κείμενο-τοποθέτηση 
που στάλθηκε στο ΥΠΑΙΘΠΑ, στο οποίο περιγράφονται, μεταξύ άλλων, τα 
μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα και αφορούν την Παιδαγωγική και Διδακτική 
Επάρκεια των αποφοίτων μας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Παιδ_Διδ_κατάρτιση.pdf). Να 
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σημειώσουμε ότι στην επιτροπή που συγκροτήθηκε στο ΑΠΘ για το Πιστοποιητικό 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας συμμετέχουν δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.  

Επίσης, συντάχθηκε διαμαρτυρία-πρόταση για κατάργηση της επάρκειας διδασκαλίας 
της γερμανικής ως ξένης γλώσσας από μη πτυχιούχους Τμημάτων Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Επάρκεια.pdf). 

Ένα άλλο θέμα που μάς απασχολεί και για το οποίο απευθυνθήκαμε επανειλημμένα 
στις Πρυτανικές αρχές και στο ΥΠΑΙΘΠΑ είναι το εξής: Στο Τμήμα Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας διατίθεται κάθε χρόνο από το 1980-1981 σύμβαση για δύο 
θέσεις αλλοδαπών δασκάλων. Οι δάσκαλοι αυτοί πληρώνονται από την DAAD 
(Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών), ενώ το ελληνικό κράτος πρέπει 
να συμβάλλει σύμφωνα με διακρατική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες το 
ποσό της σύμβασης. Από τον Ιανουάριο του 2011 οι αλλοδαποί δάσκαλοι δεν έχουν 
υπογράψει σύμβαση. Οι δύο αυτές θέσεις αλλοδαπών δασκάλων, που είναι φυσικοί 
ομιλητές και εξειδικευμένοι στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης και του 
Γερμανικού Πολιτισμού, είναι απαραίτητες στο Τμήμα, επειδή τα μαθήματα της 
γερμανικής γλώσσας δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υπάρχον διδακτικό 
προσωπικό, ενώ έχουν μεγάλη βαρύτητα και αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή 
συμμετοχή των φοιτητών σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα αλλά και για την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  

Για την επίλυση του προβλήματος αυτού στάλθηκαν επανειλημμένα έγγραφα προς το 
ΥΠΑΙΘΠΑ και στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου έπρεπε να εγκριθούν οι συμβάσεις. 
Έγιναν επίσης πάμπολλες προσπάθειες να ενημερωθούν οι αρμόδιοι με την αποστολή 
των επίσημων εγγράφων και πρωτοκόλλων των διακρατικών συμφωνιών μεταξύ 
Ελλάδας και Γερμανίας, αλλά και με συνεχή τηλεφωνήματα, έτσι ώστε να γίνει 
κατανοητό ότι το γεγονός της καθυστέρησης της υπογραφής της σύμβασης 
δημιουργεί έντονα προβλήματα στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την DAAD, 
και κατ’ επέκταση στη λειτουργία του Τμήματος. Για όλες αυτές τις ενέργειες 
ενημερώνονταν παράλληλα και οι υπεύθυνοι της DAAD. 

 

2. Συγκεφαλαίωση  

2.1 Θετικά σημεία 

Με βάση τα παραπάνω σημεία και τους πίνακες της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης 
αναδεικνύονται κάποια από τα θετικά σημεία του Τμήματος, τα οποία θα θέλαμε να 
συγκεφαλαιώσουμε. 

 

Υψηλή βάση εισαγωγής – προτίμηση των μαθητών στις Πανελλήνιες στο ΤΓΓκΦ 

Ο αριθμός των φοιτητών και η βάση εισαγωγής στο ΤΓΓκΦ του ΑΠΘ αυξάνεται 
συνεχώς, γεγονός που δείχνει την προτίμηση των φοιτητών στο Τμήμα μας.  
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Αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών  

Το Τμήμα φροντίζει να αναβαθμίζει με συνεχείς αλλαγές το πρόγραμμά του τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές 
του γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που συμβαδίζουν με τα επιστημονικά 
δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής (βλ. ΕΠΕΑΕΚ 2002-2006, εξωτερικός κριτής 
κ.ά. στο 1.1.1). Στο νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δίνεται μετά τα δύο 
πρώτα έτη η δυνατότητα εξειδίκευσης (βλ. Β΄ κύκλος). Για την παρακολούθηση του 
Β΄ κύκλου πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τα μαθήματα της Γερμανικής 
Γλώσσας, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα (τμήματα ανά επίπεδο, 
φροντιστηριακά μαθήματα κ.ά.) και της Διδακτικής για να είναι σε θέση να 
συμμετάσχει στις μικροδιδασκαλίες και την Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική άσκηση 
για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα πρωτοποριακό θεσμό και 
προσφέρεται σε όλους τους φοιτητές.  

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα για τη χρήση Η/Υ 
και για την εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθήκης που οργανώνονται από το προσωπικό 
της βιβλιοθήκης.  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γλώσσα και πολιτισμός 
στον γερμανόφωνο χώρο» έχει δύο κατευθύνσεις: Γλωσσολογία και Διδακτική και 
Λογοτεχνία και Πολιτισμός. Εκτός των μαθημάτων προσφέρονται και ειδικά 
ερευνητικά σεμινάρια (Kolloquium), στα οποία παρουσιάζουν τις εργασίες τους 
ειδικοί επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα της Φιλοσοφικής 
Σχολής, συμμετέχουν ως επιβλέποντες στις επιτροπές για τα 13 διδακτορικά που 
εκπονούνται στο τμήμα, αλλά και σε πάμπολλες άλλες τριμελείς επιτροπές 
υποψηφίων διδακτόρων άλλων Τμημάτων.  

 

Τρόποι και μέθοδοι διδασκαλίας 

Αποφεύγεται όσο γίνεται η διδασκαλία από καθέδρας και έτσι οι φοιτητές έχουν την 
ευκαιρία να συνεργαστούν σε προσωπική βάση με τον διδάσκοντα, αλλά και τους 
συμφοιτητές τους σε ομαδικές εργασίες και άλλες δραστηριότητες. Στα μαθήματα 
χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες (blackboard, εγγραφές μαθημάτων σε βίντεο, 
power point). Tα μαθήματα που χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και νέα μέσα 
έχουν σε γενικές γραμμές πιο θετική Αξιολόγηση από τους φοιτητές. 

Πραγματοποιούνται επίσης στα μαθήματα καινοτόμες δράσεις (και ερευνητικές 
δραστηριότητες στα σχολεία, υποτιτλισμός, θεατρικό παιχνίδι, e-learning κ.ά.)  

Χρησιμοποιείται πολλαπλή βιβλιογραφία, οι εξετάσεις δεν απαιτούν την αποστήθιση 
ξερών γνώσεων, κάποιες μάλιστα πραγματοποιούνται με ανοικτά βιβλία, αλλά 
προωθούν την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών. Οι διδάσκοντες 
προωθούν ένα κλίμα συνεργασίας, κατανόησης και ειλικρινούς ενδιαφέροντος προς 
όλους τους φοιτητές και όχι μόνο προς τους καλύτερους.  
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Δράσεις με αποδέκτες τους φοιτητές 

Πραγματοποιούνται πολλές καινοτόμες δράσεις που συμβάλουν στην ένταξη των 
φοιτητών στο Τμήμα που κάνουν πιο ενδιαφέροντα τα μαθήματα, αλλά φέρνουν σε 
άμεση επαφή και εκτός διδασκαλίας διδάσκοντες και φοιτητές. Παραδείγματα 
αναφέρθηκαν πιο πάνω (βλ. 1.1.2).  

 

Στόχος των μαθημάτων 

Το υπάρχον πρόγραμμα του Τμήματος, εκτός από την ιδιαίτερη ειδίκευση που 
προσφέρει για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με την Πρακτική Άσκηση, έχει ως 
στόχο να δώσει γερές βάσεις σε όλα τα αντικείμενα που θεραπεύει, έτσι ώστε οι 
απόφοιτοί του να είναι σε θέση με τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που 
αποκτούν να συμβάλλουν στις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας και να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποικίλων επαγγελματικών χώρων, π.χ. στη 
μετάφραση-διερμηνεία, στη δημοσιογραφία, στον τουρισμό, στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, στις εκδόσεις. Για τον λόγο αυτό οι απαιτήσεις των διδασκόντων στα 
μαθήματα είναι γενικά υψηλές και ανταποκρίνονται πλήρως στο επίπεδο της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Πρόσθετη Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές 

Η βαθμολογία των φοιτητών κατά την ηλεκτρονική Αξιολόγηση των μαθημάτων 
είναι σε γενικές γραμμές καλή με διακυμάνσεις ανάμεσα στα μαθήματα, που αν 
μελετηθούν σε συνάρτηση με τα προβλήματα του μέσου, θα μας οδηγήσουν σε 
χρήσιμα συμπεράσματα. Σε πολλά μαθήματα μοιράζονται πρόσθετα ερωτηματολόγια 
Αξιολόγησης που υπεισέρχονται σε πιο ειδικά θέματα. Με βάση τα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης γίνονται προσαρμογές της ύλης και των μεθόδων διδασκαλίας, έτσι 
ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι του κάθε μαθήματος.  

 

Οι απόφοιτοι 

Υπάρχει άριστη συνεργασία με τους αποφοίτους του Τμήματος που έχουν διοριστεί 
στα σχολεία μέσω των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, οι οποίοι με ενθουσιασμό 
λειτουργούν ως μέντορες των μελλοντικών συναδέλφων, των φοιτητών μας δηλαδή, 
που παρακολουθούν τις τάξεις τους στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.  

 

Δραστηριότητες διδασκόντων στο χώρο της έρευνας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης 

Οι δημοσιεύσεις των διδασκόντων, παρόλη τη μεγάλη ενεργοποίησή τους για την 
υποστήριξη μιας σύγχρονης διδασκαλίας, σύμφωνης με τις ανάγκες των φοιτητών, 
είναι αρκετές και εκτείνονται σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών 
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συνεδρίων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι διδάσκοντες του Τμήματος 
προσκαλούνται ως ομιλητές ή συνδιοργανωτές σε συνέδρια άλλων Τμημάτων του 
εσωτερικού και εξωτερικού και συμμετέχουν σε προγράμματα. 

 Το Τμήμα μας διατηρεί επαφές παίρνοντας μέρος σε εκδηλώσεις με το Ινστιτούτο 
Γκαίτε, το Γερμανικό Προξενείο, τους Συλλόγους καθηγητών της Γερμανικής, τους 
συμβούλους για τη γερμανική γλώσσα. Οι διδάσκοντες συνεργάζονται επίσης με το 
ομόλογο Τμήμα Αθηνών και άλλα τμήματα σε συνέδρια και εκδόσεις. 

Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για καθηγητές στην δευτεροβάθμια-πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση πραγματοποιούνται από διδάσκοντες του Τμήματος. Λαμβανομένου 
υπόψη ότι στην περίπτωσή μας οι περισσότεροι απόφοιτοί μας ακολουθούν το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού, θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά η προσπάθεια για δια 
βίου εκπαίδευση των αποφοίτων μας που επιχειρείται με τις επιμορφωτικές αυτές 
συναντήσεις 

Στο Τμήμα λειτουργεί πληθώρα επιτροπών που επεξεργάζονται προτάσεις προς την 
Γ.Σ., διεκπεραιώνουν όλα τα ζωτικά για το Τμήμα θέματα και εκπροσωπούν το 
Τμήμα προς το Ίδρυμα και προς άλλους φορείς. 

Το Τμήμα ενεργοποιείται αμέσως όταν εμφανίζονται προβλήματα και ενημερώνει 
τους αρμόδιους για την κατάσταση συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπισή τους. Στην 
ιστοσελίδα μας (βλ. Τμήμα/Τοποθετήσεις 

 http://www.del.auth.gr/index.php/el/topothethseis) υπάρχουν τα έγγραφα που έχουν 
σταλεί στο ΥΠΑΙΘΠΑ για σοβαρά ζητήματα που προέκυψαν σχετικά με το κύρος 
των πανεπιστημιακών σπουδών που παρέχουμε και του πτυχίου των φοιτητών μας.  

 

2.2 Αρνητικά σημεία  

Τα αρνητικά σημεία που είχαν παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα έτη συνεχίζουν να 
γίνονται αντιληπτά και κατά το έτος 2011-12 και να δυσχεραίνουν τη λειτουργία του 
Τμήματος. 

 

Έλλειψη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 

Δεν έχουν αντικατασταθεί μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που 
έχουν συνταξιοδοτηθεί. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε πολλά μαθήματά μας οι φοιτητές 
συγγράφουν προσωπικές εργασίες και γενικά αποφεύγεται η από καθέδρας 
διδασκαλία. Αυτό συνεπάγεται μεγάλο φόρτο εργασίας των διδασκόντων, επειδή 
συχνά τα αντίστοιχα μαθήματα έχουν υπερδιπλάσιο αριθμό συμμετεχόντων από ό,τι 
αντίστοιχα σεμινάρια στο εξωτερικό.  

Τέλος μεγάλο εμπόδιο στο έργο μας αποτελεί η κατάργηση (ή η μεγάλη δυσκολία) 
των αποσπάσεων καθηγητών της ΜΕ, χωρίς τους οποίους δεν μπορούμε να 
συνεχίσουμε την Πρακτική Άσκηση. Στο διάστημα 2011-2012 δεν είχαμε καταφέρει 
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να εξασφαλίσουμε την έστω μια θέση που είναι απολύτως απαραίτητη, με 
αποτέλεσμα τη μεγάλη ταλαιπωρία φοιτητών και διδασκόντων. 

Το διοικητικό προσωπικό έχει μειωθεί επίσης, ενώ οι υποχρεώσεις της γραμματείας 
έχουν αυξηθεί λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών και των αναγκών που 
προκύπτουν από τον νέο νόμο, στις συνεχείς τροποποιήσεις του, την αναδιάρθρωση 
λειτουργίας του ΑΠΘ και τις γενικότερες πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας (βλ. 
έλλειψη καθαριότητας, τεχνικής υποστήριξης, υλικοτεχνικής υποδομής κ.ά.). 

 

Αύξηση επιστημονικού έργου 

Ως προς το επιστημονικό έργο του διδακτικού προσωπικού σημειώνουμε ότι 
οπωσδήποτε μπορούν να επιτευχθούν καλύτεροι δείκτες όσον αφορά δημοσιεύσεις, 
μονογραφίες, ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες υπό την προϋπόθεση, βέβαια, 
ότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες διδασκαλίας, έρευνας και διαβίωσης, που 
δυσκολεύουν το έργο μας.  

Γενικά, οι διαρκείς αλλαγές του Νόμου για τα ΑΕΙ και οι κάθε φορά διαφορετικές 
ερμηνείες της κάθε τροπολογίας, η αβεβαιότητα στο status των συναδέλφων (βλ. π.χ. 
κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα), οι σταδιακές περικοπές των μισθών μας κ.ά. 
δημιουργούν συναισθήματα ακύρωσης και απογοήτευσης ακόμη και σε νέους 
συναδέλφους που είχαν προσέλθει με ενθουσιασμό στο Τμήμα.  

 

Έλλειψη επαρκών χώρων, υποδομής, κονδυλίων 

Πρόκειται για την έλλειψη επαρκών χώρων για τη στέγαση του προσωπικού, των 
μαθημάτων, του Εργαστηρίου γλωσσικών εφαρμογών, της νησίδας των Η/Υ, για τη 
διδασκαλία, αλλά και για τη στενότητα και ακαταλληλότητα των υπαρχόντων χώρων.  

Μας δυσκολεύει επίσης τρομερά ο περιορισμός των κονδυλίων για διάφορα ζωτικά 
θέματα: για την απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών, για παραγγελίες βιβλίων, για 
την μετάβαση των μελών ΔΕΠ σε συνέδρια εξωτερικού, για την επιδιόρθωση 
οργάνων, αντικατάσταση υπολογιστών κτλ. 

Διαπιστώνουμε επίσης στη συνέχεια κάποια σημεία που αναδείχθηκαν με βάση τους 
πίνακες και που η βελτίωσή τους εναπόκειται εν μέρει σε εσωτερικούς παράγοντες 
του Τμήματος. 

 

Αλλαγές Προγράμματος  

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έγινε δύο φορές, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 
αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, υπάρχουν κάποια σημεία που προέκυψαν 
από την εφαρμογή του νέου προγράμματος στις νέες κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να 
λιγοστέψουν τα μαθήματα, αλλά θα πρέπει να γίνουν συνδυασμοί μαθημάτων και 
αντικειμένων που θα έδιναν στους φοιτητές μας καλύτερες προοπτικές σε 
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περισσότερους επαγγελματικούς χώρους. Οι ζυμώσεις έχουν αρχίσει στους κύκλους 
ποιότητας του Τμήματος, αλλά από ό,τι φαίνεται η μείωση του διδακτικού 
προσωπικού, που του χρόνου θα μειωθεί και άλλο λόγω συνταξιοδοτήσεων, θα 
δυσχεράνει τις αλλαγές αυτές.  

 

Η Έκθεση Αξιολόγησης 

Τέλος, σχετικά με την ίδια την Έκθεση Αξιολόγησης είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
προβλήματα που δυσκόλεψαν και καθυστέρησαν το έργο μας. Η έλλειψη των 
Ατομικών Απογραφικών Δελτίων των διδασκόντων, η διπλή αποστολή στοιχείων 
(όπως αναφέραμε, μια καταγραφή τους μάς εστάλη πριν και μια μετά τις καταλήψεις 
των Γραμματειών) πολλαπλασίασε τον κόπο μας. Αλλά και η έλλειψη προσωπικού 
μάς στέρησε πολύτιμη βοήθεια κατά την σύνταξη της Έκθεσης. Να σημειώσουμε ότι 
οι εγγραφές στα μαθήματα του ΧΕ 2013 έγιναν λόγω της κατάληψης στο τέλος του 
εξαμήνου και η ορκωμοσία των φοιτητών του ΠΠΣ έγινε μόλις στις 18.12.2012.  

Αλλά να θυμίσουμε ακόμη ότι έχουμε συντάξει ως τώρα την πενταετή Έκθεση 
Αξιολόγησης 2006-2010 (η οποία μάλιστα είχε ξεκινήσει αρχικά ως Έκθεση 2005-
2009 και αργότερα επεκτάθηκε), την ετήσια 2010-2011, την οποία και μεταφράσαμε 
στη Γερμανική, και καταθέτουμε σήμερα την ετήσια 2011-2012. Παρόλα αυτά, 
Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος δεν έγινε λόγω έλλειψης κονδυλίων, όπως μας 
ενημέρωσαν, και οι εκθέσεις αυτές θα είναι σε λίγο ανεπίκαιρες.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι απασχολούνται με τις πολυάριθμες 
επιτροπές του τμήματος, φροντίζουν με ιδιαίτερη υπευθυνότητα την ποιότητα των 
μαθημάτων τους, τη σχέση τους με τους φοιτητές, διοργανώνουν ποικίλες 
δραστηριότητες που ενεργοποιούν τους φοιτητές και μας συνδέουν με την κοινωνία, 
χωρίς να παραμελούν το ερευνητικό τους έργο και την επιστημονική τους εξέλιξη. 
Είναι, λοιπόν, πολύ δύσκολο και λυπηρό σε ένα τμήμα με τόσο λίγο διοικητικό και 
διδακτικό προσωπικό και τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας να επενδύεται τόσος χρόνος 
στην Αξιολόγηση, ενώ δεν υπάρχει αναδιάδραση και δεν γίνεται αξιοποίηση των 
στοιχείων και των συμπερασμάτων.  

 

3. Προτάσεις βελτίωσης 

Στις προτάσεις βελτίωσης που ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω ως προς διάφορα σημεία 
θα θέλαμε συνοψίζοντας να προσθέσουμε/επαναλάβουμε τις παρακάτω: 

 

3.1 Ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Τμήματος και βελτίωση του προγράμματος 
σπουδών και των μαθημάτων 

Οι επαγγελματικές προοπτικές και πρόγραμμα σπουδών 
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Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μας μάς απασχολεί ιδιαίτερα. 
Δυστυχώς δεν διαθέτουμε επίσημα στοιχεία για τα διαφορετικά επαγγέλματα που 
αυτοί ακολουθούν. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια νέα 
οργάνωση με πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών. Για τη συλλογή τέτοιων 
στοιχείων έχει ήδη οριστεί μια επιτροπή η οποία συνεργάζεται με μεταπτυχιακούς 
φοιτητές για να μπορέσει να δημιουργήσει μία τράπεζα δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά 
θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε επιμέρους αλλαγές του προγράμματος σπουδών που 
θα ωφελήσουν άμεσα κάποια επαγγέλματα, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα 
μειωθεί κι άλλο το υπάρχον διδακτικό προσωπικό. 

Βέβαια, το υπάρχον πρόγραμμα του Τμήματος, έχει ως στόχο, όπως είπαμε, να δώσει 
γερές βάσεις σε όλα τα αντικείμενα που θεραπεύει, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν 
να ανταποκριθούν σε ποικίλους επαγγελματικούς χώρους.  

 

Αναγνώριση επιστημονικού έργου των διδασκόντων  

Στο θέμα της αναγνώρισης του επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ, ίσως μπορεί να 
καταβληθεί οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια, ώστε να αρχίσουν να 
καταγράφονται οι ετεροαναφορές και έτσι να αναγνωριστεί το έργο τους.  

 

Δραστηριότητες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του Τμήματος  

Τα σχέδια για τη στρατηγική ανάπτυξη του Τμήματος περιλαμβάνουν την 
πραγματοποίηση των πρώτων εκδόσεων στην εκδοτική σειρά Hellenogermanica σε 
συνεργασία με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τη σειρά θα συντονίζει η νεοϊδρυθείσα Εταιρεία 
«Griechische Gesellschaft für Germanistische Studien».  

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου, στο οποίο επίσης δεν έχουν διατεθεί νέα κονδύλια, 
συνεχίζονται οι δράσεις που έχουν αρχίσει και συζητώνται νέες προτάσεις. 
Ενημερώνεται και σχεδιάζεται εκ νέου η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου με στόχο την 
κοινοποίηση των ερευνών και την προσέλκυση συνεργατών από την Έρευνα και την 
Εκπαίδευση.  

 

Βελτίωση του προγράμματος σπουδών και των μαθημάτων ως απόρροια των 
αξιολογήσεων 

Εκτός από τις αλλαγές προγράμματος και των μαθημάτων που μπορούν να γίνουν 
λόγω των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων μας φροντίζουμε να ακούμε 
προσεκτικά τη γνώμη και κριτική των φοιτητών μας, όπως αυτή διατυπώνεται στις 
συζητήσεις στα μαθήματα, στις ώρες συνεργασίας, στα εξειδικευμένα 
ερωτηματολόγια που μοιράζουμε, εδώ και 20 περίπου χρόνια, στα μαθήματα και 
φυσικά στα ηλεκτρονικά κεντρικά ερωτηματολόγια.  
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Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώμη και κριτική των φοιτητών και τη 
μελετά σε όλες τις εκφάνσεις της. Για τον λόγο αυτό, παρόλες τις αδυναμίες της 
Αξιολόγησης των μαθημάτων εκ μέρους των φοιτητών που ήδη επισημάναμε 
παραπάνω, θεωρούμε ότι μπορούμε μέσω της διαδικασίας αυτής να φτάσουμε σε 
χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά την περαιτέρω βελτίωση της διδασκαλίας στο 
Τμήμα και γενικά τη βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών.  

Μια προϋπόθεση όμως, για να υπάρξουν χρήσιμα συμπεράσματα είναι και η 
ωρίμανση των συμμετεχόντων. Για αυτό σκοπεύουμε στο επόμενο έτος να 
μοιράσουμε σχετικά ερωτηματολόγια και να διοργανώσουμε εσωτερικές συναντήσεις 
και επιφυλασσόμεθα να γράψουμε σχετικά με 

α) χρήσιμα συμπεράσματα που έβγαλαν οι διδάσκοντες από την Αξιολόγηση των 
μαθημάτων τους, 

β) αλλαγές που θα απαιτούσε ίσως το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ως 
αποτέλεσμα των αξιολογήσεων, 

γ) κριτήρια που οι φοιτητές εφάρμοσαν, για να χαρακτηρίσουν ένα μάθημα ως 
χρήσιμο και εποικοδομητικό κ.ά.  

 

3.2 Προτάσεις προς την ΑΔΙΠ και το ΥΠΑΙΘΠΑ 

Ως προς τη διαδικασία της Έκθεσης Αξιολόγησης, θεωρούμε ότι δεν είναι 
απαραίτητη η συγγραφή τόσο λεπτομερών κειμένων τα οποία αναγκαστικά 
συντάσσονται από τους διδάσκοντες, γεγονός που τους αποσπά από το ήδη 
επιβαρυμένο ερευνητικό, διδακτικό και διοικητικό τους έργο. Ένας αξιολογητής 
μπορεί μελετώντας τις πλούσιες πια ιστοσελίδες των τμημάτων, τους πίνακες και ένα 
σύντομο κείμενο με τους στόχους ενός τμήματος να συγκεντρώσει τα απαραίτητα 
στοιχεία.  

Για την ώρα βέβαια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου οι εκθέσεις Αξιολόγησης που 
έχουμε συντάξει και για αυτό ζητούμε την πραγματοποίηση της εξωτερικής 
Αξιολόγησης, η οποία θα αξιοποιήσει τις εκθέσεις μας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
του Τμήματός μας.  

Εκτός αυτού είναι απαραίτητο η ΑΔΙΠ να πάρει υπόψη της τις παραπάνω 
παρατηρήσεις μας και με βάση τις παρατηρήσεις όλων των Τμημάτων να προχωρήσει 
σε αλλαγές και να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε η ΜΟΔΙΠ να 
επιλύσει όλα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί.  

Ως προς τη διαδικασία της Αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, τονίσαμε 
ήδη την ανάγκη μελέτης του τρόπου Αξιολόγησης και την προσαρμογή του στην 
ελληνική πραγματικότητα.  

Προς το ΥΠΑΙΘΠΑ τέλος απευθύνουμε θερμή έκκληση να πάψει τη συνεχή 
συρρίκνωση κονδυλίων και προσωπικού, που έχουν δραματικές επιπτώσεις τόσο στις 
συνθήκες υγιεινής και εργασίας φοιτητών και διδασκόντων, όσο και στο παραγόμενο 
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έργο μας και τονίζουμε ότι πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τις ανάγκες του ΑΠΘ, 
όπως αυτές περιγράφονται στις εκθέσεις Αξιολόγησης και στα έγγραφα που έχουν 
κατατεθεί στο ΥΠΑΙΘΠΑ από τις συνελεύσεις των τμημάτων, τις κοσμητείες και τις 
Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΔΑΧ.pdf και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_διοικητικό_προσωπικό.pdf). Κοινός στόχος μας πρέπει να είναι η 
διαφύλαξη της εκπαιδευτικής πορείας των φοιτητών μας και η διασφάλιση της 
απρόσκοπτης συνέχισης της προσφοράς μας προς τη νέα γενιά της χώρας μας. 

Κλείνουμε, ευχόμενοι ότι οι παραπάνω προτάσεις, προτάσεις αφοσιωμένων 
Δημοσίων Λειτουργών, θα βρουν θετική ανταπόκριση εκ μέρους της Πολιτείας. 
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4. Πίνακες 

Πίνακας 0. Επιτομή στοιχείων του αξιολογούμενου Τμήματος 

ΙΔΡΥΜΑ: ΑΠΘ 

ΤΜΗΜΑ : ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων:  2 

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων:   1 

Σχετικός 

πίνακας 
Ακαδημαϊκό έτος 

2011

-2012 

2010-

2011 

2009

-10 

200

8-09 

200

7-08 

2006-

07 

# 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ 19 18 18 16 15 15 

# 1 Λοιπό προσωπικό 11 11 12 12 12 12 

# 2 
Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών 

σε κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2) 
698 653 593 563 497 437 

# 3 
Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  στις 

πανελλαδικές 
110 120 120 119 129 83 

# 3 
Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων 

φοιτητών  
157 158 146 138 153 103 

# 7 Αριθμός αποφοίτων 107   94 111 71 94 82 

# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 7,05 7,13 7,07 7,08 7,27 7,31 

# 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ 14 14 14 14 14 14 

# 4 Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ 10 19 16 16 18 25 

# 12.1 
Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 

απόκτηση πτυχίου 
42 

42 

 
42 42 42 42 

# 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) 26 26 26 26 26 26 

# 12.1 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

μαθημάτων επιλογής 
556 55 43 46 56 52 

# 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ 32 37 28 33 40 36 

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου7 (σύνολο)       

# 17 Διεθνείς συμμετοχές 3 3 2 2 1  

                                                            

6 Εδώ εμφανίζονται τα μαθήματα Κατεύθυνσης και Επιλογής ως σύνολο 
7 Δεν κρατήθηκαν σχετικά στοιχεία από τους ΔΕΠ του Τμήματος. 
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Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

  2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

  A Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ 

Καθηγητές Σύνολο 1 2 3 1 2 3 1 2 3 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 1 1 

 Από εξέλιξη       1          1     

 Νέες προσλήψεις                      

 Συνταξιοδοτήσεις                      

 Παραιτήσεις                      

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο - 2 2  1 1 - 2 2 1 1 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

 Από εξέλιξη - 1 1     1   1           

 Νέες προσλήψεις                      

 Συνταξιοδοτήσεις     1                 

 Παραιτήσεις - 1 1                   

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο - 10 10 - 9 9 - 8 8 - 7 7 - 7 7 - 6 6 - 2 2 

 Από εξέλιξη  2 2     1      1   4   1  

 Νέες προσλήψεις                      

 Συνταξιοδοτήσεις                      

 Παραιτήσεις                      

Λέκτορες Σύνολο 2 2 4 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 5 6 1 8 9 

 Νέες προσλήψεις 1                     

 Συνταξιοδοτήσεις                      

 Παραιτήσεις                      

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

Διδάσκοντες επί συμβάσει Σύνολο                      

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο 
 

1 

  

1 
1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο - 4 4 - 4 4 - 5 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 3 4 

 

Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις, Σ: Σύνολο 
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Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 

  2011‐2012  2010‐2011  2009‐2010  2008‐2009  2007‐2008 

Προπτυχιακοί  1067  1031  978  950  892 

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ)  49  50  39  31  20 

Διδακτορικοί  13  11  11  11  10 

 

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 

Εισαχθέντες με:  2011‐2012  2010‐2011  2009‐2010  2008‐2009  2007‐2008 

Εισαγωγικές εξετάσεις  110  120  120  119  129 

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα)  0  11  7  2  0 

Μετεγγραφές 

(εκροές προς άλλα Τμήματα)8 

14  11  7  9  5 

Κατατακτήριες εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

11  10  9  7  14 

Άλλες κατηγορίες  28  17  10  10  10 

Σύνολο1  143  147  139  129  148 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 
21

9             

 

 

 

                                                            

8 Ο αριθμός των εκροών αφαιρέθηκε κατά τον υπολογισμό του Συνόλου. 
9 Τον παραπάνω αριθμό παρουσιάζει η έρευνά μας στο φοιτητολόγιο, ενώ ο πίνακας που μάς στάλθηκε συμπληρωμένος από το σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας δίνει 
μηδενικό αποτέλεσμα. Δεν επεκτείναμε την έρευνα σε προηγούμενα έτη, έτσι στερούμαστε στοιχείων για αυτά.  
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Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο»  Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 24 

  2011‐2012  2010‐2011  2009‐2010  2008‐2009  2007‐2008  2006‐2007 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)  10  19  16  16  18   

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος  10  17  14  15  18    

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων  ‐‐   2   2   1  ‐‐   

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

θέσεων  

14  14  14  14  14   

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων   8  17  14  13  10  13 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων   9  5  6  2  3  0 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

0  0  2  0  0  0 

 

Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

  2011‐2012  2010‐2011  2009‐2010  2008‐2009  2007‐2008  2006‐2007 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)             

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος              

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων             

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων             

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων  2  0  0  1  4  6 

Απόφοιτοι  0  0  0  0  0  0 

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Επεξήγηση:  Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
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Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

  Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %  

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Έτος Αποφοίτησης 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων  5.0‐5.9  6.0‐6.9  7.0‐8.4  8.5‐10.0 

Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των αποφοίτων) 

2006‐2007  82  3,66  29,27  62,20  4,88  7,31 

2007‐2008  94  1,06  46,81  41,49  10,64  7,27 

2008‐2009  71  1,41  54,93  33,80  9,86  7,08 

2009‐2010  111  2,70  53,15  36,94  7,21  7,07 

2010‐2011  94  1,06  51,06  39,36  8,51  7,13 

2011‐2012  107  0,93  54,21  41,12  3,74  7,05 

Σύνολο             
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 

     

 

Α π οφ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  

Δ ι ά ρ κ ε ι α   Σ π ο υ δώ ν   ( σ ε   έ τ η )  

 

 

 

Έτος 

αποφοίτησης 

Κ10  Κ+1  Κ+2  Κ+3  Κ+4  Κ+5  Κ+6 

 

K+6 και πλέον 

Δεν έχουν 
αποφοιτήσει 

 

Σύνολο 

2005‐2006  81  10  3  1  0  0  0  1  372  96 

2006‐2007  46  19  8  4  2  0  1  2  398  82 

2007‐2008  56  20  8  4  0  2  0  4  418  94 

2008‐2009  27  19  10  7  2  1  1  4  457  71 

2009‐2010  40  35  22  7  5  1  1  0  488  111 

2010‐2011  40  20  16  6  5  3  1  3  496  94 

2011‐2012  43  27  12  12  5  2  3  3  539  107 

 

                                                            

10 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., 
Κ+6=10 έτη). 
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Πίνακας 9. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 

    2011‐2012*  2010‐2009  2009‐2010  2008‐2009  2007‐2008  2006‐2007  Σύνολο 

Εσωτερικού               

Ευρ.** 13  9  0  0  0  0  22 

Φοιτητές του Τμήματος που 

φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 

άλλο Τμήμα 
Εξωτε‐ 

ρικού  Άλλα               

Εσωτερικού               

Ευρ.**  3  5  2  8  0  0  10 
Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. 

ή Τμημάτων στο Τμήμα   Εξωτε‐

ρικού  Άλλα               

Εσωτερικού               

Ευρ.**  2  0  0  0  0  0  2 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Τμήματος που δίδαξαν σε 

άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 
Εξωτε‐

ρικού  Άλλα               

Εσωτερικού               

Ευρ.**  0  0  0  0  0  0  0 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 

άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που 

δίδαξαν στο Τμήμα 
Εξωτε‐

ρικού  Άλλα               

Σύνολο                 

 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας 11. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

    2011‐2012*  2010‐2009  2009‐2010  2008‐2009  2007‐2008  2006‐2007  Σύνολο 

Εσωτερικού               

Ευρ.**              

Φοιτητές του Τμήματος που 

φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 

άλλο Τμήμα 
Εξωτε‐ 

ρικού  Άλλα               

Εσωτερικού               

Ευρ.**               
Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. 

ή Τμημάτων στο Τμήμα   Εξωτε‐

ρικού  Άλλα               

Εσωτερικού               

Ευρ.**  1             

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Τμήματος που δίδαξαν σε 

άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 
Εξωτε‐

ρικού  Άλλα               

Εσωτερικού               

Ευρ.**               

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 

άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που 

δίδαξαν στο Τμήμα 
Εξωτε‐

ρικού  Άλλα               

Σύνολο                 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας 12.1. Μαθήματα Προγρ. Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2011-12)11 

Εξάμηνο 
Σπουδών 

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών 
(ανά εξάμηνο) 

Κω
δι
κό

ς 
Μ
αθ

ήμ
ατ

ος
 

Π
ισ
τ.
 Μ

ον
άδ

ες
 

EC
TS
 

Κα
τη
γο

ρί
α 

μα
θή

μα
το
ς1

2   Υποβάθρου (Υ) 
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) 
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Ω
ρε

ς 
δι
δα

σκ
αλ

ία
ς 
αν

ά 
εβ

δο
μά

δα
  Σε ποιο 

εξάμηνο 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 
μαθήματα  Ιστότοπος 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών13 

1ο  Γερμανική Γλώσσα Ι  ΓΕΡ101  6  Υ  ΑΔ  4  1ο  ΟΧΙ  www.del.auth.gr  16 

...  Γλωσσολογία Ι : Εισαγωγή στη 

Γλωσσολογία 
ΓΛΩ102  5  Υ  Υ  3  1ο  ΟΧΙ  …  16 

...  Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  ΠΑΙ103  5  Υ  Υ  3  1ο  ΟΧΙ  …  16 

...  Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας Ι (7ος ‐ 

18ος αι.) 
ΛΟΓ104  5  Υ  Υ  3  1ο  ΟΧΙ  …  16 

  Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία  ΛΟΓ105  5  Υ  Υ  3  1ο  ΟΧΙ  …  16 

2ο  Γερμανική Γλώσσα ΙΙ  ΓΕΡ201  6  Υ  ΑΔ  4  2ο  ΟΧΙ  …  16 

...  Εισαγωγή στη Γλωσσολογία II: Φωνητική – 

Φωνολογία 
ΓΛΩ202  5  Υ  Υ  3  2ο  ΟΧΙ  …  17 

...  Διδακτική Ι: Εισαγωγή στη Διδακτική και 

Μεθοδολογία – ΚΕΠΑΓ – Κατανόηση 

γραπτού λόγου 

ΔΙΔ207  5  Υ  Υ  3  2
ο  ΟΧΙ  …  17 

...  Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών  ΠΑΙ203  5  Υ  Υ  3  2ο  ΟΧΙ  …  17 

                                                            

11 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
12 Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες συντομογραφίες : 

Υ = Υποχρεωτικό 
Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων 
ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
Π = Προαιρετικό 

13 Σε κάποια μαθήματα δεν γίνεται παραπομπή σε σελίδα του Οδηγού Σπουδών, διότι αυτά τα μαθήματα προστέθηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
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  Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙ (19ος 

αιώνας) 
ΛΟΓ204  5  Υ  Υ  3  2ο  ΟΧΙ  …  17 

  Πολιτισμός Ι (19ος αιώνας)  ΛΟΓ208  5  Υ  Υ  3  2ο  ΟΧΙ  …  18 

3ο  Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ  ΓΕΡ301  6  Υ  ΑΔ  4  3ο  ΟΧΙ  …  18 

...  Γλωσσολογία ΙΙΙ (Μορφολογία ‐ Σύνταξη)  ΓΛΩ302  5  Υ  Υ  3  3ο  ΟΧΙ  …  18 

...  Διδακτική ΙΙ: Κατανόηση προφορικού 

λόγου – Γραμματική – Αυτονόμηση 

μαθητών 

ΔΙΔ307  5  Υ  Υ  3  3
ο  ΟΧΙ  …  18 

  Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία 

Ι 
ΜΕΤ303  5  Υ  Υ  3  3ο  ΟΧΙ  …  18 

  Ιστορία της Γερμανικής Λογοτεχνίας III 

(20ου αιώνα) 
ΛΟΓ304  5  Υ  Υ  3  3ο  ΟΧΙ  …  19 

  Πολιτισμός ΙΙ  ΛΟΓ308  5  Υ  Υ  3  3ο  ΟΧΙ  …  19 

4o  Γερμανική Γλώσσα ΙV  ΓΕΡ401  6  Υ  ΑΔ  4  4ο  ΟΧΙ  …  19 

  Γλωσσολογία IV: Σημειωτική – 

Σημασιολογία –  Πραγματολογία: Το 

παράδειγμα της (γλωσσικής) επικοινωνίας 

στο σχολείο 

ΓΛΩ402  5  Υ  Υ  3  4
ο  ΟΧΙ  …  19 

  Εισαγωγή στη Μετάφραση και Διερμηνεία 

ΙΙ 
ΜΕΤ403  5  Υ  Υ  3  4

ο  ΟΧΙ  …  19 

  Διδακτική ΙΙΙ: Μέθοδοι διδασκαλίας της 

Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Ανάλυση 
και κριτική διδακτικών βιβλίων 

ΔΙΔ407  5  Υ  Υ  3  4ο  ΟΧΙ  …  20 

  Θεωρία της Λογοτεχνίας  ΛΟΓ409  5  Υ  Υ  3  4ο  ΟΧΙ  …  20 

  Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία  ΛΟΓ410  5  Υ  Υ  3  4ο  ΟΧΙ  …  20 
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5o  Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών 

κειμένων 
ΓΕΡ501  6  Υ  ΑΔ  3  5ο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ401 
…  20 

7o 
Διδακτική ΙV: Παρακολούθηση και 

προγραμματισμός του μαθήματος της 

Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – 

Μικροδιδασκαλίες 

ΔΙΔ707  12  Υ  ΑΔ  6  7ο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401,  

Διδ 207, Διδ307, 

Διδ407 

…  20 

8o 

Διδακτική V: Ανάλυση του μαθήματος – 

Πρακτική άσκηση 
ΔΙΔ807  12  Υ  ΑΔ   6  8ο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401,  

Διδ 207, Διδ307, 

Διδ407‐, Διδ 707 

…  21 

5o‐Πτυχίο 
Γλωσσολογία: Σύνταξη 

ΑΚ ΓΛΩ 

0003 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  23 

5o‐Πτυχίο 
Εισαγωγή στη ∆ηµιουργική Γραφή 

ΑΚ ΓΕΡ 

0047 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  23 

5ο ‐πτυχίο  Από τα εποπτικά στα ψηφιακά μέσα 

διδασκαλίας: Η εκμάθηση ξένων 

γλωσσών στην ψηφιακή εποχή 

ΑΚ ΓΛΩ 

0071 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  22 

5ο ‐πτυχίο  Γλωσσικά στερεότυπα και κοινωνική 

αποδοχή 

ΑΚ ΓΛΩ 

0075 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  ‐‐ 

5ο ‐πτυχίο 
Κοινωνιογλωσσολογία: Ειδικά θέματα 

μεθοδολογίας της έρευνας 

ΑΚ ΓΛΩ 

0002 
7  Ε 

 

ΕΠ 

3  5o‐Πτυχίο 
Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  23 

5ο ‐πτυχίο 
Γλωσσολογία: Γραμματική της Γερμανικής 

ΑΚ ΓΛΩ 

0057 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  24 

5ο ‐πτυχίο 
Ρηματικές Κατηγορίες 

ΑΚ ΓΛΩ 

0038 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  24 

5o‐Πτυχίο  Κριτική Ανάλυση Λόγου: Ο λόγος της 

οικονομικής κρίσης και οι 

ΑΚ ΓΛΩ  7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 
Γερ101, Γερ 201, 

…  22 
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ελληνογερμανικές σχέσεις στα ΜΜΕ  0070  Γερ301, Γερ 401 

5ο ‐πτυχίο 
Σημασιολογία και Νοητικό Λεξικό 

ΑΚ ΓΛΩ 

0066 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
  ‐‐ 

5ο ‐πτυχίο  Η χρήση των τραγουδιών στο μάθημα της 

ξένης γλώσσας 

ΑΚ ΔΙΔ 

0067 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  23 

5ο ‐πτυχίο  Τα γερμανικά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 

ΑΚ ΔΙΔ 

0022 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  24 

5ο ‐πτυχίο   ∆ιδακτική της Πολυγλωσσίας: 

Εγγραμματισμός και οι πρώτες ώρες στο 

μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας 

ΑΚ ΔΙΔ 

0055 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  24 

5ο ‐πτυχίο 
Εισαγωγή στη γνωσιακή Γλωσσολογία 

ΑΚ ΓΛΩ 

0076 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  ‐‐ 

5ο ‐πτυχίο  Η χρήση της μετάφρασης στο μάθημα της 

ξένης γλώσσας 

ΑΚ ΔΙΔ 

0073 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  25 

5ο ‐πτυχίο 
Κειμενογλωσσολογία: Ανάλυση Κειμένων 

ΑΚ ΓΛΩ 

0064 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  25 

5ο ‐πτυχίο  Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: 

Όψεις της λογοτεχνικής μετάφρασης 

ΒΚ ΛΟΓ 

0118 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  28 

5ο ‐πτυχίο  Ειδικά θέματα πολιτισμού: Έρωτας και 

υψηλή αγάπη στην λογοτεχνία του 

Ευρωπαϊκού μεσαίωνα 

ΒΚ ΛΟΓ 

0117 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  27 

5ο ‐πτυχίο  Ειδικά θέματα πολιτισμού: Η Τοπογραφία 

του Βερολίνου και ο έμφυλος λόγος 

ΒΚ ΛΟΓ 

0115 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  27 

5ο ‐πτυχίο  Ειδικά θέματα πολιτισμού: Μια ματιά στην 

πολυμορφία της «μεταναστευτικής 

λογοτεχνίας» 

ΒΚ ΛΟΓ 

0111 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  26 

5ο ‐πτυχίο  Ειδικά θέματα συγκριτικής 

γραμματολογίας: Μορφές του 
ΒΚ ΛΟΓ 

7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 
Γερ101, Γερ 201, 

...  27 
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φανταστικού  0114  Γερ301, Γερ 401 

5ο ‐πτυχίο  Ειδικά θέματα συγκριτικής 

γραμματολογίας: Τεχνολογία και 

λογοτεχνία: ∆αιδαλικά διλήμματα 

ΒΚ ΛΟΓ 

0110 
  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
…  26 

5ο ‐πτυχίο  Εποχές, είδη, ρεύματα: Όψεις του 

γερμανικού ρομαντισμού 

ΒΚ ΛΟΓ 

0072 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  27 

5ο ‐πτυχίο  Εποχές, είδη, ρεύματα: Παιδική και 

εφηβική λογοτεχνία της εξορίας 

ΒΚ ΛΟΓ 

0116 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  27 

5ο ‐πτυχίο  Εποχές, Είδη, Ρεύματα: Το ιστορικό 

μυθιστόρημα του μεταμοντερνισμού 
ΒΚ ΛΟΓ 

0112 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  26 

5ο ‐πτυχίο 
Συγγραφείς: Erich Kästner   

ΒΚ ΛΟΓ 

0113 
7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο  Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  26 

5ο ‐πτυχίο 
Συγγραφείς: Friedrich Dürrenmatt    ΒΚ ΛΟΓ 

0042  

7  Ε  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 
Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  26 

5ο ‐πτυχίο 
Θεωρία: Πολιτισμικές Σπουδές: μια 

εισαγωγή 
ΒΚ0105  5 

EE 

 

ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 
Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  ... 

5ο ‐πτυχίο  Συγγραφέας: Gerhart Hauptmann: Το 

κοινωνικό πρόβλημα στον Νατουραλισμό 
ΒΚ0107  5  EE  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  ... 

5ο ‐πτυχίο  Εποχές, Είδη, Ρεύματα της λογοτεχνίας: 

Πεζογραφία του  Εξπρεσιονισμού 
ΒΚ0101  5  EE  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  ... 

5ο ‐πτυχίο  Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης. 

Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων: 

Μεταφράζοντας είδη του πεζού λόγου 

ΒΚ0102  5  EE  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 
Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  ... 

5ο ‐πτυχίο  Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης: 

Υποτιτλισμός γερμανικών ταινιών 
ΒΚ0085  5  EE  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 

Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  ... 

5ο ‐πτυχίο 
Ειδικά Θέματα Πολιτισμού: Η Ευρώπη και 

το «το Άλλο»: Από την εποχή των 

ΒΚ0103  5  EE  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 
Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
... 

... 
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«ανακαλύψεων» στον αποικισμό. 

5ο ‐πτυχίο  Ειδικά Θέματα Πολιτισμού: Ο λόγος της 

κριτικής της Αυστρίας στην  αυστριακή 

λογοτεχνία μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο 

ΒΚ0108  5  EE  ΕΠ  3  5o‐Πτυχίο 
Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
... 

... 

5ο ‐πτυχίο  Συγκριτική Γραμματολογία: Μορφές της 

δυστοπίας στην λογοτεχνία και τον 

κινηματογράφο 

ΒΚ0104  5  EE  ΓΓ  3   
Γερ101, Γερ 201, 

Γερ301, Γερ 401 
...  ... 

1ο ‐πτυχίο  Ανάλυση τύπου: Μια διαπολιτισμική 

σύγκριση των έντυπων μέσων της 

Γερμανίας και της Ελλάδας 

ΕΠ 

0379 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  29 

1ο ‐πτυχίο  Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση 

κείμενα της επικαιρότητας Ι 

ΕΠ 

0370 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  28 

1ο ‐πτυχίο  Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση 

κείμενα της επικαιρότητας IΙ 

ΕΠ 

0375 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  30 

1ο ‐πτυχίο  Γερμανική γλώσσα και Γερμανικές Σπουδές 

στην Ελλάδα 

ΕΠ 

0341 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  30 

1ο ‐πτυχίο 
Γλωσσολογία: ∆ιδασκαλία της Φωνητικής 

ΕΠ 

0376 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  30 

1ο ‐πτυχίο  Γλωσσολογία: Πρόσκτηση γλώσσας και 

θεωρίες μάθησης   

ΕΠ 

0371 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  29 

1ο ‐πτυχίο  Γλωσσολογικές και πολιτισμικές όψεις των 

παροιμιών. συγκριτικές μελέτες 

γερμανικών ελληνικών και τουρκικών 

παροιμιών. 

ΕΠ 

0382 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  ‐‐ 

1ο ‐πτυχίο 
∆ιδακτική της ιστορίας και του πολιτισμού 

ΕΠ 

0377 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  30 

1ο ‐πτυχίο  Είδη πεζού λόγου 
ΕΠ 

5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  31 
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0378 

1ο ‐πτυχίο 
Είδη ποίησης 

ΕΠ 

0373 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  29 

1ο ‐πτυχίο  Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ι: Γερμανική 

και Ελληνική Παιδαγωγική σκέψη 

ΕΠ 

0282 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  28 

1ο ‐πτυχίο  Ιστορία και Πολιτισμός: Η Ανατολική 

Γερμανία (Λαϊκή ∆ημοκρατία της 

Γερμανίας Λ∆Γ) 

ΕΠ 

0372 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  29 

1ο ‐πτυχίο  Ο ακαδημαϊκός λόγος ‐ από την συζήτηση 

ως το επιστημονικό κείμενο 
ΕΠ0384  5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  ‐‐ 

1ο ‐πτυχίο 
Μεταφραση στα γερμανικα 

ΕΠ 

0381 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  ‐‐ 

1ο ‐πτυχίο  Τα ψηφιακά μέσα στο μάθημα της 

Γερμανικής γλώσσας: Η εκμάθηση με την 

χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

ΕΠ 

0374 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  30 

1ο ‐πτυχίο  Η επιστολή στην αλλαγή των καιρών ‐ Από 

τις χειρόγραφες ερωτικές επιστολές και 

την επίσημη αλληλογραφία έως το 

σύγχρονο e‐mail  

ΕΠ 

0380 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  29 

1ο ‐πτυχίο  Η Γερμανία και οι διάλεκτοί της ‐ ένα 

ιστορικογλωσσικό/γλωσσοπολιτισμικό 

ταξίδι ανά την Γερμανία 

ΕΠ 

0383 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  ‐‐ 

1ο ‐πτυχίο  Ολλανδική γλώσσα ‐ ολλανδικός πολιτσμός 

ΙΙΙ 

ΕΠ 

0192 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  2 

1ο ‐πτυχίο  Ολλανδικη γλωσσα ‐ ολλανδικός 

πολιτισμός ΙV 

ΕΠ 

0212 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  4 

1ο ‐πτυχίο  Ολλανδική γλώσσα‐ολλανδικός πολιτισμός    

V 

ΕΠ 

0248 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1

ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  2 
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1ο ‐πτυχίο  Ολλανδική γλώσσα ‐ ολλανδικός 

πολιτισμός VI 

ΕΠ 

0261 
5  ΕΕ  ΓΓ  3  1ο ‐πτυχίο  ΟΧΙ  ...  3 
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Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγρ. Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2011-2012)14 

Εξάμηνο 

σπουδών. 

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

  Κω
δι
κό

ς 
 

Μ
αθ

ήμ
ατ

ος
 

Υπεύθυνος Διδάσκων

και Συνεργάτες 

 

(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ)15, 
Φροντιστήριο 
(Φ) 

Σεμινάριο (Σ) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 

Βιβλιογραφία 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 
κανονική ή 

επαναληπτική 
εξέταση 

Αξιολογήθηκε 
από τους 
Φοιτητές;16 

1ο 
Γερμανική Γλώσσα Ι  ΓΕΡ101 

Θ. Κωνσταντινίδου 

/ Γ. Περπερίδης 
Φ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  293  239  123  8 

...  Γλωσσολογία Ι : Εισαγωγή στη 

Γλωσσολογία 
ΓΛΩ102  Αγγ. Κοιλιάρη  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  276  180  130  7 

...  Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  ΠΑΙ103 
Χρ. Αντωνίου 

Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  216  146  120  4 

...  Ιστορία Γερμανικής 

Λογοτεχνίας Ι (7ος ‐ 18ος αι.) 
ΛΟΓ104  Αλ. Ρασιδάκη  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  230  139  98  6 

…  Εισαγωγή στην Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 
ΛΟΓ105 

Ι. Οικονόμου – 

Αγοραστού 
Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  356  230  142  7 

2ο 
Γερμανική Γλώσσα ΙΙ  ΓΕΡ201 

Θ. Κωνσταντινίδου 

/ Γ. Περπερίδης 
Φ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  256  212  108  24 

...  Εισαγωγή στη Γλωσσολογία II: 

Φωνητική – Φωνολογία 
ΓΛΩ202 

Ν. Κατσαούνης 
Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  371  222  167  23 

...  Διδακτική Ι: Εισαγωγή στη 

Διδακτική και Μεθοδολογία – 

ΚΕΠΑΓ – Κατανόηση γραπτού 

ΔΙΔ207  Ρ. Σιδηροπούλου  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  337  241  203  30 

                                                            

14 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
15 Πολλά από τα μαθήματά μας είναι σεμιναριακού τύπου, κατηγορία που δεν προβλέπεται στον πίνακα. Ο χαρακτηρισμός «διάλεξη» είναι επομένως εδώ συχνά 
καταχρηστικός. 
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λόγου 

...  Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών  ΠΑΙ203  Χρ. Αντωνίου  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  217  155  131  17 

...  Ιστορία Γερμανικής 

Λογοτεχνίας ΙΙ (19ος αιώνας) 
ΛΟΓ204  Ελ. Γεωργοπούλου  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  562  330  256  41 

...  Πολιτισμός Ι (19ος αιώνας)  ΛΟΓ208  Αλ. Ρασιδάκη  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  343  260  251  22 

3ο 
Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ  ΓΕΡ301 

Π. Μπερμπέρογλου 

/ J. Schiebel 
Φ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  298  187  94  10 

...  Γλωσσολογία ΙΙΙ (Μορφολογία ‐ 

Σύνταξη) 
ΓΛΩ302  Α. Σιούπη  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  361  251  199  7 

...  Διδακτική ΙΙ: Κατανόηση 

προφορικού λόγου – 

Γραμματική – Αυτονόμηση 

μαθητών 

ΔΙΔ307 
Ευαγγελία 

Καραγιαννίδου 
            Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  505  191  139  26 

...  Εισαγωγή στη Μετάφραση και 

Διερμηνεία Ι 
ΜΕΤ303  Δημ. Τσοκακτσίδου  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  292  207  137  9 

...  Ιστορία της Γερμανικής 

Λογοτεχνίας III (20ου αιώνα) 
ΛΟΓ304 

Ελκε‐Ιρένε Στουρμ‐

Τριγωνάκη 
Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  347  248  214  6 

...  Πολιτισμός ΙΙ  ΛΟΓ308  Ι. Πάγκαλος  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  412  221  127  15 

4ο 
Γερμανική Γλώσσα ΙV  ΓΕΡ401 

Π. Μπερμπέρογλου 

/ J. Schiebel 
Φ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  288  184  85  26 

...  Γλωσσολογία IV: Σημειωτική – 

Σημασιολογία –  

Πραγματολογία: Το 

παράδειγμα της (γλωσσικής) 

επικοινωνίας στο σχολείο 

ΓΛΩ402 
Ε. Μπουτουλούση 

Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  468  251  134  36 

...  Διδακτική ΙΙΙ: Μέθοδοι 

διδασκαλίας της Γερμανικής 

ως ξένης γλώσσας – Ανάλυση 

ΔΙΔ407  Α. Σαπιρίδου  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  335  240  142  29 
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και κριτική διδακτικών βιβλίων 

...  Θεωρία της Λογοτεχνίας  ΛΟΓ409  Ι. Πάγκαλος  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  438  203  79  33 

...  Εισαγωγή στη Συγκριτική 

Γραμματολογία 
ΛΟΓ410 

Ι. Οικονόμου‐

Αγοραστού 
Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  308  178  121  21 

...  Εισαγωγή στη Μετάφραση και 

Διερμηνεία ΙΙ 
ΜΕΤ403  Ανθή Βηδενμάιερ  Δ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  345  225  143  17 

5ο  Εισαγωγή στη συγγραφή 

επιστημονικών κειμένων 
ΓΕΡ501  J. Wolfrum  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  303  131  111  7 

7ο 
Διδακτική ΙV: Παρακολούθηση 

και προγραμματισμός του 

μαθήματος της Γερμανικής ως 

ξένης γλώσσας – 

Μικροδιδασκαλίες 

ΔΙΔ707 

Α. Σαπιρίδου 

Χάρις‐Όλγα 

Παπαδοπούλου 

Ρενάτε 

Σιδηροπούλου 

Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  212  111  110  12 

8ο 

Διδακτική V: Ανάλυση του 

μαθήματος – Πρακτική άσκηση 
ΔΙΔ807 

Α. Σαπιρίδου 

Χάρις‐Όλγα 

Παπαδοπούλου 

Ρενάτε 

Σιδηροπούλου 

Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  163  116  116  62 

5ο ‐πτυχίο  Σύνταξη I: Γερμανική Σύνταξης  ΑΚ0003  Α. Σιούπη  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  45  42  42  15 

5ο ‐πτυχίο 
Εισαγωγή στη δημιουργική 

γραφή 
ΑΚ0047  J. Wolfrum  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  30  25  25  4 

5ο ‐πτυχίο 

Από τα εποπτικά στα ψηφιακά 

μεσα διδασκαλίας: η 

εκμάθηση ξενων γλωσσσών 

στην ψηφιακή εποχή 

ΑΚ0071  Γ. Περπερίδης  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  28  20  13  ΟΧΙ 

5ο ‐πτυχίο 
Γλωσσικά στερεότυπα και 

ΑΚ0075  Αγγ. Κοιλιάρη  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  54  26  26  2 
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κοινωνική αποδοχή 

5ο ‐πτυχίο  Κοινωνιογλωσσολογία  ΑΚ0002  Αγγ. Κοιλιάρη  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  33  26  26  5 

5ο ‐πτυχίο 
Γλωσσολογία: Γραμματική της 

Γερμανικής 
ΑΚ0057  Α. Σιούπη  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  50  34  33  14 

5ο ‐πτυχίο  Ρηματικές Κατηγορίες και Όψη  ΑΚ0038  Α. Σιούπη  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  38            30  28  17 

5ο ‐πτυχίο 

Ο λόγος της οικονομικής 

κρίσης και οι 

ελληνογερμανικές σχέσεις στα 

ΜΜΕ 

ΑΚ0070  Ελ. Μπουτουλούση  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  47  40  40  8 

5ο ‐πτυχίο 
Σημασιολογία και νοητικό 

λεξικό 
ΑΚ0066  Νικ. Κατσαούνης  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  55  49  49  4 

5ο ‐πτυχίο 
Η χρήση των τραγουδιών στο 

μάθημα της ξένης γλώσσας 
ΑΚ0067  Δημ. Τσοκακτσίδου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  51  46  45  8 

5ο ‐πτυχίο 
Τα γερμανικά στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση  
ΑΚ0022 

Χάρις‐Όλγα 

Παπαδοπούλου 
Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  44  36  36  20 

5ο ‐πτυχίο 
Ειδικά θέματα παιδαγωγικής Ι: 

Γερμανική και ελληνική 

παιδαγωγική σκέψη  

ΑΚ0074  Χρ. Αντωνίου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  128  95  76  8 

5ο ‐πτυχίο 

Διδακτική της Πολυγλωσσίας: 

Εγγραμματισμός και οι πρώτες 

ώρες στο μάθημα της 

δεύτερης ξένης γλώσσας 

ΑΚ0055 
Ευαγγελία 

Καραγιαννίδου 
Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  34  31  31  12 

5ο ‐πτυχίο 
Εισαγωγή στη γνωσιακή 

γλωσσολογία 
ΑΚ0076 

Αθ. 

Γεωργακόπουλος 
Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  27  27  27  6 

5ο ‐πτυχίο 
Η χρήση της Μετάφρασης στο 

Μάθημα της ξένης γλώσσας 

ΑΚ0073  Δημ. Τσοκακτσίδου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  62  40  39  20 
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5ο ‐πτυχίο 
Κειμενογλωσσολογία – 

Ανάλυση κειμένων 
ΑΚ0064  Νικ. Κατσαούνης  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  91  88  88  29 

5ο ‐πτυχίο 
Θεωρία και πρακτική της 

μετάφρασης: όψεις της 

λογοτεχνικής μετάφρασης 

ΒΚ0118  Ανθ. Βηδενμάϊερ  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  48  36  36  11 

5ο ‐πτυχίο 

Ειδικά θέματα Πολιτισμού: 

έρωτας και υψηλή αγάπη στην 

λογοτεχνία του ευρωπαϊκού 

μεσαίωνα 

ΒΚ0117 
Έλκε‐Ιρένε Στουρμ‐

Τριγωνάκη 
Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  60  38  37  6 

5ο ‐πτυχίο 
Ειδικά θέματα πολιτισμού: Η 

τοπογραφία του Βερολίνου και 

ο έμφυλος λόγος 

ΒΚ0115  Σ. Δεληανίδου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  15  5  5  1 

5ο ‐πτυχίο 

Ειδικά θέματα πολιτισμού: μια 

ματιά στην πολυμορφία της 

«μεταναστευτικής 

λογοτεχνίας» 

ΒΚ0111  Σ. Δεληανίδου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  54  22  22  ΟΧΙ 

5ο ‐πτυχίο 
Ειδικά θέματα συγκριτικής 

γραμματολογίας: μορφές του 

φανταστικού: λόγος και εικόνα  

ΒΚ0114  Αλ. Ρασιδάκη  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  44  24  23  5 

5ο ‐πτυχίο 

Ειδικά θέματα συγκριτικής 

γραμματολογίας: τεχνολογία 

και λογοτεχνία: Δαιδαλικά 

Διλημματα 

ΒΚ0110  Αλ. Ρασιδάκη  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  32  22  22  3 

5ο ‐πτυχίο 
Εποχές, Είδη, Ρεύματα: όψεις 

του γερμανικού ρομαντισμού 
ΒΚ0072  Αλ. Ρασιδάκη  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  52  31  27  7 

5ο ‐πτυχίο 
Εποχές, Είδη, Ρεύματα: 

παιδική και εφηβική 

λογοτεχνία της εξορίας 

ΒΚ0116  Σ. Δεληανίδου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  22  12  12  2 

5ο ‐πτυχίο  Εποχές, Είδη, Ρεύματα: Το 

ιστορικό μυθιστόρημα του 

ΒΚ0112  Ελ. Γεωργοπούλου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  45  23  23  2 
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μεταμοντερνισμού 

5ο ‐πτυχίο  Συγγραφείς: Erich Kaestner  ΒΚ0113  Ι.  Πάγκαλος  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  43  31  31  2 

5ο ‐πτυχίο 
Συγγραφείς: Friedrich 

Duerrenmatt 
ΒΚ0042  Ε. Γεωργοπούλου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  45  32  32  1 

5ο ‐πτυχίο 
Θεωρία: Πολιτισμικές 

Σπουδές: μια εισαγωγή 
ΒΚ0105  Ε. Γεωργοπούλου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  37  27  26  ΟΧΙ 

5ο ‐πτυχίο 
Συγγραφέας: Gerhart 

Hauptmann: Το κοινωνικό 

πρόβλημα στον Νατουραλισμό 

ΒΚ0107  Σ. Δεληανίδου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  26  8  8 

5ο ‐πτυχίο 
Εποχές, Είδη, Ρεύματα της 

λογοτεχνίας: Πεζογραφία του  

Εξπρεσιονισμού 

ΒΚ0101  Σ. Δεληανίδου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  11  3  3 

5ο ‐πτυχίο 

Θεωρία και Πρακτική της 

Μετάφρασης. Μετάφραση 

λογοτεχνικών κειμένων: 

Μεταφράζοντας είδη του 

πεζού λόγου 

ΒΚ0102 
Δ. Νικολαϊδου‐

Μπαλτά 
Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  45  30  29 

5ο ‐πτυχίο 
Θεωρία και Πρακτική της 

Μετάφρασης: Υποτιτλισμός 

γερμανικών ταινιών 

ΒΚ0085  Ανθή Βηδενμάιερ  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  21  17  17 

5ο ‐πτυχίο 

Ειδικά Θέματα Πολιτισμού: Η 

Ευρώπη και το «το Άλλο»: Από 

την εποχή των 

«ανακαλύψεων» στον 

αποικισμό. 

ΒΚ0103 
E. Στουρμ‐

Τριγωνάκη 
Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  65  38  37 

5ο ‐πτυχίο 

Ειδικά Θέματα Πολιτισμού: Ο 

λόγος της κριτικής της 

Αυστρίας στην  αυστριακή 

λογοτεχνία μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο 

ΒΚ0108 
E. Στουρμ‐

Τριγωνάκη 
Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  22  9  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα 

μαθήματα 

αυτά έχουν 

παραλειφθεί 

από τον 

πίνακα 

μαθημάτων 

Αξιολόγησης 

(βλ. Ἐκθεση 

Αξιολόγησης) 
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5ο ‐πτυχίο 

Συγκριτική Γραμματολογία: 

Μορφές της δυστοπίας στην 

λογοτεχνία και τον 

κινηματογράφο 

ΒΚ0104  Αλ. Ρασιδάκη  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  38  17  17 

1ο ‐πτυχίο 
Ανάλυση τύπου: ο τύπος στη 

διαπολιτισμική σύγκριση 
ΕΠ0379  Μ. Meihsner  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  18  6  6  3 

1ο ‐πτυχίο 
Ανάπτυξη γλωσσικών 

δεξιοτήτων με βάση κείμενα 

της επικαιρότητας Ι 

ΕΠ0370  Π. Μπερμπέρογλου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  178  105  100  6 

1ο ‐πτυχίο 
Ανάπτυξη γλωσσικών 

δεξιοτήτων με βάση κείμενα 

της επικαιρότητας ΙΙ 

ΕΠ0375  Π. Μπερμπέρογλου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  161  85  83  27 

1ο ‐πτυχίο 
Γερμανική γλώσσα και 

γερμανικές σπουδές στην 

Ελλάδα 

ΕΠ0341  Χρ. Αντωνίου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  110  39  32  16 

1ο ‐πτυχίο 
Γλωσσολογία: Διδασκαλία της 

φωνητικής 
ΕΠ0376  J. Schiebel  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  25  9  9  3 

1ο ‐πτυχίο 
Γλωσσολογία: πρόσκτηση 

γλώσσας και θεωρίες μάθησης 
ΕΠ0371  J. Schiebel  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  19  7  6  1 

1ο‐πτυχίο 

Γλωσσολογικές και 

πολιτισμικές όψεις των 

παροιμιών. Συγκριτικές 

μελέτες γερμανικών ελληνικών 

και τουρκικών παροιμιών 

ΕΠ0382  Μ. Meihsner  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ   13  11  11  3 

1ο‐πτυχίο 
Διδακτική της ιστορίας και του 

πολιτισμού 
ΕΠ0377  J. Schiebel  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  26  9  9  2 

1ο‐πτυχίο  Είδη πεζού λόγου  ΕΠ0378  Θ. Κωνσταντινίδου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  133  57  53  16 

1ο‐πτυχίο  Είδη ποίησης  ΕΠ0373  Θ. Κωνσταντινίδου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  124  49  47  6 
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1ο‐πτυχίο 
Ειδικά θέματα παιδαγωγικής Ι: 

Γερμανική και ελληνική 

παιδαγωγική σκέψη 

ΕΠ0282  Χρ. Αντωνίου  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  146  80  43  3 

1ο‐πτυχίο 

Ιστορία και πολιτισμός: Η 

ανατολική γερμανία (λαϊκή 

Δημοκρατία της γερμανίας 

ΛΔΓ) 

ΕΠ0372  J. Schiebel  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  23  4  4  1 

1ο‐πτυχίο 
Ο ακαδημαϊκός λόγος – από 

την συζήτηση ως το 

επιστημονικό κείμενο 

ΕΠ0384  M. Meihsner  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  44  20  18  4 

1ο‐πτυχίο  Μετάφραση στα γερμανικά  ΕΠ0381  M. Meihsner  Σ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  77  14  14  2 

1ο‐πτυχίο 

Τα ψηφιακά μέσα στο μάθημα 

της γερμανικής γλώσσας: η 

εκμάθηση με την χρήση 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

ΕΠ0374  Γ. Περπερίδης    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  49  15  15  10 

1ο ‐πτυχίο 
Ολλανδική Γλώσσα και 

Πολιτισμός ΙII 
ΕΠ0192  Peter Janssens  Φ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  36  26  26  2 

1ο‐πτυχίο 
Ολλανδική Γλώσσα και 

Πολιτισμός VI 
ΕΠ0261  P. Janssens    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  22  5  4  3 

1ο‐πτυχίο 
Ολλανδική Γλώσσα και 

Πολιτισμός V 
ΕΠ0255  P. Janssens    ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  10  8  8  2 

1ο ‐πτυχίο 
Ολλανδική Γλώσσα και 

Πολιτισμός ΙV 
ΕΠ0212  Peter Janssens  Φ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  38  16  15  4 
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Πίνακας 13.1. Μαθήματα Προγρ. Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2011-12)  

Τίτλος ΠΜΣ: «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο» 

α.α. 
Μάθημα 

 

Κω
δι
κό

ς 
Μ
αθ

ήμ
ατ

ος
 

Ιστότοπος
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & βαθμίδα)

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

Κατ'επιλογήν 
(Ε) 

Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ) 

Διαλέξεις 
(Δ), 

Φροντιστή‐ 

ριο (Φ) 

Σεμινάριο 
(Σ) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε; 

 

(Εαρ.‐Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών που 
συμμετειχαν 
στις εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς στην 
κανονική ή 

επαναληπτική 
εξέταση 

Αξιολογήθηκε 
από τους 

Φοιτητές; 

1  ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΓΛΩ_ΔΙΔ 
ΓΔ_ΕΕΣ  del.auth.gr   ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ  Ε  Σ  255  8  0  0  ΟΧΙ 

2  ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΛΟΓ_ΠΟΛ 
ΛΠ_ΕΕΣ  "    ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ  Ε  Σ  255  10  0  0  ΟΧΙ 

3  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ

20Ο ΑΙΩΝΑ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Η 

ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΓΔ_ΧΕ_124  "   

ΣΤΟΥΡΜ‐ 

ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ 

ΕΛΚΕ‐ΙΡΕΝΕ 

Ε  Σ  251  5  5  5  ΟΧΙ 

4 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΓΔ_ΧΕ_123  "   

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΡΕΝΑΤΕ 

Ε  Σ  251  11  11  11  ΟΧΙ 

5  ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ  

ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ 

ΓΔ_ΧΕ_122  "   

ΒΟΛΦΡΟΥΜ  

ΓΙΟΥΤΤΑ‐ΑΝΝΑ 

Ε  Σ  251  13  13  13  ΟΧΙ 

6 
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ

20Ο ΑΙΩΝΑ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Η 

ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΤΗΝ 

ΛΠ_ΧΕ_120  "   

ΣΤΟΥΡΜ‐ 

ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ 

Ε  Σ  251  2  2  2  ΟΧΙ 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ   ΕΛΚΕ‐ΙΡΕΝΕ 

7 
ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΕΝΠΛΩ 
ΛΠ_ΧΕ_119  "   

ΡΑΣΙΔΑΚΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Ε  Σ  251  10  10  10  ΟΧΙ 

8  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΤΗΣ 

ΒΑΪΜΑΡΗΣ 

ΛΠ_ΧΕ_121  "   

ΔΕΛΗΑΝΙΔΟΥ  

ΣΙΜΕΛΑ 

Ε 

 

Σ 

251  5  5  5  ΟΧΙ 

9 
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΓΔ_ΕΕ_114  "   

ΚΟΙΛΙΑΡΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Ε  Σ  252  8  8  8  ΟΧΙ 

10  ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΛΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΔ_ΕΕ_123  "   

ΜΠΟΥΤΟΥΛΟΥΣΗ  

ΕΛΕΝΗ 

Ε  Σ  252  ?  ?  ?  ΟΧΙ 

11 
ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΕΝΠΛΩ ΙΙ 
ΛΠ_ΕΕ_125  "   

ΡΑΣΙΔΑΚΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Ε  Σ  252  10  10  10  ΟΧΙ 

12 
ΤΟ ΣΩΜΑ (DISCOURS) ΣΤΗ 

ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΛΠ_ΕΕ_123  "   

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

Ε  Σ  252  6  6  6  ΟΧΙ 

13  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ «ΔΙΑ 

ΠΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΣΚΟΥΣ» ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ 

ΛΠ_ΕΕ_124  "   

ΠΑΓΚΑΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ε  Σ  252  ?  ?  ?  ΟΧΙ 



 
 

59 

ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ 
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Πίνακας 13.2. Μαθήματα Προγρ. Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2011-12) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο» 

α.α  Μάθημα 

Κω
δι
κό

ς 
Μ
αθ

ήμ
ατ

ος
 

Ωρες 
διδασκαλίας 

ανά 
εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 
ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης; 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία17 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 

μαθήματα 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι) 

1  ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΛΩ_ΔΙΔ  ΓΔ_ΕΕΣ  3  ΟΧΙ  9  ΝΑΙ  1ο &3ο   ‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

2  ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓ_ΠΟΛ  ΛΠ_ΕΕΣ  3  ΟΧΙ  9  ΝΑΙ  1ο &3ο  ‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

3  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ 20Ο 

ΑΙΩΝΑ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ Η 

ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΓΔ_ΧΕ_124 3 
ΟΧΙ 

9  ΝΑΙ 
1ο &3ο 

‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

4  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ

ΜΑΘΗΜΑ 
ΓΔ_ΧΕ_123 3  ΟΧΙ  9  ΝΑΙ 

1ο &3ο 
‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

5  ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ  ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΓΔ_ΧΕ_122 3 

 

 

ΟΧΙ 

9  ΝΑΙ 

 

 

1ο &3ο 

‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

6  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ 20
Ο 

ΑΙΩΝΑ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ Η 

ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΛΠ_ΧΕ_120 3 
 

ΟΧΙ 
9  ΝΑΙ 

 

1ο &3ο 
‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

7  ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΕΝΠΛΩ 
ΛΠ_ΧΕ_119 3  ΟΧΙ  9  ΝΑΙ 

1ο &3ο 
‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

                                                            

17 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
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8  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΪΜΑΡΗΣ 

ΛΠ_ΧΕ_121 3 

 

ΟΧΙ  9  ΝΑΙ 

 

1ο &3ο  ‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

9  ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΓΔ_ΕΕ_114 3  ΟΧΙ  9  ΝΑΙ  2ο  ‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

10  ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΙ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΔ_ΕΕ_123 3 

 

ΟΧΙ  9  ΝΑΙ 

 

 

2ο 

‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

11  ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΕΝΠΛΩ ΙΙ 
ΛΠ_ΕΕ_125 3  ΟΧΙ  9  ΝΑΙ 

2ο 
‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

12  ΤΟ ΣΩΜΑ (DISCOURS) ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΛΠ_ΕΕ_123 3  ΟΧΙ  9  ΝΑΙ 

2ο 
‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

13  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ «ΔΙΑ ΠΑΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΝΕΑΝΙΣΚΟΥΣ» ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο 

ΑΙΩΝΑ 

ΛΠ_ΕΕ_124 3 

 

ΟΧΙ 

9  ΝΑΙ 

 

 

2ο  ‐‐  ΝΑΙ  ΝΑΙ 
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Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο»   

  Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % 
επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Έτος Αποφοίτησης 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων  5.0‐5.9  6.0‐6.9  7.0‐8.4  8.5‐10.0 

Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των απόφοιτων) 

2007‐2008  3  0,00  0,00  66,67  33,33  8,50 

2008‐2009  2  0,00  0,00  0,00  100,00  8,80 

2009‐2010  6  0,00  0,00  33,33  66,67  8,40 

2010‐2011  5  0,00  0,00  20,00  80,00  8,92 

2011‐2012  10  0,00  0,00  20,00  80,00  9,11 

Σύνολο             

 

 

. 
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Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  ΣΤ  Ζ  Η  Θ  Ι 

Σύνολο

έτους 

2006  1  8  ‐  10  ‐  5  1  5  6  ‐  36 

2007  2  10  ‐  11  ‐  9  3  5  ‐  ‐  40 

2008  3  6  1  5  ‐  2  ‐  8  8  ‐  33 

2009  3  4  1  3  1  8  ‐  5  3  ‐  28 

2010  6  6  1  7  6  6  ‐  8  2  ‐  42 

2011   2  4  ‐  4  3  2  ‐    6  11  ‐  32 

 

Σύνολο 
κατηγορίας 

 

17 

 

38 

 

3 

 

40 

 

10 

 

32 

 

4 

 

37 

 

30 

 

‐ 

 Γενικό 
Σύνολο

  211 

 
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   

ΣΤ  = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

Ζ  = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος  

Η  = Άλλες εργασίες 

Θ  = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 

Ι  = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
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Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος18 

  Α  Β  Γ  Δ  Ε  ΣΤ  Ζ 

2007               

2008               

2009               

2010               

2011               

Σύνολο               

 

Επεξηγήσεις: 
Α  = Ετεροαναφορές 

Β  = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 

Γ  = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Δ  = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 

Ε  = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 

ΣΤ  = Προσκλήσεις για διαλέξεις 

Ζ  = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

                                                            

18 Βλ. κείμενο Έκθεσης  
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Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 

    2012  2011  2010  2009  2008  2007  Σύνολο 

Ως 

συντονιστές 
             

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 

ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα  Ως 

συνεργάτες 

(partners) 

    1  1  1  2  2 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση 

από διεθνείς φορείς ή διεθνή 

προγράμματα έρευνας 

  1  1  1  1  0  1  2 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές θέσεις 

σε διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 

οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες 

               

 

 

 

 

 



Νέα σύνθεση των επιτροπών / Εκπρόσωποι του Τμήματος σε άλλους φορείς και 
εκπαιδευτικές μονάδες. Συν. αριθμ.  314/22-9-2011.  
 
               Τα μέλη των επιτροπών εκλέγουν τον υπεύθυνο της κάθε επιτροπής 
 
  
1. Οικονομικών 
α. Μπουτουλούση Ελένη, Πρόεδρος 
β. Ιορδανίδου Παρθενόπη  /  Καλλιμάνη Ελένη 
 
2. Προμήθεια και παραλαβή κινητού εξοπλισμού 
Υπόλογος υλικών: Aντωνίου Χρήστος, αναπλ. Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα 
α. Aντωνίου Χρήστος 
β. Ιορδανίδου Παρθένα  
γ. Κατσίκας Γεώργιος 
δ. Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα (αναπλ. μέλος)  
 
3. Φοιτητικών Ζητημάτων 
α. Κωνσταντινίδου Θεανώ, αναπλ.  Περπερίδης Γεώργιος 
β. Καραγιαννίδου Ευαγγελία, αναπλ. Παπαδοπούλου Χάρις-΄Ολγα 
γ. Γεωργοπούλου Ελένη, αναπλ. Πάγκαλος Ιωάννης 
δ. Φοιτητικός εκπρόσωπος:  
ε. Γεωργουλή Σουζάνα (Διοικ. Υπάλλ.) 
 
4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Αίθουσες 
α. Κωνσταντινίδου Θεανώ 
β. Παρθενόπη Ιορδανίδου / Καλλιμάνη Ελένη  
γ.  Εκπρόσωπος  Φοιτητών 
 
5. Πρόγραμμα Σπουδών - Οδηγός Σπουδών - Ιστοσελίδα του Tμήματος  
Υπεύθυνες: α. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα, β. Παπαδοπούλου Χάρις-΄Ολγα 
γ. Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα  
δ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη 
ε. Κατσίκας Γεώργιος 
στ.  Εκπρόσωπος Φοιτητών 
 
6.  Υπεύθυνοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εκπ/κών ανταλλαγών και ECTS 
 
Α. Ευρωπαϊκά Προγράμματα  
Υπεύθυνη: α. Σιούπη Αθηνά,  β. αναπλ. Δεληανίδου Σιμέλα 
γ. Καραγιαννίδου Ευαγγελία (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
δ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
ε. Στουρμ-Τριγωνάκη ΄Ελκε-Ιρένε  (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
στ. Βηδενμάιερ Ανθούλα  (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
ζ. Μπουτουλούση Ελένη (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
η. Ζάχου Αικατερίνη (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
θ. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
ι. Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
κ. . Μπερμπέρογλου Παράσχος (προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α) 
 



Β. ECTS 
Υπεύθυνη: α. Σιούπη Αθηνά, β. αναπλ. Δεληανίδου Σιμέλα 
γ. Γεωργοπούλου Ελένη  
δ. Τσοκακτσίδου Δήμητρα 
 
7. Επιτροπή διασύνδεσης  
α. Μπουτουλούση Ελένη 
β. Στούρμ-Τριγωνάκη Έλκε-Ιρένε 
γ. Meihsner Marie  
δ. Βηδενμάϊερ Ανθούλα 
ε. Κοιλιάρη Αγγελική 
 
8. ΟΜ.Ε.Α. 
α. Πάγκαλος Ιωάννης 
β. Σαπιρίδου Ανδρομάχη 
γ. Αντωνίου Χρήστος 
δ. Μπουτουλούση Ελένη 
ε. Τσοκακτσίδου Δήμητρα 
στ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη 
 
9. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και εθελοντισμού 
Αντωνίου Χρήστος / αναπλ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη 
Τσοκακτσίδου Δήμητρα  
 
10. ΔΟ.Α.Τ.Α.Π. 
α. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα 
β. Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα 
γ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη  
 
11. Εκπρόσωποι στα Δ.Π.Μ.Σ. 
α. Οικονόμου-Αγοραστού  Ιωάννα και    Ρασιδάκη Αλεξάνδρα  
«Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός) 
 
β. Οικονόμου-Αγοραστού  Ιωάννα και. Πάγκαλος Ιωάννης 
    «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός» 
 
γ. Κοιλιάρη Αγγελική 
    «Επιστήμες της Γλώσσας και Επικοινωνίας»  
 
δ. Βηδενμάϊερ Ανθούλα και Τσοκακτσίδου Δήμητρα 
    «Διερμηνεία και Μετάφραση» 
 
12. Επιτροπή Ξενόγλωσσων Βιβλίων 
α. Δεληανίδου Σιμέλα 
β. Στούρμ-Τριγωνάκη Έλκε-Ιρένε 
 
13. Επιτροπή περιβάλλοντος 
α. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη 
β. Σιούπη Αθηνά (αναπλ. μέλος) 
 



 
14. ΣΕΜΣ του Π.Μ.Σ. του Τμήματος  
Υπεύθυνη: α.  Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα 
β. Σιούπη Αθηνά  

γ. Καραγιαννίδου Ευαγγελία, αναπλ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη  

δ. Ζάχου Αικατερίνη, αναπλ. Γεωργοπούλου Ελένη  

ε. Στουρμ Τριγωνάκη ΄Ελκε-Ιρένε 

στ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη  

 
15. Επιμέλεια Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου  
α. Βηδενμάιερ Ανθή 

β. Δεληανίδου Σιμέλα 

γ. Πάγκαλος Γιάννης 

δ. Σιδηροπούλου Ρενάτε-Ματθίλδη 

ε) Στουρμ-Τριγωνάκη ΄Ελκε-Ιρένε 

στ. Σαπιρίδου Ανδρομάχη 
 

16. Σύμβουλοι σπουδών 
α. Ρασιδάκη Αλεξάνδρα 
β. Βόλφρουμ Γιούττα-΄Αννα 
 
 
17. Υπεύθυνοι για κατευθύνσεις και γερμανική γλώσσα 
Λογοτεχνία:  Ρασιδάκη Αλεξάνδρα 
Γλωσσολογία, Διδακτική, Παιδαγωγικά, Γλώσσα:  Παπαδοπούλου Χάρις- Όλγα 
Γλώσσα:  Κοιλιάρη Αγγελική, Περπερίδης Γεώργιος  
 

 
18. Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 
α. Μπουτουλούση Ελένη, Πρόεδρος 
β. Καραγιαννίδου Ευαγγελία 
γ. Γεωργοπούλου Ελένη 
δ. Τσοκακτσίδου Δήμητρα 
ε. Κωνσταντινίδου Θεανώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Συμμετοχή των διδασκόντων σε διοικητικές επιτροπές 2011/12 
 
Αγοραστού –Οικονόμου Ιωάννα: 
 
α) 2. Προμήθεια και παραλαβή κινητού εξοπλισμού (αναπλ. μέλος) 
β)  2. Υπόλογος υλικών (αναπλ. μέλος) 
γ) 11α. Εκπρόσωπος στο Δ.Π.Μ.Σ. «Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός 

(Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)      
δ) 11β. Εκπρόσωπος στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού»  
ε) 14. Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
 
Αντωνίου Χρήστος: 
 
α) 2. Προμήθεια και παραλαβή κινητού εξοπλισμού  
β) 2. Υπόλογος υλικών  
γ) 8. ΟΜ.Ε.Α. 
δ)  9. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και εθελοντισμού 
  
Βηδενμάιερ Ανθή: 
 
α) 7. Επιτροπή διασύνδεσης 
β) 11δ. Εκπρόσωπος στο Δ.Π.Μ.Σ. «Διερμηνείας και Μετάφρασης» 
γ)         15. Επιμέλεια Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου  
   
Γεωργοπούλου Ελένη: 
 
α) 3. Φοιτητικών Ζητημάτων 
β) 6B. ECTS 
γ)  14. μέλος ΣΕΜΣ (αναπλ. μέλος) 

 
Δεληανίδου Σιμέλα: 

α)     6. Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εκπ/κών ανταλλαγών (αναπλ.   

        μέλος)  

β).   12. Επιτροπή Ξενόγλωσσων Βιβλίων 

γ)    15. Επιμέλεια Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου  
   

Ζάχου Κατερίνα: (εκπ/κή άδεια από 11/2011) 

α) 6.  προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α – εκπ/κές ανταλλαγές 
β) 14. μέλος ΣΕΜΣ 



 
Καραγιαννίδου Ευαγγελία: (εκπ/κή άδεια) 
 
α)  3. Φοιτητικών Ζητημάτων 
β) 14. μέλος ΣΕΜΣ 

      6Αγ.     προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α – εκπ/κές ανταλλαγές 
Κοιλιάρη Αγγελική: 
 
α) 7. Επιτροπή διασύνδεσης 
β)       11γ. Εκπρόσωπος στο Δ.Π.Μ.Σ.  «Επιστήμες της Γλώσσας και Επικοινωνίας»  
 
Κωνσταντινίδου Θεανώ: 
 
α) 3. Φοιτητικών Ζητημάτων 
β) 4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Αίθουσες 

 
Μπαλτά- Νικολαϊδου Δήμητρα: (εκπ/κή άδεια) 
 
 
Μπερμπέρογλου Παράσχος: 
 
α). 6.  προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α – εκπ/κές ανταλλαγές 

 
Μπουτουλούση Ελένη: 
 
α)  1. Οικονομικών 
β) 6.  προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α –εκπ/κές ανταλλαγές 
γ) 7. Επιτροπή διασύνδεσης 
δ) 8. ΟΜ.Ε.Α.  
 
Πάγκαλος Γιάννης: 
 
α) 3. Φοιτητικών Ζητημάτων (αναπλ. μέλος) 
β) 8. ΟΜ.Ε.Α.  
γ) 11β. Εκπρόσωπος στο Δ.Π.Μ.Σ.    «Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και   
       Πολιτισμού» 
δ)  15. Επιμέλεια Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου  

 
Παπαδοπούλου Χάρις- Όλγα: 
 
α). 3. Φοιτητικών Ζητημάτων (αναπλ. μέλος) 
β) 5. Πρόγραμμα Σπουδών - Οδηγός Σπουδών - Ιστοσελίδα του Tμήματος και 

ECTS (Υπεύθυνη) 
γ)  17. Υπεύθυνη για κατεύθυνση Διδακτικής 
 
 
Περπερίδης Γιώργος: 
 
α) 3. Φοιτητικών Ζητημάτων (αναπλ. μέλος) 
 



Ρασιδάκη Αλεξάνδρα: 
 
α)  5. Πρόγραμμα Σπουδών - Οδηγός Σπουδών - Ιστοσελίδα του Tμήματος και 

ECTS (Υπεύθυνη) 
β) 6.  προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α – εκπ/κές ανταλλαγές 
γ) 10. ΔΟ.Α.Τ.Α.Π. 
δ) 11α. Εκπρόσωπος στο Δ.Π.Μ.Σ. «Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός 

(Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός) 
ε)  16. Σύμβουλος σπουδών 
στ) 17.  Υπεύθυνη για κατεύθυνση Λογοτεχνίας 
 
Σαπιρίδου Ανδρομάχη: 
 
α) 8. ΟΜ.Ε.Α.  
β)  9. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και εθελοντισμού (αναπλ. μέλος) 
γ) 10. ΔΟ.Α.Τ.Α.Π.  
δ) 14. μέλος ΣΕΜΣ  
ε)         15. Επιμέλεια Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου  
 

 
Σιδηροπούλου Ρενάτε: 
 
α) 5. Πρόγραμμα Σπουδών - Οδηγός Σπουδών - Ιστοσελίδα του Tμήματος και 

ECTS 
β) 8. ΟΜ.Ε.Α.  
γ) 13. Επιτροπή περιβάλλοντος 
δ) 14. μέλος ΣΕΜΣ (αναπλ. μέλος) 
ε)         15. Επιμέλεια Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου  

 
Σιούπη Αθηνά: 
 
α)   6Α.  Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εκπ/κών ανταλλαγών 
β) 6Β. Υπεύθυνη ΕCTS 
γ)      13. Επιτροπή περιβάλλοντος (αναπλ. μέλος) 
δ)      14. μέλος ΣΕΜΣ 
 

 
Τσοκακτσίδου Δήμητρα: 
 
α) 6B. ECTS 
β) 8. ΟΜ.Ε.Α.  
γ) 9. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και εθελοντισμού 
δ) 11δ. Εκπρόσωπος στο Δ.Π.Μ.Σ. «Διερμηνείας και Μετάφρασης» 
 
 
 
 
 
 

 



Sturm-Τριγωνάκη Έλκε: 
 
α) 7. Επιτροπή διασύνδεσης 
β)      12. Επιτροπή Ξενόγλωσσων Βιβλίων 
γ) 14. μέλος ΣΕΜΣ 
δ)         15. Επιμέλεια Πρακτικών Τόμου Συνεδρίου  
 
 
Wolfrum Jutta: 
 
α).  5. Πρόγραμμα Σπουδών - Οδηγός Σπουδών - Ιστοσελίδα του Tμήματος και 

ECTS 
β). 6.  προσωπική επαφή με πανεπιστήμιο/α – εκπ/κές ανταλλαγές 
γ) 10. ΔΟ.Α.Τ.Α.Π. 
δ) 16. Σύμβουλος σπουδών 
 
Meihsner Marie: 
 
α) 7. Επιτροπή διασύνδεσης 
 
Ιορδανίδου Παρθένα:  
 
α)  1. Οικονομικών,  
β) 2. Προμήθεια & παραλαβή κινητού εξοπλισμού,  
γ)  4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Αίθουσες,  
δ)  5. Πρόγραμμα Σπουδών - Οδηγός Σπουδών - Ιστοσελίδα του Tμήματος και 

ECTS 
 
Καλλιμάνη Ελένη:  
 
α) .  1. Οικονομικών,  
β) 4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Αίθουσες,  
 
 
Γεωργουλή Σουζάννα: 
 
α) 3. Φοιτητικών ζητημάτων 
 
Κατσίκας Γιώργος:  
 
α)  2.  Προμήθεια & παραλαβή κινητού εξοπλισμού,  
β) 5. Πρόγραμμα Σπουδών - Οδηγός Σπουδών - Ιστοσελίδα του Tμήματος και 

ECTS 
 
 
 





Κατεύθυνση: Γλωσσολογίας-Διδακτικής 

Τετάρτη 18:00-21:00, Αίθουσα 102,  Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής 
Στο Kolloquium (9 ECTS) παρουσιάζουν επιστήμονες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 
διδάκτορες την έρευνά τους, νέες δημοσιεύσεις στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 
στη Διδακτική καθώς και σε συγγενή ερευνητικά πεδία. Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι 
προσκεκλημένοι. 
Όποιος/α επιθυμεί να ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις του Kolloquium ηλεκτρονικά ή να δώσει 
μία διάλεξη μπορεί να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  sioupi@del.auth.gr  
  
Εκδηλώσεις  
 
Χειμερινό Εξάμηνο 2011/12 

 02.11.2011 
Σταματία Μιχαλοπούλου (Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ.): (file) 
„Γλώσσες (μη) Κενού Υποκειμένου: Η Κατάκτηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης 
γλώσσας απο ενηλίκους με μητρική γλώσσα την Ελληνική και πρώτη ξένη γλώσσα την 
Αγγλική“ 

 30.11.2011 αλλαγή ημερομηνίας 01.02.2012 
Δρ. Αλέξανδρος Τάντος (Α.Π.Θ.) 
"Σώματα κειμένων μαθητών για το μάθημα της Γερμανικής ως Δεύτερης Γλώσσας" 

 18.01.2012 αλλαγή αίθουσας (103 Ν. Κτήριο) 
Dr. Nikos Katsaounis (AUTh) & Andreas Kraft, MA (Universität Instabul) 
Workshop:  "Der neue LexiKOSMOS". Unterrichtsszenarien für die multimedial gestützte 
Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht 

 
Εαρινό Εξάμηνο 2012 

 16.03.2012 17.00 (102A) 
Kων/νος Πόταγας (ΕΚΠΑ) 
"Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΣΙΑΣ: Υποθέσεις για τη σχέση λόγου και εγκεφάλου" 

 28.03.2012 (105) 
Ιάνθη - Μαρία Τσιμπλή & Σταματία Μιχαλοπούλου (Α.Π.Θ) 
„Με δύο γλώσσες: Διγλωσσία και δίγλωσση ανατροφή“ 

 09.05.2012 
Αγγελική Σακελλαρίου (Πα.Δυ.Μα) 
"Διδασκαλία του λεξιλογίου με τη βοήθεια του Διαδικτύου" 

 16.05.2012 αλλαγή ημερομηνίας 23.05.2012 

1. Vasoula Makri (M.A. Kandidatin AUTH) 
„Theaterpädagogische Ansätze im DaF-Unterricht: Theatertexte und -Übungen im 
griechischen Sekundarbereich“ 

2. Ioanna Gountouva (M.A. Kandidatin AUTH) 
"Popmusik im DaF-Unterricht". 

3. Aναστάσιος Κοτζακοτζίδης (Μεταπτυχιακός φοιτητής Α.Π.Θ.) 
"Οι επαγγελματικές προοπτικές στο μεταφραστικό χώρο" 

http://www.del.auth.gr/lessons/Kolloquium_Stamatia_Michalopoulou.pdf


 30.05.2012 

1. Xanthi Tsapara (M.A. Kandidatin AUTH) 
„Deutschlehrer und Neue Medien im Unterricht: Einstellungen, 
Anwendungsschwierigkeiten und Fortbildungsbedürfnisse“. 

2. Βασιλική Δαμπρατζίδου (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.) 
„Το portfolio των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών και η συμβολή του στην 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Πρώτα συμπεράσματα από την περίπτωση μιας 
καθηγήτριας της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας“. 

 06.06.2012 
Ελπίδα Τεμερτζίδου (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.) Ακυρώνεται 
„Grammatik im Fremdsprachenunterricht, mit oder ohne Regeln“ 



Κατεύθυνση Λογοτεχνίας - Πολιτισμού 

Verantwortlich: Georgopoulou Eleni ( elgeorg@del.auth.gr , Tel. 99 7525 ) und Pangalos Jannis ( 
pagkalos@del.auth.gr , Tel. 99 7534 ) 
Das Kolloquium wird mit 9 ECTS-Punkten veranschlagt. 
Η ομιλίες στα πλαίσια του Kolloquium λαμβάνουν μέρος στην αίθουσα 102 στον πρώτο όροφο 
του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής σχολής και ώρα 7.00 μ.μ.. 
Wenn nicht anders angegeben, findet das Kolloquium um 19.00 Uhr im Neuen Gebäude der 
Philosophischen Fakultät im Raum 102 (1. Stock) statt. 
 
Χειμερινό Εξάμηνο 2011/12 

 31. Oktober 2011 
Dr. Peter Goßens (Ruhr-Universität Bochum): 
Weltliteratur und Begriffsgeschichte. Transnationale Literaturwahrnehmung als 
historisches Projekt. 

 28. November 2011 
Όψεις της επαφής της ελληνικής λογιοσύνης του 19ου αιώνα με τον  Γερμανικό 
Ρομαντισμό: η περίπτωση του Α. Ρ. Ραγκαβή. 
(Vom Kontakt der griechischen Intelligenz des 19.Jahrhunderts mit der  deutschen 
Romantik: der Fall von A. R. Rangavis.) 

 16. Januar  2012  
Dr. Elke Sturm-Trigonakis (Aristoteles-Universität): 
Global playing  in der Literatur. Ein Versuch über die Neue Weltliteratur. 

 23. Januar 2012    
Dr. Joannis Pangalos (Aristoteles-Universität): 
„Wann ist ein Mann ein Mann?“: Diskurse der Männlichkeit 

Εαρινό Εξάμηνο 2012 

 19. März 2012 
Tania Warsami (M.A. Kandidatin): Die Erinnerung der Generationen in den Romanen 
Spione von Marcel Beyer und Himmelskörper von Tanja Dückers 

 2. April 2012 
Dr. Jannis Pagkalos (Vergleichende Literaturwissenschaft D-GR): Männlichkeitsdiskurse 
im Literaturvergleich: Stratis Tsirkas und Johann Wolfgang von Goethe. 

 23. April 2012 
Margarita Paniora (M.A. Kandidatin):  Nach Griechenland reisen im 19. Jahrhundert. 
Echos und Perspektiven des romantischen Wanderers. 
Aristidis Kalogiros (M.A. Kandidat): Die Übersetzung von Humor bei der Untertitelung 
von Filmen 

 7. Mai 2012 
Dr. Margrit Vogt (Universität Leipzig, FernUniversität Hagen): Farben der Trauer 

 14. Mai 2012, Gebäude der Philosophischen Fakultät, Raum 417 (4. Stock) 
Prof. Dr. Heide Ziegler (Amerikanistik und Neuere Englische Literatur, Universität 
Stuttgart): Leni Riefenstahl, Susan Sontag und die Faszination des Faschismus 

 21. Mai 2012 
Katarina Goupou (M.A. Kandidatin): Der Weg des romantischen Künstlers 

 Christina Teneketzi: (M.A. Kandidatin): Schreiben ohne Tabus. Darstellung der 
Sexualität und des Geschlechts in Sibylle Bergs Ein paar Leute suchen das Glück und 
lachen sich tot und in Charlotte Roches Feuchtgebiete 



Ταυτότητα και Σκοποί 

Η  Ελληνική  Εταιρία  Γερμανικών  Σπουδών  (ΕΕΓΣ)  ιδρύθηκε  το  2011  και  ενώνει  τους 

πανεπιστημιακούς  εκπαιδευτικούς  Γερμανικής  Φιλολογίας  της  Ελλάδας  με  συναδέλφους 

από  συγγενικά  ακαδημαϊκά  πεδία,  όπως  για  παράδειγμα  αυτά  της  Φιλοσοφίας,  της 

Παιδαγωγικής, της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας ή των Πολιτισμικών Επιστημών. 

Η ιδρυτική συνέλευση της Εταιρίας έλαβε χώρα τον Μάη του 2011 στη Θεσσαλονίκη, όπου 

βρίσκεται και η έδρα της Εταιρίας. Αυτή  τη στιγμή  (Απρίλιος 2012)  έχει 34  εγγεγραμμένα 

μέλη που προέρχονται από  τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.   

Σκοπό  της  Εταιρίας  αποτελεί  –σύμφωνα  με  το  καταστατικό‐    η  στήριξη  κάθε 

δραστηριότητας  στο  πεδίο  της  Γερμανικής  Φιλολογίας  καθώς  και  η  ενθάρρυνση  του 

διεπιστημονικού  διαλόγου  ανάμεσα  σε  επιστήμονες  με  αντικείμενο  τη  γλώσσα/τις 

γλώσσες, τη λογοτεχνία, τη διδακτική, την παιδαγωγική και τη μετάφραση. Μεγάλη έμφαση 

δίνεται  στη  δημιουργία  διεθνών  δικτύων  επικοινωνίας  με  άλλα  τμήματα  Γερμανικής 

Φιλολογίας, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω Συνεδρίων, Εκδοτικών φορέων ή προσωπικών 

επαφών.  Ακόμη,  στόχο  αποτελεί  η  εξάπλωση  της  γλώσσας  και  του  πολιτισμού  των 

γερμανόφωνων  χωρών  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό,  για  την  επίτευξη  του  οποίου 

σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει τόσο η δημιουργία νέων όσο και η στήριξη υφιστάμενων 

σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ελβετία, την Αυστρία και τη Γερμανία.   

Οι  δραστηριότητες  της  Εταιρίας  απευθύνονται  στους  Φιλόλογους  της  Γερμανικής  άλλων 

εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  αλλά  και  σε  ένα  ευρύτερο  κοινό  με  ενδιαφέρον  για  τις 

ελληνογερμανικές  σχέσεις  στο  παρελθόν  και  στο  παρόν.  Για  την  Εταιρία  είναι  ακόμη 

σημαντική η συνεργασία με  τους Συλλόγους  των εκπαιδευτικών  της  Γερμανικής  Γλώσσας, 

έτσι  ώστε  να  ενδυναμωθεί  η  σύνδεση  ανάμεσα  στο  πανεπιστήμιο  και  τα  εκπαιδευτικά 

ιδρύματα.  Έμφαση  δίνεται  στο  θεωρητικό  και  επιστημονικό  πλαίσιο  της  διδασκαλίας  και 

εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας σε μία πολύγλωσση και πολυπολιτισμική Ευρώπη. Ως 

ενεργό μέλος του δημόσιου βίου στην Ελλάδα η Εταιρία δίνει φωνή στα ενδιαφέροντα της 

Γερμανικής Φιλολογίας και είναι φορέας του γερμανόφωνου πολιτισμού.   

 



Die Reihe Hellenogermanica ‐ Griechische Germanistische Hochschulstudien wird 
von den beiden Abteilungen für Deutsche Sprache  und Philologie in Athen und 

Thessaloniki sowie der Griechischen Gesellschaft für Germanistische Studien 

herausgegeben.  Die  Reihe umfasst Einzeluntersuchungen, Dissertationen und 

Aufsatzsammlungen zu einem breiten Spektrum von germanistischen 

Forschungsthemen in den Bereichen Theoretische und  Angewandte Linguistik,  

Literatur‐ und Kulturwissenschaft der deutschsprachigen Länder, 

Übersetzungswissenschaft und Fremdsprachendidaktik. Dabei fokussiert die Reihe 

insbesondere jegliche komparatistische Forschungskontexte mit Schwerpunkt auf 

den  griechisch‐deutschen Kulturbeziehungen. Die Reihe wird von einem 

Wissenschaftlichen Beirat aus ca. zehn Mitgliedern unterstützt, die über eine 

ausgewiesene Fachkompetenz in den obengenannten wissenschaftlichen 

Teilgebieten verfügen und eine beratende und evaluierende Funktion haben. 

Herausgeber: 

Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie 

Aristoteles‐Universität Thessaloniki 

 GR ‐ 54124 Thessaloniki 

Vertreten durch Assoc. Prof. Dr. Eleni Butulussi 

Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie 

Philosophische Fakultät 

 Kapodistrias‐Universität Athen 

Panepistimioupoli 

GR – 15784 Ilissia ‐ Athen 

Vertreten durch Prof. Dr. Friederike Batsalia 

Griechische Gesellschaft für Germanistische Studien  

Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie 

Aristoteles‐Universität Thessaloniki 

 54124 Thessaloniki 

Vertreten durch Assist. Prof. Dr. Elke Sturm‐Trigonakis 

 



Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών 
 

Το «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» του Τμήματος που 
ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006 (ΦΕΚ 799/03‐07‐2006 τ. Β΄) 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 και τις Νέες Τεχνολογίες για τη χρήση τους στη διδασκαλία και εκμάθηση 
της ξένης γλώσσας, 

 οργανώνει με συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού προγράμματα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (e‐learning), 

 πλαισιώνει επίσης τις δραστηριότητες της Θεατρικής Ομάδας του Τμήματος.  

 
Συνεργασίες:  

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με τα περισσότερα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, μεταξύ αυτών και με 
όλα τα Πειραματικά Σχολεία, ώστε οι φοιτητές/τριες να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση 
που είναι υποχρεωτική στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, καθώς και έρευνες για την 
πτυχιακή τους εργασία και στο Προπτυχιακό, αλλά και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών. Επίσης συνεργάζεται με τη Γερμανική Σχολή και το Ινστιτούτο Γκαίτε 
Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, αλλά και για διεξαγωγή ημερίδων, 
συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων. Για τη διεξαγωγή των τελευταίων 
συνεργάζεται το Εργαστήριο και με τους δύο Συλλόγους των καθηγητών της Γερμανικής. 

 
Προγράμματα: 

Το Εργαστήριο έχει κατορθώσει να πάρει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ που 
εφαρμόζεται από το 2010 και καθιστά δυνατή την πληρέστερη και συστηματικότερη 
εμπλοκή 100‐120 φοιτητών/τριών του Τμήματος ανά έτος στη σύνδεση της θεωρίας με την 
πράξη. Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν εφόδια που τους είναι απαραίτητα 
για το μελλοντικό τους επάγγελμα. 

 
Ερευνητικές δραστηριότητες: 

Το Εργαστήριο προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και του Προπτυχιακού, αλλά 
και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την 
έρευνα. Έχουν γίνει έρευνες σχετικές με την επικοινωνία στη τάξη, στις οποίες γίνεται 
γλωσσολογική‐πραγματολογική ανάλυση λόγου για να ανάγουν οι φοιτητές/τριες τα 
αποτελέσματα στη Διδακτική της ξένης γλώσσας. Έχει γίνει γλωσσολογική‐πραγματολογική 
ανάλυση αυθεντικών περιγραφών δρόμου και συνομιλιών αγορά‐πώλησης, η οποία 
βοηθάει τους/τις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τη χρήση της 
ομιλούμενης γλώσσας, ώστε να τα συμπεριλάβουν στη διδασκαλία της. Έχουν γίνει έρευνες 



για το ρόλο της συνεργατικής μάθησης, για το πολιτισμικό στοιχείο, για τη συχνότητα 
λεξιλογίου κ.ά. θέματα στα εγχειρίδια της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, και έχει 
αναπτυχθεί πλούσιο διδακτικό υλικό.  

 
Ερευνητικό και διδακτικό υλικό: 

Από τις παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες το Εργαστήριο έχει στη διάθεσή του 
πλούσιο κόρπους αυθεντικών συνομιλιών από την καθημερινότητα και το σχολείο, που 
μπορεί να αξιοποιηθεί σε περαιτέρω έρευνες. Διαθέτει επίσης τη μεταγραφή των 
περισσότερων από αυτές τις αυθεντικές συνομιλίες. 

Επίσης διαθέτει πλούσιο διδακτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία 
και εκμάθηση της Γερμανικής στα σχολεία, όταν από του χρόνου θα εφαρμοστεί το νέο 
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Γλώσσες που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πιλοτική 
φάση. 

 
 
 



  

KinoKlub  

Ιανουάριος 2011 – 19.01.2011 
Kebab Connection (2005) 
Σκηνοθεσία: Anno Saul 
Υποτιτλισμός: Κωστόπουλος Αρχόντης, Κρομλίδης Αναστάσιος 
  
Φεβρουάριος 2011 – 23.02.2011 
Μαθήματα κρεβατιού (2003) 
Σκηνοθεσία: Hendrik Handloegten 
Υποτιτλισμός: Παπαντώνη Χριστίνα, Τασιοπούλου Έλενα 
  
Μάρτιος 2011 – 23.03.2011 
Blueprint (2003) 
Σκηνοθεσία: Rolf Schübel 
Υποτιτλισμός: Ελίζαμπετ Ρολίν, Στέλλα Τσιακίρη 
  
Απρίλιος 2011 – 13.04.2011 
Μόνοι στη μέση του πουθενά (2007) 
Σκηνοθεσία: Antonin Svoboda 
  
Δεκέμβριος 2011 - 19.12.2011 
Ένας χρόνος το χειμώνα (2008) 
Σκηνοθεσία: Caroline Link 

Ιανουάριος 2012 - 25.01.2012 
Lila Lila (2009) 
Σκηνοθεσία: Alain Gsponer 

Φεβρουάριος 2012 - 22.02.2012 
Salami Aleikum (2009) 
Σκηνοθεσία: Ali  Samadi Ahadi 
Υποτιτλισμός: Ελισάβετ Κοτζαμπασίδου, Γιώργος Μαντικίδης 

Μάρτιος 2012 - 21.03.2012 
To Λευκό Ρόδο (1982) 
Σκηνοθεσία: Michael Verhoeven 
Υποτιτλισμός: Αριστείδης Κουλτσιάκης & Βασίλης Μποζονέλος 

Μάιος 2012 - 2.05.2012 
Η γυναίκα με τους 5 ελέφαντες (2009) 
Σκηνοθεσία: Vadim Jendreyko 
Υποτιτλισμός: Αριστείδης Καλόγηρος, Λουκάς Παπαδόπουλος 
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Marie Meihsner (meihsner@del.auth.gr) 
Judith Schiebel (schiebel@del.auth.gr) 
Nikolaos Katsaounis (katsaounis@del.auth.gr) 

 Jana Glaser (glaser@del.auth.gr)  
 
 Suchen Sie im Internet nach Webseiten/ Links und Stellenanzeigen und sammeln sie nützliche Schlagwörter/Stichwörter, die Ihnen bei Ihrer Suche 

hilfreich waren. Wichtig ist dabei, dass sie folgendermaßen vorgehen:  
a) Suchmaschine wählen (z.B. www.google.de, www.yahoo.de, www.fireball.de, www.ecosia.org) 
b) Schlagwort/-wörter eingeben  
c) Ergebnisse prüfen 
d) erfolgreiche Links und Schlagwörter sofort nach Kategorien im Arbeitsblatt festhalten!!!   



Notieren Sie hier interessante Internetadressen: Notieren Sie hier wichtige Schlagwörter und Suchbegriffe: 

Stellenanzeigen (nach Favoriten sortiert, kommentiert): 
- 
- 
- 
 

Allgemeine Schlag-
wörter für die Jobsu-
che: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Schlagwörter/mögliche 
Arbeitgeber für be-
stimmtes Berufsfeld:´ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Sonstige nützliche 
Schlagwörter: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Jobbörsen (evtl. mit Kommentaren): 
- 
- 
- 
 
Sonstiges zum Thema (kommentiert): 
- 
- 
- 

 
 Präsentieren Sie: Wählen Sie am Ende eine Stellenanzeige aus, die Sie den anderen vorstellen.  
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1 freie Stelle / Teilzeit / München / ---- / ab sofort  
Stellenangebot: limango GmbH 
 
Unser Unternehmen limango ist ein stark wachsendes E-Commerce Unternehmen mit Sitz im Herzen 
Münchens und seit 2009 Tochterunternehmen der OTTO Gruppe.  
 
Kürzlich zum Testsieger unter den Shopping Clubs gekürt, ist es unser Ziel, noch besser zu werden. 
Deshalb sind wir auf der Suche nach aufgeschlossenen und kreativen Mitarbeitern, die Teil unseres 
flexiblen Teams werden möchten. Wir bieten eine freundschaftliche, unkomplizierte Start-up-
Atmosphäre mit exzellenter Karriereperspektive.  
 
Ihre Aufgaben Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Team in München an 2 vollen 
Tagen in der Woche einen: 
 
Student (m/w) Texter für Produktbeschreibung 



 


 

 
Als Student unterstützen Sie unsere Aktionsmanager/-innen im Bereich Produkt-beschreibung. 
 
Was Sie erwartet: 
- Anfertigung von Produktbeschreibungen 
- Einpflegen der Produkte in das Shop-System 
- Gegenlesen und Redigieren von Produktbeschreibungen 
- Arbeit mit unserem Content-Managementsystem    
 
Unsere Anforderungen  
Was Sie mitbringen sollten: 
- Sie sind im Studium 
- Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache und Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift sowie gute 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
- Spaß an Mode und Lifestyle 
- Textile Kenntnisse und Fachwissen 
- Affinität zu Content-Managementsystemen bzw. Webshop-Systemen 
- Gute Kenntnisse in MS-Office und Internet-Anwendungen 
- Große Sorgfalt, Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
- Interesse an E-Commerce 
 
Was wir bieten: 
- Einen interessanten Nebenjob 
- Mitgestaltung eines stark wachstumsorientierten Unternehmens 
- Integration in ein engagiertes und erfolgreiches Team 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
 
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbung und die Angabe Ihres frühest-
möglichen Beginns per E-Mail an jobs@limango.de. Ihre Ansprechpartnerin im Human Resources ist 
Frau Doris Müller.  
Erforderliche Schulbildung: Abitur (Allgemeine Hochschulreife)      
 
limango GmbH 
Human Resources 
Frau Doris Müller 
Landsberger Straße 6 
80339 München 
Deutschland 
 
Bewerbung: 
Kontaktaufnahme: per E-Mail 
E-Mail: jobs@limango.de 
Internet: www.limango.de/jobs 





 


 

 








- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-  


- 
-   


- 
- 
- 
- 
- 
- 


- 
 




- 


- 




Der Deutsche Golf Verband e.V. ist der Dachverband des Golfsports in 
Deutschland mit rund 800 angeschlossenen Golfclubs und 625.000 organi-
sierten Golfspielern. Der Sitz des Verbandes ist Wiesbaden.  

Für unsere Kommunikationsabteilung suchen wir baldmöglichst einen  


Das Aufgabengebiet umfasst die operative Umsetzung unserer verschiedenen Kommu-
nikationsmaßnahmen. Ein Schwerpunkt ist dabei die Erstellung von Texten für Presse-
mitteilungen, Publikationen, Grußworte und dergleichen, ferner die Erstellung von Prä-
sentationen. Medienkontakte zu pflegen und auszubauen zählt ebenfalls zu diesem Ar-
beitsbereich.  

Voraussetzungen für die Position sind ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kom-
munikation, Medien, Journalismus oder Germanistik und erste Berufserfahrungen, ggf. 
auch Praktika. Exzellente Deutschkenntnisse sowie Stilsicherheit beim Verfassen von 
Texten werden ebenso vorausgesetzt wie sehr gute Kenntnisse bei der Nutzung von 
MS-Office-Anwendungen. Darüber hinaus erwarten wir organisatorisches Geschick, 



 


 

Flexibilität und Teamfähigkeit. Sie sind begeisterungsfähig, kreativ und zupackend. In-
teresse am Sport ist wünschenswert.  

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des frühestmöglichen Ein-
stellungstermins per E-Mail an:  

Deutscher Golf Verband e.V. 
Kreuzberger Ring 64, 65205 Wiesbaden 

E-Mail: personal@dgv.golf.de
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Fluege.de ist einer der größten deutschen Online-Flugvermittler. Ob Linienflüge, Low-Cost, 
Charter-Flüge oder Last Minute – unser Portal vergleicht und vermittelt die Angebote von über 
750 Airlines. Daneben stehen dem User unser informativer Newsbereich sowie die Community 
zum Austausch von Bewertungen zur Verfügung. Mehr als 60 engagierten Reiseverkehrskauf-
leuten sowie Mitarbeitern in den Abteilungen IT, Marketing und Grafik verdanken wir unseren 
Erfolg. Gemeinsam arbeiten sie an der täglichen Aktualisierung und Qualitätsoptimierung 
unseres Flugportals. Fluege.de ist seit 2008 ein Portal der Unister Gruppe, zu der auch die be-
kannten Websites GELD.de, ab-in-den-urlaub.de, Reisen.de und PREISVERGLEICH.de gehö-
ren.  


 



 


 

Ihre Aufgaben als Fachkraft im Flugbereich (m/w) in Leipzig:  

• Abwicklung von Online- und Telefonbuchungen rund um das Thema Flug 
• Telefonische Beratung von Kunden und Interessenten zu neuen oder bereits bestehen-

den Buchungen 
• Einbuchen von Flugleistungen aller relevanten Airlines und entsprechender Zusatzleis-

tungen 
• Kompetente Kommunikation mit verschiedenen Partnern und Fluggesellschaften 

Ihr Profil:  

• Idealerweise erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Reisebereich 
• Erfahrung in der telefonischen Beratung und sehr gute Kommunikationsfähigkeit 
• Sicherer Umgang mit den MS-Office-Produkten und erste Kenntnisse in einem rele-

vanten Buchungssystem (z.B. START Amadeus) 
• Gutes (Reiseverkehrs-)Englisch in Wort und Schrift 
• Spaß an der Arbeit im Team und Fähigkeit, auch in stressigen Situationen einen küh-

len Kopf zu behalten 
• Bereitschaft zur Schicht- und Wochenendarbeit 

Unser Angebot:  

Die Unister Gruppe ist eines der erfolgreichsten deutschen E-Commerce-Unternehmen und 
entwickelt, betreibt und vermarktet über 40 national und international bekannte Online-Portale. 
Als Start-up im Jahr 2002 gegründet, haben wir uns an unserem Hauptsitz in Leipzig und wei-
teren Standorten in rasantem Tempo zu einem profitablen Unternehmenmit mehr als 1700 
Mitarbeitern entwickelt. 

Bei uns erwartet Sie eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit. Unsere intensive Ein-
arbeitung sowie regelmäßige Coachings werden Ihnen helfen, sich schnell einzuarbeiten und 
mit Ihrem Wissen immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. In unseren sympathischen Teams 
mit flachen Hierarchien finden Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an Nanett Zimmermann (0341 650507-9124). 
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An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Professur Umwelttechnik/ Umweltmanage-
ment ist ab 1. September 2012 folgende Stelle zu besetzen: 

Fremdsprachensekretär/-in 
(unbefristet, 50 % einer Vollbeschäftigung an 3 Tagen) 
vorgesehene Vergütung: Entgeltgruppe 7 TV-L  

Aufgaben: 

• allgemeine Sekretariats-Aufgaben in Organisation und Verwaltung 
• Mittelverwaltung der Professur 
• organisatorische Betreuung eines internationalen Studiengangs 
• Planung und Unterstützung von Veranstaltungen 
• Web-Redaktion 
• Unterstützung von ausländischen Gästen und Studierenden 
• Übersetzung und Bearbeitung von fremdsprachigen Texten 

Voraussetzungen: 

• einschlägiger berufsqualifizierender Abschluss 
• sicherer Umgang mit MS Office-Programmen und Internet 
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Bereitschaft zur selbständigen und engagierten Arbeit 
• Organisationstalent 
• verbindliches Auftreten 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Verfahrenskenn-
ziffer 84/2012 bis 16. Juli 2012 erbeten an: 

Universität Leipzig 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Herrn Dekan Prof. Dipl.-Ing. Johannes Ringel 
Grimmaische Str. 12 
04109 Leipzig 

Schwerbehinderte werden zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
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Stellenanzeige Ref.-Nr. 10000-1086733407-S vom 22.06.2012 (aktualisiert) 
  
Position: Semesterferienjob für Stud. Germanistik, Journalismus o. ä. (Journalist/in) 
 
Stellenanzahl: 1 
 
Stellenbeschreibung: Seit 1999 sind wir mit unseren Medien erfolgreich auf den konfessionellen Bereich 

und ausgewählte Nischenmärkte spezialisiert.  
Ab 01.08.2012 oder nach Absprache suchen wir eine/n Student/in der Germanistik, 
Journalismus o. ä. als Verstärkung für die Dauer der Semesterferien. 
Stellenumfang und Arbeitszeiten sind vereinbar. Für eine langfristige Zusammen-
arbeit auch in künftigen Semesterferien sind wir offen. 
Sie sollten eine gute Allgemeinbildung mitbringen, über ein sehr gutes Text-
/Sprachgefühl verfügen und Erfahrungen in inhaltlicher Recherche sowie der Da-
tenerfassung gesammelt haben.  
Zudem ist es erforderlich, dass Sie mit MS Office (Word, Excel, Outlook) vertraut 
sind, sich im Internet zurechtfinden und möglichst über Grundkenntnisse der Pro-
gramme Adobe Photoshop sowie QuarkXPress verfügen. 
Wenn Sie zuverlässig sind, auch in Stoßzeiten die erforderliche Genauigkeit nicht 
verlieren, sich selbst organisieren können und sich eigenverantwortlich mit unse-
ren Auftraggebern abstimmen können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive in einem kleinen Team mit etablier-
ten Produkten und regelmäßigen Innovationen! 

 
Einsatzort: Deutschland, 63683, Ortenberg, Hessen 

 
 
Rahmenkonditionen: Befristet für 0 Monate; Arbeitszeiten: Vollzeit; 0 Wochenstunden; Vergütungsan-

gebot: Vereinbarungssache; 
 


Verfügbarkeit: Frühester Eintrittstermin: 01.08.2012 


Bewerbung: E-Mail 
Geforderte Anlagen: Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse 
Bewerbung ab: 22.06.2012 
Bewerbung bis: 31.08.2012 

 
Kontakt: Tobias Greilich Verlag GmbH &Co. KG 

Herr Tobias Greilich 
Lauterbacher Str. 1 
63683 Ortenberg, Hessen 
Deutschland 
E-Mail: personal@tricolo.de 
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Über Dreinull:  
 
DREINULL ist eine inhabergeführte Veranstaltungsagentur mit 23 Angestellten/ festen freien 
Mitarbeitern. Wir organisieren und konzipieren öffentliche Veranstaltungen, interne und ex-
terne Firmenveranstaltungen, entwerfen Bühnen- und Raumdesign, Spezielles jeglicher Cou-
leur – jeder Art und Größe. In Berlin, in Deutschland, überall auf der Welt.  
 
Zur Verstärkung unseres Kreations- / Designteams, das bisher aus Creative Direktor, Art Di-
rector, Kreativ-Koordinator, Architekten, Technischen Zeichnern, Illustratoren, Grafik-
Designern und Mediengestaltern besteht, suchen wir eine(n) Dramaturg(in)  
 
Ihre Aufgaben:  



 


 

• Support der hauseigenen Firmen- und Wettbewerbspräsentationen 
• Entwicklung von Veranstaltungs- und Showkonzepten im kleinen und großen Maß-

stab 
• Themenbezogene Künstlerrecherchen und –verhandlungen 
• Dramaturgische Beratung, Planung von Showabläufen 
• Dramaturgische Beratung von Kunden auf Veranstaltungen 
• Ablaufregie, Abgleich des beauftragten Konzepts mit den Wünschen der Kunden und 

Anleitung der technischen Gewerke 
• Cue Calling 

Ihr Profil  

• Bevorzugt Studium in einer der folgenden Fachrichtungen: Kommunikationswissen-
schaften, Kulturwissenschaften, Management, Marketing, Mediendesign, Musik, 
Dramaturgie, sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften. Wir sind auch offen für 
Quereinsteiger 

• Insbesondere bei Quereinsteigern 2 - 3 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren 
Position 

• Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift 
• Organisationstalent und schnelle Auffassungsaufgabe 
• Zeitliche Flexibilität, hohe Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen 
• Spaß am Arbeiten im Team 
• teamfähig, weltoffen, gewandt, kontaktfreudig, sicher im Auftreten, präsentations-

stark 
• ausgeprägte Kontakte im Show-, Musik- und Kunstbereich 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe ihrer Gehaltsvorstellung, 
bitte ausschließlich in digitaler Form.  
 
Mehr Informationen zu uns und unseren Projekten und unsere Agentur finden sich auf unserer 
Website: www.dreinull.de 



Mary Klein 
Wallstrasse 16 
10179 Berlin 
jobboerse@dreinull.de 
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Öffentliche Stellenausschreibung 

 
Die 1991 gegründete Universität Potsdam ist die größte des Landes Brandenburg. Sie ist eine der am 
schönsten gelegenen akademischen Einrichtungen Deutschlands, entwickelt sich zu einer Adresse 
moderner Forschung und Lehre sowie eines ver-stärkten Technologie- und Wissenstransfers und ver-



 


 

fügt über eine serviceorientierte Verwaltung. An ihren drei Standorten, Am Neuen Palais, Babelsberg 
und Golm, studieren derzeit etwa 21.000 junge Leute in fünf Fakultäten. Die Universität Potsdam hat ca. 
2.300 Beschäftigte.  
 
Am Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen (Zessko) ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle  

Akademische/r Mitarbeiter/in 
mit dem Schwerpunkt in der Lehre für Deutsch als Fremdsprache (Lehrdeputat 8 SWS) 

Entgeltgruppe 13 TV-L Tarifgebiet Ost 
Kenn-Nr.: 101/2012 

 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden unbefristet zu besetzen.  
 
Aufgabengebiete:  
• Konzeption, Durchführung und Evaluation von Sprachlehrveranstaltungen in Deutsch als 

Fremdsprache auf allen Niveaustufen des GER,  
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Profilierung des DaF-Angebotes im Zessko,  
• Mitarbeit bei Entwicklung, Durchführung und Auswertung zentraler DaF-Prüfungen (z.B. DSH),  
• Konzeption, Entwicklung und Implementierung von hochschulspezifischen digitalen Materialien 

für den Einsatz in Sprachlehrveranstaltungen und im Selbstlernbereich.  
 
Einstellungsvoraussetzungen:  
• abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Germanistik bzw. vergleichbarer 

Abschluss,  
• Nachgewiesene Spezialisierung DaF im Studienfach oder Zusatz-/Ergänzungsstudium DaF 

auf Hochschulniveau,  
• Muttersprachliche oder vergleichbare Kenntnisse in Deutsch,  
• Mehrjährige Lehrerfahrung in DaF mit multinationalen Studierendengruppen an Hochschulen 

auf verschiedenen Niveaustufen des GER einschließlich Konzeptentwicklung für Sprachlehr-
veranstaltungen DaF,  

• Praktische Erfahrung bei der Durchführung der DSH  
• Kompetenter Umgang mit digitalen Medien einschließlich Virtueller Lernumgebungen und ver-

tiefte praktische Erfah-rungen bei der selbstständigen Entwicklung digitaler Lehr- und Lernma-
terialien für den Einsatz sowohl in Sprach-lehrveranstaltungen als auch im Selbstlernbereich  

• Auslandserfahrung durch Studium, Praktikum oder Arbeit im Ausland und sichere Fremdspra-
chenkenntnisse  

• Pädagogische Eignung  
 
Gewünscht sind außerdem:  
• Selbstständige Arbeitsweise bei gleichzeitiger Teamfähigkeit  
• Vertrautheit mit lernerzentrierten Lernarrangements  
• Interkulturelle Kompetenz  
 
Für Fragen und weitere Informationen stehen Ihnen Herr Lehker, Tel (0331) 977-1833, E-Mail: 
lehker@uni-potsdam.de gern zur Verfügung.  
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen im wissenschaftlichen Bereich an und 
fordert deshalb Frau-en nachdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen von Schwerbehinderten 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe der Kenn-Nr. 101/2012 bis zum 15.06.2012 an 
die Universität Pots-dam, Dezernat für Personal- und Rechtsangelegenheiten, Am Neuen 
Palais 10, 14469 Potsdam.  
 
Falls eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erwünscht ist, bitten wir um Beilage eines 
adressierten und ausrei-chend frankierten Briefumschlags.  
 
Potsdam, 25.05.2012
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In der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften ist im Rahmen der Wieder-
einführung der Staatsexamensstudiengänge für die Lehrämter an Grund- und Mittelschulen 
bzw. zur Erhöhung der Kapazitäten in den Lehramtsstudiengängen insgesamt zum 
01.10.2012 zur Verbesserung der Studienbedingungen, insbesondere der Lehre, die Stelle 
eines/einer  

wiss. Mitarbeiters/-in mit erhöhtem Lehrdeputat  
im Fach Neuere deutsche Literaturwissenschaft 

mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Angestelltenverhältnis, zunächst 
befristet bis 31.12.2016 (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG/TzBfG), zu besetzen. Die 
Möglichkeit zur wiss. Weiterqualifikation ist gegeben. 
 
Aufgaben: Lehraufgaben in den Schwerpunktgebieten der Staatsexamensstudiengänge, des-
weiteren Mitarbeit in der Forschung sowie Beteiligung an der akademischen Selbstverwal-
tung. 
 
Voraussetzungen: Erstes Staatsexamen im Fach Deutsch (oder vergleichbarer Abschluss; 
Promotion oder Promotionsvorhaben im Gebiet der Neueren deutschen Literaturwissenschaft. 
 
Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Selbiges gilt auch für behinderte Men-
schen. 
 
 



 


 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 10.08.2012 (es gilt der 
Poststempel der ZPS der TU Dresden) an: TU Dresden, Dekan der Fakultät Sprach-, Lite-
ratur- und Kulturwissenschaft, Herrn Prof. Dr. phil. habil. Karlheinz Jakob, 01062 
Dresden. 
 

Die Lebensqualität in der Region Dresden ist europaweit einzigartig. Mehr dazu unter 
http://home.meinestadt.de/dresden/attraktivitaets-ranking 


 
 

Stellenausschreibung 
 

Am Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) ist zum 1.9.2012 die Stelle 
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin / 
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters 

 
(E 13 TV-L/Kennziffer 14/12)  

(57 % der regelmäßigen Arbeitszeit) zu besetzen. Die Stelle ist bis zum 31.3.2015 
befristet. Sie ist in der Abteilung "Pragmatik" angesiedelt und dem Projekt "Verbkom-
plemente im gesprochenen Deutsch" zugeordnet. Interesse an einer Promotion in 
Verbindung mit der Stelle ist erwünscht. 
 
Aufgaben:  
• Untersuchung von Komplement- und Argumentstrukturen im gesprochenen 

Deutsch anhand von Gesprächskorpora 
• Mitarbeit an Projektpublikationen (auch englischsprachig) 
• Mitarbeit bei der Organisation wissenschaftlicher Tagungen 
 
Anforderungen:  
• Abgeschlossenes Studium der germanistischen Linguistik  
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Gesprochene Sprache-Forschung, inter-

aktionale Linguistik, Korpuslinguistik oder gebrauchsbasierte Grammatik 
• Sehr gute Englischkenntnisse 

 
Das Institut für Deutsche Sprache folgt bei der Besetzung von Stellen dem "Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)" in seiner jeweils gültigen Fassung. Bewer-
bungen von Behinderten im Sinne des SGB werden besonders begrüßt. 
 
Bewerbungen (Lebenslauf, Zeugnisse in Kopie, ggfs. Schriftenverzeichnis) richten 
Sie bitte unter Angabe der Kennziffer "14/12" bis zum 1.7.2012 an folgende Adres-
se: 
Institut für Deutsche Sprache 
Direktor 
Postfach 10 16 21 
D-68016 Mannheim  
 
Hinweis: 
Die ausgeschriebene Stelle ist aufgrund eines bestehenden Altersteilzeit-
Arbeitsverhältnisses zu besetzen. Es können daher nur Bewerbungen von Berufsan-
fängern oder bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Bewerbern/innen be-
rücksichtigt werden. 
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Praktikumsplätze 
Sie interessieren sich für einen Praktikumsplatz bei der Griechenland 
Zeitung? Wir nehmen gerne Praktikantinnen und Praktikanten auf. 

Praktikant/in im Verlag der Griechenland Zeitung 
 
Schwerpunkt Journalismus oder Verlagsmarketing 
 
Ihre Aufgabe: Schwerpunkt Journalismus: 
- Recherchen für eigene Textproduktionen für die Zeitung oder für unser Internet-
Portal; 
- Besuch von Pressekonferenzen, Ausstellungseröffnungen und ähnlichen Veranstal-
tungen; 
- Verfassen des wöchentlichen Newsletters; 
- Eingaben von Korrekturen für die Zeitung in das entsprechende Layout-Programm; 
- Unterstützung im Tagesgeschäft und administrative Aufgaben 
 
 



 


 

 
 
Ihre Aufgabe: Schwerpunkt Verlagsmarketing 
- Einbindung in vorbereitende Arbeiten für unsere Buchproduktionen 
- Vorbereitende Arbeiten für das Layout 
- Sichten und Bestellen von Bildmaterial 
- Sichten von Manuskripten 
- Verfassen von Pressetexten und Produktkommunikation 
- Betreuung unserer Vertriebskanäle 
- Product Development für unsere Produkte 
- Kundenpflege- und Betreuung 
 
Ihr Profil 
- Sie haben bereits ein Studium abgeschlossen oder befinden sich in einem Studium, 
am besten im Bereich Journalismus oder Verlagsmanagement. 
- Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse; Griechischkenntnisse sind vorteil-
haft. 
- Sicherer Arbeitsstil im Team und eine selbstständige, kreative Arbeitsauffassung. 
Bei Interesse schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf evtl. auch Zeugnissen 
an praktikum@griechenland-zeitung.com. 
 
Die Griechenland Zeitung ist ein Produkt der Hellas Products GmbH, zu der auch der 
Buchverlag der Griechenland Zeitung gehört. Sie ist die einzige deutschsprachige 
Zeitung Griechenlands und erscheint wöchentlich. 
Unsere Redaktion befindet sich direkt im Zentrum von Athen - zwei Minuten vom 
Omonia-Platz entfernt, der einer der zentralsten Plätze der Stadt ist. 
 
Schicken Sie eine E-Mail an support@hellasproducts.com  
oder rufen Sie uns an: 
Tel. Nr.: +30 210 6560989 
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Stammtisch-Linguistik 
WS 2011, SoSe 2012 
 

 07.12.2011: A. Sioupi: Einleitung (Ziele), „Sprache, Sprachwissenschaft, 
Allgemeine, Konkrete Fragestellungen“ (s. Anhang) 

 21.12.2011: A. Sioupi: „Die wissenschaftliche Untersuchung der Sprache“ (s. 
Anhang) 

 18.01.2012: N. Katsaounis (AUTh) - A. Kraft (Instabul Universität): „Der 
neue LexiKOSMOS". Unterrichtsszenarien für die multimedial 
gestützte Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht“ 

 01.02.2012: A. Tantos (AUTh): „Computerlinguistik: Korpora des 
Deutschen“  

 16.03. 2012: Kων/νος Πόταγας (ΕΚΠΑ): "Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΣΙΑΣ:  
Υποθέσεις για τη σχέση λόγου και εγκεφάλου" 

 28.03.2012: Ιάνθη – Μαρία Τσιμπλή & Σταματία Μιχαλοπούλου (ΑΠΘ): 
„Με δύο γλώσσες: Διγλωσσία και δίγλωσση ανατροφή“ 

 25.04.2012: A. Koiliari, A. Sioupi: Zweitspracherwerb (Projekte) 
 ?.05.2012:  E. Butulusi ?? (Zeit, Thema noch nicht festgelegt) 
 

 
 







Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie 
der Aristoteles Universität Thessaloniki 

(www.del.auth.gr) 
a.Studienprogramm 
Die Abteilung verfügt über ein vielseitiges Studienprogramm, welches sowohl 
Grundwissen, Grundkenntnisse aber auch spezielle Fachkenntnisse in den Bereichen 
der Literatur-Kulturwissenschaften und Didaktik-Pädagogik vermittelt. Betont werden 
soll auch, dass die Lehrpraktika für alle StudenInnen Pflicht sind und im nationalen 
strategischen Rahmenplan verankert sind. Außerdem bietet die Abteilung Kurse für 
Niederländische Sprache und Kultur an, welche von allen StudentInnen der 
Aristoteles Universität als Wahlpflichtfächer gewählt werden können.  
Die Gestaltung der Seminare basiert auf den Bedürfnissen der StudentInnen. Es wird 
versucht, ein breites Spektrum an Lehrveranstaltung anzubieten. Hervorzuheben ist 
auch, dass die Lehrenden aller Lehrschwerpunkte zusammenarbeiten, um 
Themenbereiche interdisziplinär zu behandeln.  
Die Lehrveranstaltungen werden mithilfe neuester digitaler Medien durchgeführt. Aus 
den Ergebnissen der Befragung der StudentInnen geht hervor, dass die 
Veranstaltungen gut strukturiert sind und in einer angenehmen, kreativen  
Atmosphäre stattfinden. 
 
b. Postgraduiertenprogramm 
Die Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie bietet ein 
Postgraduiertenprogramm an, für das keine Studiengebühren erhoben werden. Im 
Rahmen dieses Programms finden regelmäßig Colloquia statt, in denen auch 
Gastdozenten ausländischer Universitäten Vorträge zu aktuellen wissenschaftlichen 
Themen halten. Das Lehrpersonal der Abteilung nimmt außerdem auch an anderen 
Postgraduiertenprogrammen teil, die in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen 
angeboten werden.  
 
c. DaF- und Didaktiklabor  
Die Abteilung verfügt seit 2006 über ein DaF- und Didaktiklabor. Ziel des Labors ist 
die Förderung der Durchführung empirischer Forschung im Bereich DaF-Didaktik.  
 
d. Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen 
Die Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie arbeitet im Rahmen der 
interdisziplinären Kooperation mit vielen deutschen und europäischen Universitäten 
zusammen und misst dieser Zusammenarbeit großen Wert bei.  
2005 begann zudem auch eine Zusammenarbeit mit anderen Deutschen Abteilungen 
aus Südosteuropa. Das erste „Symposium Deutsch als Fremdsprache in 
Südosteuropa“ fand vom 18. bis zum 20.11.2005 statt.  
 
e. Steigende Nachfrage nach einem Studienplatz 
Die Nachfrage nach einem Studienplatz an der Abteilung für Deutsche Sprache und 
Philologie hat gemäß den Statistiken der Panhellenischen Aufnahmeprüfungen in den 
letzten zwei Jahren zugenommen. Auch der Notendurchschnitt ist in den letzten 
Jahren sehr gestiegen. Die Abteilung versucht den Anforderungen der steigenden 
Studentenzahlen trotz einiger Ausstattungsmängel gerecht zu werden.  
 
f. Forschung 



In Bezug auf Forschung und wissenschaftliches Arbeiten hat die Abteilung 
beachtliche Aktivitäten vorzuweisen. Ein großer Teil der Publikationen wird von 
internationalen Fachzeitschriften oder Verlagen veröffentlicht (hauptsächlich aus dem 
deutsch- englisch- oder spanischsprachigem Raum). Hervorzuheben sind auch die  
Teilnahmen an wissenschaftlichen Kongressen und Konferenzen vor allem im 
Ausland und die Teilnahmen an wissenschaftlichen Gremien oder 
Organisationskomitees.  
Das Lehr- und Forschungspersonal nimmt aktiv an Forschungsprojekten teil und 
übernimmt die Betreuung von Magister-, Master- und Doktorarbeiten auch außerhalb 
der Abteilung.  
 
g. Öffnung zur Gesellschaft 
Die Abteilung unternimmt stets den Versuch praxisnahe Lehrinhalte anzubieten. Dies 
geschieht unter anderem auch durch die Zusammenarbeit mit außeruniversitären 
Einrichtungen und unter der Teilnahme der Studierenden an entsprechenden 
Aktivitäten. 
Die Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie war die erste fremdsprachliche 
Abteilung in Griechenland, die erstmals die Lehrpraktika für Studenten einführte 
(1983). Die Zusammenarbeit mit den Schulen wird auch durch andere Aktivitäten 
unterstützt. Lehrende der Abteilung bieten Fortbildungskurse für Lehrer in 
Griechenland und Zypern an. Schulklassen wurden in die Abteilung eingeladen, wo 
die SchülerInnen an den von Studierenden organisierten Workshops teilnehmen 
konnten.  
Erwähnenswert sind die Theatergruppe und der Kinoklub, sowie die Zusammenarbeit 
mit anderen Bildungsträgern.  
Die meisten Dozenten halten Vorträge und nehmen an verschiedenen öffentlichen 
Veranstaltungen teil. Auch pflegt die Abteilung engen Kontakt zu den Schulrätinnen 
für das Fach Deutsch als Fremdsprache. 
 
Webseite  
Die Webseite der Abteilung bietet wichtige Informationen und gibt  
Forschungsergebnisse (z.B. E-learning pool, moodle Plattform) bekannt. Zudem 
wurde ein DaF-Portal eingerichtet, das unter anderem als Forum für die 
Zusammenarbeit, Publikationen und den Austausch von Materialien der 
Germanistischen Abteilungen Südosteuropas dient.  
 
Jubiläum 
Die Abteilung feierte letztes Jahr ihr 50jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass fanden 
zweierlei Arten von Veranstaltungen statt:  
a. Veranstaltungen, die von den StudentInnen organisiert wurden  
b. Wissenschaftliche Veranstaltungen mit dem Kongress „Sprachen und Kulturen in 
(Inter)Aktion“ vom 25.-28. Mai 2011 als Höhepunkt. Die ca. 180 Teilnehmer aus 22 
Ländern sind ein Beweis dafür, dass die Abteilung sich internationaler Anerkennung 
erfreuen kann (http://www.del.auth.gr/kongress50/).  



 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(www.del.auth.gr) 

 
Το Τμήμα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο Πρόγραμμα Σπουδών 
παρέχοντας 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 και ενταγμένη σε 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 
Ο σχεδιασμός των μαθημάτων κάθε έτους πραγματοποιείται μετά από συνεδρίαση 
της κάθε κατεύθυνσης. Σταθμίζονται οι ανάγκες του Τμήματος και οι διδάσκοντες 
συνεργάζονται μεταξύ τους. Εξάλλου, η διδακτική δραστηριότητα του προσωπικού 
αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα σύγχρονα εποπτικά και τεχνολογικά μέσα.  
Οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιώνονται από την αξιολόγηση των φοιτητών που 
διεξάγεται σε όλα τα μαθήματα. 
Εξέχον χαρακτηριστικό του Τμήματος αποτελεί η προσφορά μαθημάτων Ολλανδικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού που προσφέρονται ως ελεύθερες επιλογές στους φοιτητές 
όλων των τμημάτων του Ιδρύματος. 
 
β΄. Το Τμήμα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το 
οποίο δεν χρεώνει δίδακτρα. Ενσωματωμένος σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι και ο 
θεσμός των Colloquia, στα οποία δίνουν διαλέξεις και επιστήμονες άλλων 
Πανεπιστημίων - στην πλειοψηφία τους του εξωτερικού - πάνω σε θέματα αιχμής. 
Παράλληλα οι διδάσκοντες του Τμήματος συμμετέχουν και σε άλλα διατμηματικά 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα. 
 
γ΄ Από το 2006 λειτουργεί στο Τμήμα το «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και 
Γλωσσικών Εφαρμογών» με στόχο την προώθηση και διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας στο 
γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας.  
 
δ΄. Το Τμήμα έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικής συνεργασίας με πολλά 
γερμανικά και άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Πρωτοστατεί δε στη συνεργασία 
μεταξύ των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΝΑ Ευρώπης, η 
οποία εγκαινιάστηκε σε διήμερη Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας των Τμημάτων 
στις 18.-20.11.2005.  
 
ε΄. Το Τμήμα αποτελεί σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 
Πανελληνίων Εξετάσεων έναν από τους πιο θελκτικούς πόλους έλξης αποφοίτων του 
Λυκείου. Τα απαιτούμενα μόρια για την είσοδο στο Τμήμα ανήλθαν για το 2009 στα 
13.361 και για το 2010 στα 16.770. Το Τμήμα προσπαθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων 
του να ανταποκριθεί σ’ αυτή τη ζήτηση. 
 
στ΄. Οι δημοσιεύσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος 
καταδεικνύουν την επιστημονική επάρκεια και την ικανοποιητική τους ερευνητική 
δραστηριότητα. Μεγάλο μέρος των εργασιών 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 και σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών 
συνεδρίων, του εξωτερικού ως επί το πλείστον. 
Τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες - χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα ή μη. Σημαντικότατη είναι επίσης 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. 
 
στ΄. Το άνοιγμα προς την κοινωνία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Τμήματος. 
Καταβάλλεται προσπάθεια η διδασκαλία και η έρευνα να έχουν πάντοτε και πρακτικό 
«αντίκρισμα». Αυτή η αρχή υλοποιείται μέσα από συνεργασίες με διάφορους φορείς 
και με την εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στις αντίστοιχες δράσεις.  
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 Υπάρχουν επίσης και άλλα 
μαθήματα, τα οποία στηρίζονται στη σύμπραξη με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
ενώ πολλά μέλη του προσωπικού του Τμήματος ασχολούνται με την επιμόρφωση 
καθηγητών της Πρωτοβάθμιας και Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο. Κατά τα τελευταία έτη, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται 
εκδήλωση γνωριμίας τάξεων της δευτεροβάθμιας με το Τμήμα, στην οποία φοιτητές 
ενεργοποιούνται στα διάφορα workshop που οργανώνονται για τους μαθητές. 
Ενταγμένες στο πρόγραμμα μαθημάτων λειτουργούν η Θεατρική Ομάδα και το Kino 
Klub.  
Οι περισσότεροι διδάσκοντες είναι μέλη διαφόρων επιστημονικών και κοινωνικών 
φορέων και οργανώσεων, δίνοντας διαλέξεις, συμμετέχοντας σε δημόσιες εκδηλώσεις 
κλπ.  Γίνεται επίσης συνεργασία με άλλους φορείς. 
 
Ιστοσελίδα 
Σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα και πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί κι 
έχουν καταστεί προσβάσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος (e-
learning pool μέσω πλατφόρμας Moodle, blackboard). Εγκαταστάθηκε επίσης και το 
DaF- Portal για τη συνεργασία, δημοσίευση και ανταλλαγή υλικού των Γερμανικών 
Τμημάτων των πανεπιστημίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
 
Εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος 
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 και β) το «αμιγώς» επιστημονικό τμήμα 
των επετειακών εκδηλώσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν με το Μεγάλο Συνέδριο το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25-28 Μαϊου 2011 υπό τον τίτλο «Γλώσσες και 
Πολιτισμοί σε (Διά)δραση» με τη συμμετοχή περίπου 180 υψηλού επιπέδου 
συνέδρων από Πανεπιστήμια 22 χωρών που επιβεβαίωσαν τη διεθνή αναγνώριση της 
οποίας χαίρει το Τμήμα. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Γραφείο σπουδών  

 

 Πληροφορίες:  Π. Ιορδανίδου Θεσσαλονίκη,  13    /06     /2012 
Τηλ. :    2310 99 7557     
Fax:  2310 99 7542 
e-mail:   piordani@del.auth.gr 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Κτίριο :    Παλαιό Φιλοσοφικής, γρ. 314 

 
Αριθμ. Πρωτ.  897 
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Προς το Υπουργείο Παιδείας, 
Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
 
Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι 
ΑΘΗΝΑ 
 
Υπόψη 
Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  
Κας Αγγελικής-Ευφροσύνης Κιάου 
 
Γενικού Γραμματέα ΥΠΔΒΜΘ 
κου Βασιλείου Κουλαϊδή 
 
Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
κου Βασιλείου Παπάζογλου 
 
 
Θέμα: Χάρτα Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των Ινστιτούτων Goethe της Ελλάδας 
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 
αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, 
αξιότιμε κ. Ειδικέ Γραμματέα, 
 
H Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με έκπληξη πληροφορήθηκε την 
υπογραφή στις 9.3.2012 της «Χάρτας Συνεργασίας» μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και των Ινστιτούτων Goethe της Ελλάδας που αφορά α) τον σχεδιασμό και τη 
διοργάνωση επιμορφώσεων των καθηγητών της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στα ελληνικά δημόσια 
σχολεία, β) τη διοργάνωση επιμορφώσεων των επιμορφωτών καθηγητών και γ) τη διδασκαλία της 
Γερμανικής στα δημόσια σχολεία.  

Με το παρόν έγγραφο τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (330/5.6.2012) εκφράζουν τη 
δυσαρέσκειά τους διότι το ΥΠΔΒΜΘ δεν συμβουλεύτηκε, ούτε καν ενημέρωσε, για ένα τόσο σοβαρό θέμα 
τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ και ΕΚΠΑ τα οποία είναι οι επιστημονικά αρμόδιες 
ακαδημαϊκές μονάδες της ελληνικής Πολιτείας για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και διά βίου κατάρτιση των 
καθηγητών της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης τονίζουν ότι η συνεργασία του Τμήματός μας με το Ινστιτούτο 
Goethe της Θεσσαλονίκης είναι μακροχρόνια και υπήρξε πάντα απρόσκοπτη και επωφελής και για τις δύο 
πλευρές. Θεωρούν όμως ότι στην περίπτωση της «Χάρτας Συνεργασίας» οι όροι που προβλέπονται είναι 
προβληματικοί και εκχωρούν σε πολιτιστικό φορέα άλλου κράτους δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
επιστημονικά καλύπτουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα του ΑΠΘ και ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς του ΥΠΔΒΜΘ. 

Στη συνέχεια σας επισημαίνουμε κάποια από τα σημεία της «Χάρτας Συνεργασίας» που ως μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης θεωρούμε ιδιαίτερα προβληματικά: 



 
 
1. Στο σημείο ΙΙ.1. αναφέρεται ότι «οι εισηγητές και η διεύθυνση των κοινών σεμιναρίων επιμόρφωσης θα 
ορίζονται από το Goethe-Institut. Πεδία στα οποία επεκτείνεται η επιμόρφωση θα είναι, μεταξύ άλλων, η 
μεθοδολογία, η διδακτική του μαθήματος ξένων γλωσσών, η χρήση νέων μέσων, ενδεχομένως η διδακτική 
εισαγωγή στη χρήση ηλεκτρονικών πινάκων στην ελληνική γλώσσα για καθηγητές ξένων γλωσσών 
(ανεξάρτητα από τη γλώσσα-στόχο)». 

 
Τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ προσφέρουν από εξειδικευμένο 
προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ Ι) μαθήματα μεθοδολογίας, διδακτικής του μαθήματος ξένων γλωσσών, 
χρήσης νέων μέσων κ.ά. που συνδέονται με τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Τα μαθήματα 
αυτά περιγράφονται διεξοδικά σε έγγραφό μας (αρ. γεν. πρωτ. Α.Π.Θ. 980/21.06.2011), το οποίο εστάλη 
στην Πρυτανεία με αφορμή την εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ προς τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ «Περί Κατάρτισης 
Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (46820/Δ1, 15/4/2011) που αναφέρεται στον 
νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71).  

Επισημαίνουμε επίσης ότι το Τμήμα μας συμμετέχει με δύο εκπροσώπους (μέλη ΔΕΠ) στην Επιτροπή 
του ΑΠΘ «Περί Κατάρτισης Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας», η οποία πέρα από 
την κατάρτιση των φοιτητών/τριών έχει ως στόχο την επιμόρφωση καθηγητών.  
 
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης θεωρούν επίσης προβληματικό το γεγονός ότι η Συμφωνία Συνεργασίας 
αφορά και σε άλλες γλώσσες-στόχο (βλ. σαφή αναφορά «… (ανεξάρτητα από τη γλώσσα-στόχο)»), επειδή για 
τη διδασκαλία άλλων ξένων γλωσσών και της γενικής μεθοδολογίας και διδακτικής είναι επιστημονικά 
αρμόδια (και) τα αντίστοιχα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ.  
 
Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματός μας έχουν προσφέρει 
επανειλημμένα επιμορφωτικά σεμινάρια σε καθηγητές/τριες της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε διάφορα 
πλαίσια. Αναφέρονται ως παράδειγμα:  
 

 Η Εισαγωγική Επιμόρφωση (ΠΕΚ) δύο φάσεων των νεοδιοριζόμενων καθηγητών. 
 Το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. 
 Η συνεχής προσφορά σεμιναρίων επιμόρφωσης σε διάφορες διοργανώσεις και συχνά σε συνεργασία 

με το Ινστιτούτο Goethe κυρίως από το 1999 έως σήμερα. 
 
2. Στο σημείο ΙΙ.4 αναφέρεται ότι «Το Υπουργείο διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. περιφερειακά 
κέντρα επιμόρφωσης, ενδεχομένως με χώρους διαμονής σε περίπτωση πολυήμερων σεμιναρίων, καλά 
εξοπλισμένα σχολεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες κ.λπ.) δωρεάν και μπορεί να 
αναλαμβάνει τη διαμονή και διατροφή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των εισηγητών και της 
διεύθυνσης του σεμιναρίου».  

 
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πιστεύουν ότι το ΥΠΔΒΜΘ θα έπρεπε να διαθέτει τους υπάρχοντες 
οικονομικούς πόρους στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα και να αναθέτει σε αυτά την επιμόρφωση των 
παλαιών αποφοίτων τους και μαχόμενων εκπαιδευτικών, επειδή, όπως έγινε φανερό και από τα παραπάνω, 
κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. 
 
3. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης θεωρούν ακόμη τους όρους που αναφέρονται ειδικά στα σημεία ΙΙΙ.7 

και V.10 ιδιαίτερα υποτιμητικούς τόσο για το ΥΠΔΒΜΘ όσο και για τα ελληνικά Πανεπιστημιακά 
Τμήματα, διότι ο σχεδιασμός της εξέλιξης του ελληνικού σχολικού συστήματος είναι πρωτίστως θέμα 
που αφορά την ελληνική πολιτεία και είναι αντιδεοντολογικό το Υπουργείο να συνάπτει χάρτες 
συνεργασίας αποκλειστικά με ξένους φορείς, από τις οποίες απουσιάζουν πλήρως οι έλληνες επιστήμονες 
και τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα. 



 
 
Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε πρώτον να μην ενεργοποιηθεί η Χάρτα από την πλευρά της ελληνικής 
πολιτείας, δηλ. του ΥΠΔΒΜΘ, και δεύτερον να συμβάλετε στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση της 
επιμόρφωσης των καθηγητών της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε συνεργασία με τα αρμόδια 
πανεπιστημιακά Τμήματα. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 
 
Με τιμή, 
 
Εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης του  
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ 
 
Η Πρόεδρος 
 
 
Ελένη Μπουτουλούση 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
 
 
Κοινοποίηση:  
Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης 
Ινστιτούτο Goethe Αθηνών 
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-Απόφαση του Τμήματος  Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σχετικά με την 
«Κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» 

Με αφορμή την εγκύκλιο του ΥΠΔΜΘ προς τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ «Περί Κατάρτισης Προγραμμάτων 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας»  ( 46820 / Δ1, 15/4/2011) που αναφέρεται στον νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 
Α΄/71)  η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (311/19.5.2011) αποφάσισε να 
καταθέσει ως απάντησή της τις παρακάτω πληροφορίες και απόψεις:   

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είχε ανταποκριθεί άμεσα σε σχετική εγκύκλιο (26.01.2010, Α.Π. 
814) στέλνοντας σε έγγραφό του (30.3.2010, Α.Π. 837)  τις απόψεις του στο Υπουργείο σχετικά με τις διαδικασίες 
εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών του προς την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.  

Στο έγγραφό μας αυτό είχαμε τονίσει, όπως άλλωστε και παλαιότερα,  ότι το Τμήμα  Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ήδη από το 1985  παρέχει στους/στις φοιτητές/ήτριές του την εκπαίδευση που απαιτείται για την 
πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για διορισμό στη δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71). 
Ζητούμε επομένως οι απόφοιτοι του Τμήματός μας να αποκτούν την επάρκεια αυτή ταυτόχρονα με τη λήψη του 
πτυχίου τους χωρίς άλλες προϋποθέσεις και το ίδιο να ισχύσει για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών.  
Ειδικότερα: 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει ως στόχο να συνδέει, όπου αυτό είναι εφικτό, τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης, διδακτικής, 
παιδαγωγικής, ψυχολογίας με την πράξη του σχολείου και τα δεδομένα της ελληνικής σχολικής πραγματικότητας. 
Στο πνεύμα αυτό προσφέρει μια σειρά σχετικών μαθημάτων υποχρεωτικών και επιλογής που οργανώνονται στις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

α) Μαθήματα Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης 

β) Μαθήματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και λογοτεχνίας που συνδέονται με ζητήματα ψυχολογίας και 
εκπαίδευσης στο σχολείο 

γ) Μαθήματα Ειδικής Διδακτικής και Μεθοδολογίας (Διδακτική των γλωσσών - Διδακτική της Γερμανικής ως 
ξένης γλώσσας) 

δ) Μικροδιδασκαλίες 

ε) Πρακτική Άσκηση  



 

Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα 
αντιστοιχούν στις παραπάνω θεματικές ενότητες. Ιδιαίτερες ανάγκες, π.χ. ψυχολογία της τάξης, καλύπτονται κατά 
περίπτωση από προσκεκλημένους/ες ομιλητές/ήτριες. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την πρόσφατη αναμόρφωσή του, περιλαμβάνει δύο 
κύκλους σπουδών. Στον πρώτο κύκλο (1.- 4. εξάμηνο) παρέχονται οι βασικές γνώσεις στην Παιδαγωγική, Ειδική 
Διδακτική και Μεθοδολογία. Στον δεύτερο κύκλο Σπουδών (5.-8. εξάμηνο) γίνεται η εμβάθυνση και εξειδίκευση 
των περιεχομένων των εισαγωγικών μαθημάτων με μαθήματα υποχρεωτικά, κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής. 
Εδώ οι φοιτητές επιλέγουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων: α) Γλωσσολογίας και Διδακτικής και β) Λογοτεχνίας και 
Πολιτισμού.   

Επιπλέον, στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών, προστίθενται οι Μικροδιδασκαλίες (εργαστηριακά  μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο)  και  η Πρακτική Άσκηση στο φυσικό χώρο του σχολείου. Οι  Μικροδιδασκαλίες  και  η Πρακτική 
Άσκηση είναι υποχρεωτικά μαθήματα, αποτελούν δηλαδή προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου για όλους 
τους φοιτητές, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που αυτοί έχουν επιλέξει. 

Τα σχετικά με την Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια  μαθήματα και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες ECTS 
κατανέμονται ως εξής: 

Μαθήματα Υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές Α΄ και Β΄ κύκλου Σπουδών 

ΠΑΙ 103 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική    3ώρες  5 ECTS 

ΠΑΙ  203 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών  3 ώρες  5 ECTS 

ΔΙΔ 207 Εισαγωγή στη Διδακτική & Μεθοδολογία  3ώρες 5 ECTS 

ΔΙΔ 307 Κατανόηση προφορικού Λόγου – Γραμματική -  

Αυτονόμηση μαθητών   3ώρες  5 ECTS 

ΓΛΩ 402 Γλωσσολογία IV: Σημειωτική – Σημασιολογία – Πραγματολογία: Το παράδειγμα της (γλωσσικής) 

επικοινωνίας στο σχολείο 

3ώρες  5 ECTS 

ΔΙΔ 407 Μέθοδοι διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξ. γλώσσας - 

Ανάλυση και κριτική διδακτικών βιβλίων  

3ώρες  5 ECTS 

ΔΙΔ  707 Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της 

 Γερμανικής ως ξένης γλώσσας - Μικροδιδασκαλίες  

      6ώρες   12 ECTS 

ΔΙΔ 807 Ανάλυση του μαθήματος - Πρακτική Άσκηση 

        6ώρες   12 ECTS 

      -----------------------------------------    

  Σύνολο πιστωτικών  μονάδων   54 ECTS 

 

 

 



 

Μαθήματα Β΄ κύκλου Σπουδών κατεύθυνσης ή επιλογής 

Στον δεύτερο κύκλο Σπουδών  οι φοιτητές/τριες διδάσκονται είτε ως κατεύθυνσης είτε ως επιλογής και άλλα 
μαθήματα με σχετικά περιεχόμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα μαθήματα που διδάχτηκαν κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2010/2011:  

AK 0058  Η διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά του 

Δημοτικού  
AK 0052  Ερευνητικό σεμινάριο: κατάκτηση γλώσσας 
AK 0054  Διδασκαλία και εκμάθηση λεξιλογίου 
AK 0055  Διδακτική της πολυγλωσσίας:  εγγραμματισμός και οι πρώτες ώρες 

στο μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας 
AK 0064  Διδασκαλία του πολιτισμού 

 Όλα τα παραπάνω μαθήματα είναι τρίωρα και πιστώνονται με 7 ECTS.  

Ακόμη με δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων προσφέρονται μαθήματα όπως τα 
παρακάτω: 

Ελεύθερες επιλογές για όλους τους φοιτητές 

 Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ι: Γερμανική και ελληνική παιδαγωγική σκέψη  

 Ειδικά θέματα Παιδαγωγικής ΙΙ: Γερμανική γλώσσα και Γερμανικές Σπουδές στην Ελλάδα  

Οι ελεύθερες επιλογές είναι τρίωρες και πιστώνονται με 5 ECTS.  

Σχετικά με τα περιεχόμενα των επιμέρους μαθημάτων παραπέμπουμε στη ιστοσελίδα του Τμήματος 
www.del.auth.gr –Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας προσφέρει την αναγκαία επιστημονική γνώση και επαγγελματική παιδαγωγική και διδακτική 
κατάρτιση εξασφαλίζοντας τα ειδικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Προτείνουμε λοιπόν την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας όλων των αποφοίτων μας μέσω 
π.χ. μιας διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από 
γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή άλλου φορέα.  

Σχετικά με τις προτάσεις που γίνονται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου θα θέλαμε να τονίσουμε τις 
παρακάτω δυσκολίες: 

Όπως έγινε φανερό από την περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, τα σχετικά με την 
Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια  μαθήματα είναι κατανεμημένα σε όλο το εύρος των σπουδών από το πρώτο 
έως το όγδοο εξάμηνο. Η εγκύκλιος όμως στην παράγραφο 1.2 προτείνει ως μία από τις δύο εναλλακτικές: «Το 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δέον όπως δομηθεί και συγκροτηθεί από 8-10 εξαμηνιαία 
μαθήματα, τα οποία θα αναπτύσσονται από το πέμπτο έως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών». Η τυχόν υιοθέτηση της 
πρότασης αυτής και η συμπίεση των σχετικών μαθημάτων σε τέσσερα αντί των οκτώ εξαμήνων θα 
αποσυντόνιζε πλήρως το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο καταλήξαμε  αφού μελετήσαμε τις 
ιδιαιτερότητες των σπουδών στο Τμήμα μας και αφού εφαρμόσαμε  κατά περιόδους εναλλακτικές 
προτάσεις. Έτσι, η οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση  στο αναλυτικό αυτό πρόγραμμα θα προσέκρουε στον 



 

«σεβασμό στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων», τον οποίο θέλει να 
ακολουθήσει το Υπουργείο. 

Αντίστοιχες δυσκολίες θα δημιουργηθούν αν υιοθετηθεί η δεύτερη εναλλακτική πρόταση, να παρέχεται 
δηλαδή η βασική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 
εσωτερικό των Πανεπιστημίων σε επίπεδο Σχολής. Βέβαια, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας, των οποίων τα 
γνωστικά αντικείμενα είναι συναφή με την Παιδαγωγική και Διδακτική εκπαίδευση των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών, έχουν τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και την εμπειρία, ώστε να προσφέρουν σε επίπεδο Σχολής τις 
υπηρεσίες τους. Ωστόσο ήδη το πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης και η Πρακτική 
Άσκηση που περιγράψαμε παραπάνω, εφαρμόζεται με μεγάλη δυσκολία και με αυτοθυσία των διδασκόντων, 
αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι τα μαθήματα ΔΙΔ 707 και ΔΙΔ 807 λόγω της φύσεώς τους και του μεγάλου 
αριθμού των φοιτητών/τριών λειτουργούν σε τρία  παράλληλα τμήματα. 

Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι το σύνολο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος είναι 
τρομερά επιβαρυμένο αν ληφθεί υπόψη ότι: 

α) Στηρίζει εθελοντικά ένα ολόκληρο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος που λειτουργεί δωρεάν 
για τους φοιτητές, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε Διατμηματικά  και Μεταπτυχιακά Προγράμματα άλλων 
τμημάτων με αντίστοιχη επιβάρυνση των ωρών διδασκαλίας του.  

β) Στο Τμήμα μας καθυστερούν διορισμοί εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, επίκεινται συνταξιοδοτήσεις με την απειλή να 
μην αναπληρωθούν και απορρίπτονται οι αιτήσεις μας για αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης που 
μάς είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης. Η τελευταία πραγματοποιείται άλλωστε μέσω 
προγράμματος ΕΣΠΑ, γεγονός που επιβαρύνει και σε επίπεδο γραμματειακής υποστήριξης το προσωπικό του 
Τμήματος. 

γ) Οι περικοπές χρηματικών πόρων που επιβάλλονται στο Πανεπιστήμιο δεν επιτρέπουν τον εφοδιασμό του 
Τμήματος με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή γεγονός που δυσχεραίνει  την ανάπτυξη σχετικών 
δραστηριοτήτων εκ μέρους των μελών ΔΕΠ. 

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι οι πρακτικές που ακολουθεί το Τμήμα μας αποδεικνύουν έμπρακτα ότι 
θεωρούμε απαραίτητη την Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών.  Ωστόσο, αν 
το Υπουργείο αναλάβει την εφαρμογή της,  θα πρέπει να θεσπίσει ένα υγιές νομικό πλαίσιο και θα πρέπει να 
φροντίσει ώστε να δοθούν οι απαραίτητοι πόροι σε επίπεδο τόσο ανθρώπινου δυναμικού όσο και 
οικονομικής επάρκειας. 

Θεσσαλονίκη 21.6.2011 

Εκ μέρους του Τμήματος  

Η Πρόεδρος 

 

Ελένη Μπουτουλούση 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

 







Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Φιλοσοφική Σχολή 
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 
Ψήφισμα Διαμαρτυρίας 

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και επαπειλούμενη μετακίνηση συναδέλφων ΙΔΑΧ, κατηγορίας 
Δ.Ε. και τη γενικότερη συρρίκνωση κονδυλίων και διοικητικού προσωπικού 

 

Η Γενική Συνέλευση (συν. αριθμ. 333/13.12.2012) και όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες του 

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή 

μας στη διαθεσιμότητα και επαπειλούμενη μετακίνηση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ, κατηγορίας 

Δ.Ε. Το Τμήμα μας, η Φιλοσοφική Σχολή και ολόκληρο το ΑΠΘ έχει υποστεί τον τελευταίο 

καιρό δραματικές απώλειες στο ήδη ελλιπές διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, λόγω της 

δραστικής μείωσης των κονδυλίων, λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η απομάκρυνση 

των υπαλλήλων μέσω εργολαβιών και των συνταξιοδοτήσεων τόσο μελών ΔΕΠ όσο και 

διοικητικών υπαλλήλων.  

Στις αντίξοες αυτές συνθήκες το μέτρο της διαθεσιμότητας απομακρύνει  από τις 

γραμματείες μας εξειδικευμένους και πολύτιμους συνεργάτες χωρίς τη συμβολή των οποίων 

δεν είναι δυνατόν να φέρουμε εις πέρας με επάρκεια το επαυξημένο διοικητικό έργο που 

αφορά τους/τις φοιτητές/ήτριες, τους/τις διδάσκοντες/ουσες, καθώς και τη συνεργασία μας με 

το Υπουργείο και ξένους φορείς.   

Οι λιγοστοί διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν απομείνει, όπως επίσης και οι 

διδάσκοντες/ουσες επιτελούν το σύνθετο και πολύτιμο έργο τους με ιδιαίτερο ζήλο, έτσι 

ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην εκπαιδευτική πορεία των φοιτητών/τριών και να 

εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη συνέχιση της προσφοράς μας προς τη νέα γενιά της χώρας 

μας. Παρόλα αυτά όμως διαφαίνεται ότι η συνεχής συρρίκνωση του προσωπικού και η 

μείωση των κονδυλίων οδηγεί εκ των πραγμάτων στην υποβάθμιση των παρεχόμενων 

γνώσεων και υπηρεσιών  στα ΑΕΙ. 

Για τον λόγο αυτό εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους υπαλλήλους 

ΙΔΑΧ, κατηγορίας Δ.Ε., και κάνουμε έκκληση προς την Πολιτεία να λάβει σοβαρά υπόψη 

της τις ανάγκες του ΑΠΘ, όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο 

Υπουργείο ΥΠΑΙΘΠΑ από τις  Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος.    

 
Για τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΓΓΚΦ 
Η Πρόεδρος 
Ελένη Μπουτουλούση 
Αναπ. καθηγήτρια 
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Θέμα: Προβλήματα στις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας (και) λόγω της  διαθεσιμότητας και επαπειλούμενης μετακίνησης συναδέλφων ΙΔΑΧ, 
κατηγορίας Δ.Ε. 
 
 
Αξιότιμε κ. Πρύτανη, 
Αξιότιμη κ. Αντιπρύτανη, 
 
Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και επαπειλούμενη μετακίνηση συναδέλφων ΙΔΑΧ, κατηγορίας Δ.Ε. 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Τμήμα Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ως προς τις διοικητικές του υπηρεσίες και να σας παρακαλέσουμε να 
διαβιβάσετε τα αιτήματά μας στο προς τα Υπουργεία ΥΠΑΙΘΠΑ και ΥΔΜΗΔ:  
Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας έχει μειωθεί από πέρσι δραστικά  
και αναμένεται να μειωθεί τους επόμενους μήνες ακόμη περισσότερο (βλ. παρακάτω 2 και 3).  
Κατά το τελευταίο έτος έχουν αποχωρήσει η κ. Βικτώρια Καραβασίλη, μόνιμη υπάλληλος, με 
συνταξιοδότηση και ο κ. Αλέξης Καζιόλας, εργαζόμενος με εργολαβία, λόγω των προβλημάτων 
του καθεστώτος των εργολαβιών. Τα καθήκοντά τους έχουν κατανεμηθεί στο εναπομείναν 
προσωπικό. 
 
Η κ. Ελένη Καλλιμάνη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, ΙΔΑΧ, βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και είχε 
αναλάβει τα εξής καθήκοντα: 1. Εξυπηρέτηση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, 2. 
Ανακοινώσεις, 3. Κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων χειμερινού και εαρινού 
εξαμήνου, 4. Κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
5. Κατάρτιση προγράμματος των εξεταστικών περιόδων, 6. Επιτηρήσεις διδασκόντων και 
μεταπτυχιακών φοιτητών στις εξετάσεις, 7. Κατάρτιση προγράμματος ωρών συνεργασίας 
διδασκόντων σε όλη τη διάρκεια του έτους, 8. Κατάρτιση καταλόγου προτεινόμενων 
ξενόγλωσσων συγγραμμάτων για διανομή βιβλίων στους φοιτητές/τριες, κοινοποίηση του 
συνολικού καταλόγου, 9. Ενημέρωση του συστήματος Εύδοξος όσο αφορά το πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος και καταχώριση ελληνόγλωσσων βιβλίων, 10. Κατάρτιση 
συγκεντρωτικών πινάκων με στοιχεία φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν στα πλαίσια του 
προγράμματος Εrasmus και τελική λίστα επιλεχθέντων φοιτών/τριών, 11. Σύνταξη εγγράφων 
και αλληλογραφία με φορείς, 12. Ανάρτηση εγγράφων στη Διαύγεια, 13. Απογραφή αιθουσών 
διδασκαλίας και εξοπλισμού, 14. Διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση της Πρακτικής 



 
άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος, 15. Διοικητική υποστήριξη για τη δημιουργία  του 
παραρτήματος διπλώματος του Τμήματος.  
     
Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί τώρα στη Γραμματεία είναι το εξής: 
1.Η κα Ελένη Προύσαλη-Σίμογλου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, μόνιμη 
υπάλληλος-Γραμματέας. 
2.Η κα Χρυσάνθη Τοπάλογλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, Π.Ε. 
Περιβάλλοντος  και διδάκτορας με ενδεχόμενη ένταξή της σε κλάδο Ε.ΔΙ.Π.  
3.Η κ. Σουζάνα Γεωργουλή, υπάλληλος με εργολαβία, με σύμβαση που λήγει τον μήνα Απρίλιο. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: 
 
Α) Είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεχίσετε τις ενέργειές σας, έτσι ώστε οι  υπάλληλοι σε 
διαθεσιμότητα να παραμείνουν στα Τμήματα όπου υπηρετούν. Θέλοντας να συμβάλουμε στην 
προσπάθειά σας αυτή σας επισυνάπτουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας για να το προωθήσετε προς το 
Υπουργείο.  
 Ειδικά για την υπάλληλο ΙΔΑΧ του Τμήματός μας, κα Ελένη Καλλιμάνη, τονίζουμε ότι είναι μια 
πολύτιμη συνεργάτης και έχει εξειδικευτεί στις ανάγκες του Τμήματος. Είναι πρόθυμη και 
ιδιαίτερα υπεύθυνη και εκτός των καθηκόντων που προαναφέραμε  προσφέρει τις υπηρεσίες της 
και επωμίζεται επιπλέον υποχρεώσεις, και πέραν του ωραρίου της,  μεταξύ άλλων, όταν υπάρχει 
φόρτος εργασίας, όταν απουσιάζουν άλλοι υπάλληλοι, όταν διοργανώνονται συνέδρια ή άλλες 
δραστηριότητες του Τμήματος. Θα θέλαμε να τονίσουμε ακόμη ότι η κα Καλλιμάνη σπουδάζει 
και στο Ε.Α.Π., σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο του Τμήματος («Ευρωπαϊκός Πολιτισμός»). 
 
Β) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η Γραμματεία του Τμήματος με προσωπικό, διότι το 
εναπομείναν προσωπικό δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των διδασκόντων, 
των φοιτητών/τριών του Τμήματος, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, όπως επίσης και τις 
υποχρεώσεις μας απέναντι στην κεντρική διοίκηση του Α.Π.Θ, το Υπουργείο ΥΠΑΙΘΠΑ, ξένους 
φορείς κ.ά. 
 
 
 

                                                                                               Με τιμή 
                                                                                             Η Πρόεδρος            

 
 
 

                                                                                          Ε. ΜΠΟΥΤΟΥΛΟΥΣΗ 
 Αναπ. Καθηγήτρια 
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