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Ιστορία 
 
Το Τµήµα Γερµανικής γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1960-
61. Αρχικά αποτελούσε ένα από τα τέσσερα Τµήµατα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και 
Φιλολογιών (Ι.Ξ.Γ.Φ.), το οποίο εθεωρείτο Παράρτηµα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Ν.5139/1931). Πρώτος διευθυντής του 
Τµήµατος υπήρξε ο καθηγητής Kurt Graf von Posadowsky-Wehner. Στον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του το Τµήµα είχε 10 φοιτητές και φοιτήτριες. Οι πρώτοι / πρώτες πτυχιούχοι 
ήταν 6 και ορκίστηκαν µε τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 1964-65. 
Η έδρα της Γερµανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας πληρώθηκε µόλις το 1980. Από το 
ακαδηµαϊκό έτος 1982-83 το Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπως και τα 
άλλα Τµήµατα του Ι.Ξ.Γ.Φ., λειτουργεί ως ένα από τα οκτώ αυτοδύναµα τµήµατα της 
Φιλοσοφικής Σχολής (Ν.1268/1982). 
Από τότε το Τµήµα αναπτύσσεται µε καλούς ρυθµούς ξεπερνώντας µε επιτυχία τις 
δυσκολίες που συνάντησε. Σήµερα έχει 650 ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες, τρέχει 
προγράµµατα πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών καθώς και προγράµµατα 
επιµόρφωσης καθηγητών και καθηγητριών γερµανικής γλώσσας. Είναι ιδρυτικό Τµήµα και 
συµµετέχει σε ∆ιατµηµατικά Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών στις Επιστήµες της 
Γλώσσας και της Επικοινωνίας και στις Επιστήµες της Λογοτεχνίας και του Πολιτισµού. 
Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραµµάτων υποστηρίζεται η κινητικότητα φοιτητριών και 
φοιτητών καθώς και του διδακτικού προσωπικού. Τα µέλη ∆ΕΠ συνεργάζονται σε 
ερευνητικά προγράµµατα άλλων ελληνικών ή / και ξένων Πανεπιστηµίων και µε άλλους 
κοινωνικούς ή επιστηµονικούς φορείς παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστηµονικές 
εξελίξεις και τάσεις. Παράλληλα καλλιεργούνται οι διαπανεπιστηµιακές συνεργασίες µε τα 
γνωστότερα γερµανόφωνα καθώς και άλλα Πανεπιστήµια της Ενωµένης Ευρώπης. Η 
ενεργή συµµετοχή φοιτητριών και φοιτητών και όλων των µελών του διδακτικού 
προσωπικού στο ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι µέσα στην Ελλάδα και στην Ενωµένη Ευρώπη 
προσδίδει στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας µία ιδιαίτερη θέση ανάµεσα 
στα άλλα Τµήµατα του Α.Π.Θ. 
 



 4

∆ιοίκηση – Προσωπικό 
 
Πρόεδρος :  
Ιωάννα Οικονόµου-Αγοραστού, καθηγήτρια (τηλ. 2310 997543) 
 
Αντιπρόεδρος :  
Αγγελική Κοιλιάρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια (τηλ. 2310 997553) 
 
Γραµµατεία :  
Η γραµµατεία του Τµήµατος στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου διοίκησης και 
δέχεται τους φοιτητές καθηµερινά 12.00 - 13.00 από τις θυρίδες.  
Η Γραµµατεία έχει το παρακάτω προσωπικό :  
Γραµµατέας : Χρήστος Κυρατζής (2310 995241)  
Υπάλληλοι : Βικτωρία Καραβασίλη (2310 995236)  Σουζάνα -΄Ελενα Γεωργουλή (2310 
995237)  Αλέξιος Καζιόλας (2310 995235) 
Fax : 2310 995235, e-mail : info@del.auth.gr. 
Η ταχυδροµική διεύθυνση του Τµήµατος είναι: 
Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας & Φιλολογίας P.O. Box 82 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη 
 
Γενική Συνέλευση : 
Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποτελείται από:  
α) τα 14 (δεκατέσσερα) µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.)  
β) 1 (έναν) εκπρόσωπο του Ειδικού Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π) 
γ) 1 (έναν) εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π). 
δ) 7 (επτά) εκπροσώπους των φοιτητών 
 
Γραφείο Σπουδών  
Το Γραφείο Σπουδών στεγάζεται στο χώρο 314Α, του 3ου ορόφου του Παλαιού Κτιρίου 
της Φιλοσοφικής Σχολής. Το Γραφείο Σπουδών διεκπεραιώνει όλα τα ακαδηµαϊκά θέµατα 
των φοιτητών/τριών, επιµελείται του προγράµµατος µαθηµάτων και εξετάσεων, την 
ανακοίνωση της βαθµολογίας, κ.α. 
΄Ωρες λειτουργίας για το κοινό και τους φοιτητές/-τριες : 11.00-12.00 κάθε εργάσιµη µέρα.  
Προσωπικό : κ. Π. Ιορδανίδου (Ε.Τ.Ε.Π), τηλ. 2310 997557, κ. Ελ. Καλλιµάνη, τηλ. 2310 
997549,  
Παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, γραφείο 314Α, fax 2310 997542. 
 
Βιβλιοθήκη 
Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος στεγάζεται στον 3ο όροφο, του παλαιoύ κτιρίου της 
Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο 314. Η βιβλιοθήκη έχει περίπου 16.000 βιβλία και έντυπα, 
τα οποία καλύπτουν κυρίως τους τοµείς της Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας, Μεθοδολογίας-
∆ιδακτικής. Υπάρχουν ακόµα βιβλία για τον Γερµανικό πολιτισµό, για Φιλοσοφία, για 
Παιδαγωγική και Ψυχολογία καθώς και πληροφοριακό υλικό, εγκυκλοπαίδειες, 
βιβλιογραφίες, περιοδικά. To υλικό της βιβλιοθήκης έχει µηχανοργανωθεί και κάθε 
ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του υπάρχοντος συστήµατος 
αναζήτησης Horizon στο διαδίκτυο (www.lib.auth.gr). Υπεύθυνη : κ. Ι. Τσακίρη (2310 
997548). Προσωπικό: κ.Ελ. Κορίτσα (2310 997558). 
΄Ωρες λειτουργίας για το κοινό : ∆ευτέρα - Τετάρτη 9.00-17.00, Πέµπτη 11.00-18.00 και 
Παρασκευή 09.00-14.00. 
 
Nησίδα Η/Υ 
Στο χώρο της βιβλιοθήκης στεγάζεται και η νησίδα Η/Υ του Τµήµατος που αποτελείται από 
8 υπολογιστές, έναν server και έναν εκτυπωτή. Υπεύθυνος της νησίδας είναι ο κ. Γιώργος 
Κατσίκας (Ε.Τ.Ε.Π) τηλ. 2310 997561. 
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Κανονισµός Βιβλιοθήκης 
 
Ι. Βιβλιοθήκη 
Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος στεγάζεται στον 3ο όροφο του παλαιού κτιρίου της 
Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο 314. Η βιβλιοθήκη έχει περίπου 13.500 βιβλία και έντυπα, 
τα οποία καλύπτουν κυρίως τους τοµείς της Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας, Μεθοδολογίας-
∆ιδακτικής. Υπάρχουν ακόµα βιβλία για τον Γερµανικό πολιτισµό, Φιλοσοφία και 
Ψυχολογία καθώς και πληροφοριακό υλικό, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες. Παρέχονται 
όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Σύστηµα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η 
βιβλιοθήκη έχει ολοκληρώσει την αναδροµική καταλογογράφηση και σήµερα όλη η 
συλλογή της είναι φορτωµένη στο πρόγραµµα HORIZON. 
΄Ωρες λειτουργίας για το κοινό : ∆ευτέρα - Τετάρτη 9.00-17.00, Πέµπτη 11.00-18.00 και 
Παρασκευή 09.00-14.00. 
Υπεύθυνη : κ. Ι. Τσακίρη (2310 997548). 
Προσωπικό: κ.Ελ. Κορίτσα (2310 997558). 
∆ιεύθυνση συστήµατος βιβλιοθηκών Α.Π.Θ: www.lib.auth.gr 
Ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλιοθήκης : nebula.lib.auth.gr. 
  
ΙΙ. Ταξινοµικό σύστηµα 
Α. Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ακολουθεί το 
ταξινοµικό σύστηµα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου (LC), το οποίο έχει υιοθετήσει όλο 
το σύστηµα βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και σύµφωνα µε το οποίο τα βιβλία καταχωρούνται 
κατά θέµα. 
Η γενική ταξινόµηση των Επιστηµών είναι : 
Α General Works 
B - BJ Philosophy, Psychology 
B - BX Religion 
BL, BM, BP, 
BQ 

Religion : Religions, Hinduism,Judaism,Islam,Buddism 

BX Religion : Christian Denominations 
C Auxiliary Sciences of History 
D History : General and Old World (Eastern Hemisphere) 
E-F History : America (Western Hemisphere) 
G Geography. Maps. Anthropology. Recreation/ 
H - HJ Social Sciences : Economics 
HM - HX Social Sciences : Sociology 
J Political Sciences 
K Law (General) 
KD Law of the United Kingdom and Ireland  
KDZ, KG - KH Law of the Americas, Latin America and the WestIndies 
KE Law of Canada 
KF Law of the United States 
KJV – KJW Law of France 
KK – KKC Law of Germany 
L Education 
M Music 
N Fine Arts 
P – PA General Philology and Linguistics Classical Languages and Literatures 
PA 
Supplement 

Byzantine and Modern Greek Literature 

PB – PH Modern European Languages (PF 3000-3693 German Language) 
PG Russian Literature 
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PJ – PM Languages and Literatures of Asia, Africa, Oceania American Indian 
Languages. Artificial Languages 

P – PM Suppl. Index to Languages and Dialects 
PN, PR, PS, 
PZ 

General Literature, English and American Literature, Fiction in English. 
Juvenile Belles Lettres 

PQ, Part 1 French Literature 
PQ, Part 2 Italian, Spanish and Portuguese Literatures 
PT, Part 1 German Literature 
PT, Part 2 Dutch and Scandinavian Literatures 
P – PZ Language and Literature Tables 
Q Science 
R Medicine 
S Agriculture 
T Technology 
U Military Science 
V Naval Science 
Z Bibliography, Library Science 
 
B. H Γερµανική Λογοτεχνία (PT) ταξινοµείται σε επιµέρους υποδιαιρέσεις ως εξής:  
1-4897 German Literature 
1-80 Literacy history and criticism 
83-(873) History of German literature 
175-230 Medieval 
236-405 Modern 
500-597 Poetry 
605-709 Drama 
711-871 Prose 
881-951 Folk literature 
923-937 Faust legend 
1100-1479 Collections 
1100-1141 General 
1151-1241 Poetry 
1251-1299 Drama 
1301-1360 Prose 
1371-(1374) Early to 1500. Old and Middle High German  
1375-1479 Middle High German, 1050-1450/1500 
1501-2688 Individual authors and works 
1501-1695 Middle High German 
1701-1797 1500-ca. 1700 
1799-2592 1700-ca. 1860/70 
1891-2239 Goethe 
1891-2017 Works 
2026-(2039) Translations 
(2044)-2239 Biography and criticism 
2600-2653 1860/70-1960 
2660-2688 1961- 
701-3971 Provincial, local, colonial, etc. 
3701-3746 Germany (Democratic Republic, 1949-) 
4801-4897 Low German literature 
 



 7

Γ. Ο αριθµός που συνοδεύει την πρώτη υποδιαίρεση καθορίζει ειδικότερα το θέµα, τον 
κωδικό του συγγραφέα και, τέλος τον τόµο και το έτος έκδοσης. Λ.χ. το βιβλίο «Hermann 
Hesse, Der Steppenwolf» ταξινοµείται ως εξής: 
PT  Γερµανική Λογοτεχνία 
2617.Ε85 Κωδικός συγγραφέα 
S5 Κωδικός τίτλου 
1955 Ηµεροµηνία έκδοσης 
Επίσης το βιβλίο «Themen I, Lehrwerk fόr Deutsch als Fremdsprache» ταξινοµείται: 
PF Teutonic Languages 
3066  Κωδικός για γερµανική γλώσσα και φιλολογία 
.Τ53 Κωδικός για τον τίτλο 
1983 Ηµεροµηνία έκδοσης 
 
ΙΙΙ. Οδηγός ηλεκτρονικού προγράµµατος Βιβλιοθήκης «Horizon» 
Α. Επιχειρείται είσοδος στο «Horizon» µέσω του World Wide Web. 
B. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσπέλαση είναι η χρησιµοποίηση ενός Web 
browser, όπως οι Netscape και Internet Explorer. 
Γ. Είναι δυνατή η προσπέλαση µέσω του WWW browser πληκτρολογώντας 
http://nebula.lib.auth.gr, ή µέσω της διαδικασίας σύνδεσης µε telnet, δηλαδή 
telnet://nebula.lib.auth.gr, οπότε ανάλογα µε τους καθορισµούς στον browser 
ενεργοποιείται και ο ανάλογος telnet browser 
 
Βήµατα για την προσπέλαση του καταλόγου 
1. Ενεργοποιείται ο Web browser. 
2. Πληκτρολογείται η διεύθυνση (ή και η πλήρης διαδροµή ) του διαθέτη στη θέση Address 
(∆ιεύθυνση) µε τη µορφή http ://nebula.lib.auth.gr, και πιέζεται Enter. 
3. Επιλέγεται ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος του Α.Π.Θ (OPAC) και πραγµατοποιείται η 
αναζήτηση.  
  
ΙV. Φωτοτυπίες – ∆ανεισµός – Έλεγχος 
        Α. Φωτοτυπίες 
Στη διάθεση των χρηστών της βιβλιοθήκης υπάρχει ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα. Η 
φωτοτύπηση πραγµατοποιείται από τους ίδιους τους χρήστες.  
Η φωτοτύπηση επιτρέπεται, στο πλαίσιο του Κανονισµού της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος 
Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, µόνο για το βιβλιακό υλικό που εντάσσεται σ’ αυτήν, 
µε ειδικές κάρτες φωτοτύπησης των 20, 50 και 100 φωτοτυπιών, τις οποίες προµηθεύεται 
ο χρήστης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. 
        Β. ∆ανεισµός 
        Τρόπος δανεισµού: 
1. Ο δανεισµός γίνεται µε ειδική κάρτα δανεισµού. 
2. Η βιβλιοθήκη µπορεί να ζητήσει την επιστροφή των δανεισµένων βιβλίων και πριν τη 
λήξη της προθεσµίας που έχει δοθεί, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, για γενικότερους λόγους. 
3. Ο δανειζόµενος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα βιβλία που δανείζεται σε άριστη 
κατάσταση, να µη τα δανείζει αλλού και να µη προκαλεί οποιεσδήποτε φθορές σ’ αυτά 
(επισήµατα, υπογραµµίσεις, µουντζούρες, σηµειώσεις, κ.λ.π.) 
4. Σε περίπτωση απώλειας κάποιου βιβλίου, ο δανειζόµενος υποχρεούται να καταβάλει 
την τρέχουσα τιµή αντικατάστασής του (αγορά και έξοδα αποστολής ), αν το βιβλίο 
υπάρχει στην αγορά. Αν δεν υπάρχει, υποχρεούται να καταβάλει το κόστος 
αντικατάστασής του (δανεισµός από άλλη βιβλιοθήκη, φωτοτύπηση και βιβλιοδεσία) 
5. Αν ο δανειζόµενος ή ο χρήστης προκαλέσει φθορά σε κάποιο βιβλίο, υποχρεούται να 
καταβάλει το κόστος επιδιόρθωσης του και, αν δεν επιδιορθώνεται, το κόστος 
αντικατάστασής του. 
6. Τα περιοδικά δε δανείζονται. Επίσης µη δανειζόµενα είναι και τα πληροφοριακά βιβλία, 
όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.λ.π. και τα διδακτικά βιβλία της γερµανικής γλώσσας. 
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7. Η παράβαση των κανόνων δανεισµού από τον δανειζόµενο συνεπάγεται τη στέρηση 
του δικαιώµατος παραπέρα δανεισµού βιβλίων από τη βιβλιοθήκη. Ειδικά στην 
περίπτωση παραβίασης του χρόνου επιστροφής, η στέρηση της δυνατότητας νέου 
δανεισµού είναι αυτόµατη µέχρι την επιστροφή όλων των βιβλίων που έχουν δανειστεί. 
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Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Α.Π.Θ. 
 
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδροµίας (Γ∆) του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 
1997 στα πρότυπα ανάλογων γραφείων που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού. 
Στόχος του Γ∆ είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Α.Π.Θ. να 
προσεγγίσουν οµαλά τη µελλοντική τους σταδιοδροµία και να αναζητήσουν εργασία 
ανάλογη µε τις γνώσεις που αποκόµισαν από τις σπουδές τους, παρέχοντας 
πληροφόρηση σχετικά µε τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση 
των σπουδών τους όσο και στη µετάβαση τους στην αγορά εργασίας. 
Οι κυριότεροι τοµείς παρεχόµενης πληροφόρησης είναι, όσον αφορά στις σπουδές, τα 
προγράµµατα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων, υποτροφίες και 
κληροδοτήµατα, προγράµµατα κινητικότητας φοιτητών στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά 
σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες και θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σ ε ό,τι αφορά την απασχόληση, οι κυριότεροι τοµείς πληροφόρησης είναι οι 
προκηρυσσόµενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, προγράµµατα 
πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά µε την αγορά εργασίας και την απασχόληση των 
αποφοίτων του Α.Π.Θ., εργοδοτικοί και επαγγελµατικοί φορείς (π.χ. σύλλογοι, 
επιµελητήρια) και η υποστήριξη επιχειρηµατικών ιδεών. 
Επιπλέον, το Γ∆ παρέχει και συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε τη σύνταξη 
βιογραφικού σηµειώµατος και συνοδευτικών επιστολών, συνέντευξη επιλογής 
προσωπικού, το σχεδιασµό σταδιοδροµίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας. 
Τέλος, κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους διοργανώνονται ηµερίδες και σεµινάρια µε 
θέµα την πληροφόρηση στους παραπάνω τοµείς. 
Σήµερα, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Α.Π.Θ. αποτελείται από το κεντρικό γραφείο και 3 
περιφερειακά τα οποία στεγάζονται: 
• Κεντρικό Γραφείο, κτίριο ∆ιοίκησης (1ος όροφος, εξωτερικά), 
Τηλ.: 0310 99 5314-5, fax: 0310 99 5312, υπεύθυνη κ. Χριστιανό Κορµπή. 
• Περιφερειακό Γραφείο Ι, Σχολή Επιστηµών Υγείας (ισόγειο κτιρίου Ιατρικής), 
Τηλ.: 0310 99 9395-7, fax: 0310 99 9395, υπεύθυνη κ. Χριστίνα Αθανασιάδου 
• Περιφερειακό Γραφείο II, Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών (1ος 
όροφος, πάνω από τη Γραµµατεία του Οικονοµικού Τµήµατος), 
Τηλ.: 0310 99 6644, -46, -47, fax: 0310 99 6645, υπεύθυνος κ. Αστέριος Χατζηχαριστός 
• Περιφερειακό Γραφείο III, Πανεπιστηµιακή Φοιτητική Λέσχη (ισόγειο κτιρίου επί της Γ 
Σεπτεµβρίου), 
Τηλ.: 0310 99 5831-33, -41, fax: 0310 99 5833, υπεύθυνη κ. ∆έσποινα Κεµεντζετζίδου. 
Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται καθηµερινά 10:00-14:00 στα περιφερειακά γραφεία και 
10:30-13:00 στο κεντρικό. 
Εναλλακτικά, η παρεχόµενη πληροφορία προσφέρεται στο κοινό µέσα από την ιστοσελίδα 
του Γ∆ στο ∆ιαδίκτυο (Internet) στη διεύθυνση www.cso.auth.gr. Επιπλέον, υπάρχει και το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) µέσω του οποίου µπορεί να απευθύνει κανείς τις 
ερωτήσεις του προς το Γ∆. Η σχετική διεύθυνση είναι gd@cso.auth.gr 
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Φοιτητική Μέριµνα 
 
Στράτευση 
Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και δεν 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολή στράτευσης 
για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σύµφωνα µε το νόµο η αναβολή χορηγείται : 
• µέχρι το 27ο έτος της ηλικίας για προπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι. 
• µέχρι το 29ο έτος της ηλικίας για µεταπτυχιακές σπουδές και λήψη διδακτορικού 
διπλώµατος. 
∆ιευκρινίζεται ότι η αναβολή παρέχεται για ηµερολογιακά έτη και όχι για ακαδηµαϊκά ή 
γενικώς εκπαιδευτικά. 
Προκειµένου να τύχει αναβολής στράτευσης ένας φοιτητής οφείλει µε την εγγραφή του στο 
πανεπιστήµιο να προσκοµίσει στο αρµόδιο στρατολογικό γραφείο πιστοποιητικό 
εγγραφής που θα του το χορηγήσει µετά από αίτησή του η γραµµατεία της σχολής. 
Οµοίως, οφείλει αµέσως µετά το πέρας των σπουδών του να προσκοµίσει πιστοποιητικό 
σπουδών για διακοπή της αναβολής του. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι από τα κατά τόπους 
στρατολογικά γραφεία. 
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Γραφείο Σχέσεων Κοινού του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας, 
το οποίο παρέχει πλήρεις πληροφορίες για στρατολογικά θέµατα (αναβολές, εξαιρέσεις, 
στράτευσης, ανυποταξίες κλπ.). Στεγάζεται επί της οδού Αγγελάκη 20 σε µικρό λυόµενο 
οίκηµα δίπλα από την είσοδο της ∆ιεθνούς ΄Εκθεσης στην Πλατεία Συντριβανίου. 
Οι ώρες λειτουργίας του είναι : 7.30-15.00 για τη χειµερινή περίοδο και 7.00-14.00 για τη 
θερινή. Το τηλέφωνο για πληροφορίες είναι : 281-130. 
Φοιτητικές εστίες 
Στην Πανεπιστηµιούπολη λειτουργούν 3 φοιτητικές εστίες στην περιοχή των 40 Εκκλησιών 
και δύο παραρτήµατα, το ένα στην Καλαµαριά (Λυκούδη 2-4 και 6) και το άλλο στο πρώην 
ξενοδοχείο "Εγνατία" (Λέοντος Σοφού 11). ΄Εχουν συνολική δυναµικότητα 1710 κλινών. 
Σ΄αυτές λειτουργούν επίσης εστιατόρια, ιατρεία, αναγνωστήρια, πλυντήρια, αποθήκες 
τροφίµων, καφετερία, κουρείο κλπ. 
Στεγάζονται κυρίως φοιτητές και φοιτήτριες από πολυµελείς οικογένειες ή οικογένειες µε 
χαµηλό οικονοµικό εισόδηµα. Οι φοιτητές µπορούν να ζητούν πληροφορίες από τα 
αρµόδια γραφεία των φοιτητικών εστιών, τηλ. 210311. 
Φοιτητική λέσχη 
Η πανεπιστηµιακή φοιτητική λέσχη είναι αυτοδιοικούµενο παράρτηµα του πανεπιστηµίου 
και στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτίριο, στα ανατολικά της πανεπιστηµιούπολης. ∆ιαθέτει 
εστιατόριο, υγειονοµική υπηρεσία, καφετερία, κουρείο και κοµµωτήριο. Είναι 
επιφορτισµένη µε τη σίτιση, τη στέγαση, την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή 
περίθαλψη των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας. Μεριµνά επίσης για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών 
και άλλων εκδηλώσεων, και διατηρεί µουσικό τµήµα και χορωδία. 
 
Σιτίζει περίπου 15.000 φοιτητές, ενώ διαθέτει και ειδική αίθουσα για τη σίτιση των µελών 
του προσωπικού του Α.Π.Θ. Στη φοιτητική λέσχη στεγάζεται επίσης µουσικό τµήµα και 
φωτογραφικός όµιλος. Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία της φοιτητικής λέσχης, 
τηλ. 99 26 71. 
  
Πανεπιστηµιακό γυµναστήριο 
Οι φοιτητές µπορούν να αθλούνται στο Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο, το οποίο στεγάζεται 
σε κτίριο που βρίσκεται στον ανατολικό τοµέα της πανεπιστηµιούπολης. Πληροφορίες 
παρέχονται από τη γραµµατεία του γυµναστηρίου. 
 
Η παρουσία στο µάθηµα της γυµναστικής σύµφωνα µε απόφαση της συγκλήτου του 
Α.Π.Θ. (συν.αριθ. 2453/12.07.84) δεν είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει συσχετισµός 
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υποχρεωτικής παρουσίας στο µάθηµα γυµναστικής µε συµµετοχή στις εξετάσεις 
µαθηµάτων και τη λήψη πτυχίου, όπως ίσχυε παλαιότερα. 
  
H κεντρική βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ 
Η κεντρική βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. είναι η µεγαλύτερη και καλύτερα οργανωµένη 
βιβλιοθήκη της Βόρειας Ελλάδας. ∆ιαθέτει περίπου 1,5 εκατοµµύριο τόµους βιβλίων και 
χιλιάδες περιοδικά. 
Στεγάζεται σε ξεχωριστό κτίριο στο κέντρο της πανεπιστηµιούπολης και διαθέτει δύο 
αναγνωστήρια, το φοιτητικό και το επιστηµονικό-εκπαιδευτικό. 
Στο φοιτητικό αναγνωστήριο µπορεί να προσέλθει οποιοσδήποτε φοιτητής και να 
µελετήσει δικά του βιβλία, ή διδακτικά βιβλία της σχολής του ή οποιαδήποτε άλλα βιβλία 
επιθυµεί. Το φοιτητικό αναγνωστήριο έχει δυναµικότητα 900 περίπου ατόµων. 
Το επιστηµονικό αναγνωστήριο λειτουργεί κυρίως για το διδακτικό προσωπικό. Για να το 
χρησιµοποιήσει ένας φοιτητής πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σηµείωµα του καθηγητή, 
από τον οποίο του ανατέθηκε η εργασία για την οποία χρειάζεται να επισκεφθεί τη 
βιβλιοθήκη. 
Ελεύθερη είναι η έρευνα στον κατάλογο της βιβλιοθήκης που λειτουργεί στο ισόγειο του 
κτιρίου. 
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί όλες τις εργάσιµες µέρες του χρόνου :  
Το φοιτητικό αναγνωστήριο : 
Από τις 8.00 π.µ. ως τις 10.30 µ.µ. συνεχώς. Ειδικά για τα διαστήµατα των εξεταστικών 
περιόδων η λειτουργία του παρατείνεται ως τις 12 τα µεσάνυχτα. 
Από τις 8.00 π.µ. ως τις 2.00 µ.µ. για τους καλοκαιρινούς µήνες και τις περιόδους των 
διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 
Το επιστηµονικό αναγνωστήριο από 8.00 π.µ. έως 8.00 µ.µ. 
Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης λειτουργούν καθηµερινά από 8.00 π.µ. έως 2.00 µ.µ. 
Χρήσιµα τηλέφωνα της βιβλιοθήκης : 
Γραµµατεία : 99 53 54 
Τµήµα πληροφόρησης και δανεισµού : 99 53 26 
Φοιτητικό αναγνωστήριο : 99 53 43 
Τµήµα περιοδικών : 99 53 35 
  
΄Αλλες βιβλιοθήκες 
Εκτός από την πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη και τη βιβλιοθήκη της Φοιτητικής Λέσχης στη 
Θεσσαλονίκη λειτουργούν ακόµη : 
• Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη που στεγάζεται στο µέγαρο στη διασταύρωση των οδών Εθνικής 
Αµύνης µε Αλεξάνδρου Σβώλου. ΄Ωρες λειτουργίας : 9.00-20.00,. Τηλ.: 374-810. 
• Η Βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου πνευµατικού κέντρου (Βαφοπούλου 3). ΄Ωρες 
λειτουργίας : 09.00-14.00, 17.00-21.00 (εκτός του πρωϊνού της ∆ευτέρας), Σάββατο-
Κυριακή : 9.00-14.00. Τηλ.: 424-132/3. 
• Η Βιβλιοθήκη του Ι.Μ.Χ.Α (΄Ιδρυµα Μελετών της Χερσονήσου του Αίµου). (Μ. 
Αλεξάνδρου 31 Α΄, Σχολή Τυφλών). ΄Ωρες λειτουργίας : 9.00-15.00, τηλ.: 841-957. 
• Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Εγνατίας 156). ΄Ωρες λειτουργίας : 
∆ευτέρα-Πέµπτη : 8.00-19.00, Παρασκευή : 8.00-17.30, Σάββατο : 9.00-14.00 (τηλ. : 891-
751/2). 
• Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Γκαίτε-Inter Nationes (Β. ΄Ολγας 66), ΄Ωρες λειτουργίας : 
∆ευτέρα 11.00-16.00, Τρίτη 16.00-20.00, Τετάρτη 10.00-14.00, Πέµπτη 11.00-14.00, 
16.00-20.00, Παρασκευή 16.00-20.00 (τηλ. 889-585). 
  
∆ελτίο εισιτηρίου µειωµένου κοµίστρου (πάσο) 
Κάθε προπτυχιακός ή µεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται µείωση στην τιµή του εισιτηρίου 
των οδικών, σιδηροδροµικών και θαλάσσιων µέσων µαζικής µεταφοράς, όταν µετακινείται 
µε αυτά στο εσωτερικό της χώρας σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς 
που ορίζει το προεδρικό διάταγµα 265/85 (ΦΕΚ 99, τεύχος Α΄). 
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Στους δικαιούχους φοιτητές χορηγείται µετά την εγγραφή τους από τη γραµµατεία του 
Τµήµατος δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), το οποίο ισχύει για ένα ακαδηµαϊκό έτος και 
είναι αυστηρά προσωπικό για τον δικαιούχο. Η έκδοση νέου δελτίου για οποιοδήποτε 
λόγο γίνεται δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία δήλωσης της απώλειας, κλοπής ή 
καταστροφής του στη γραµµατεία της σχολής. 
Η έκπτωση παρέχεται στο δικαιούχο για όλο το ακαδηµαϊκό έτος και για όσα έτη 
απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του προσαυξηµένα κατά δύο έτη. Η 
έκπτωση που παρέχεται καθορίζεται ανάλογα µε το συγκοινωνιακό µέσο στο 25% ως 50% 
της κανονικής τιµής του εισιτηρίου που ισχύει κάθε φορά : 
α) στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η σχολή, 
β) στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες των Κ.Τ.Ε.Λ. που συνδέουν την έδρα της σχολής 
µε τον τόπο µόνιµης κατοικίας των δικαιούχων φοιτητών, 
γ) στις σιδηροδροµικές συγκοινωνίες όλης της χώρας , 
δ) στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. 
∆εν δικαιούνται της παροχής δελτίου µειωµένου εισιτηρίου οι φοιτητές Α.Ε.Ι. που έχουν 
καταταγεί ως πτυχιούχοι ανώτατης σχολής. 
 
Πανεπιστηµιακό ηµερολόγιο 
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 
εποµένου ηµερολογιακού έτους. 
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται σε 2 εξάµηνα σπουδών, στο 
χειµερινό και στο εαρινό, καθένα των οποίων περιλαµβάνει 13 εβδοµάδες διδασκαλίας και 
2 ή 3 εβδοµάδες εξετάσεων. 
Το χειµερινό εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου. 
Το εαρινό εξάµηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. 
Οι ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται από τη σύγκλητο του Πανεπιστηµίου. Σε εξαιρετικές 
όµως περιπτώσεις ο υπουργός παιδείας ύστερα από πρόταση της συγκλήτου ρυθµίζει την 
έναρξη και τη λήξη των δύο εξαµήνων εκτός των κανονικών ηµεροµηνιών, ώστε να 
συµπληρωθεί ο απαραίτητος αριθµός των εβδοµάδων διδασκαλίας. 
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις : του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του 
Σεπτεµβρίου. Τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου εξετάζονται κατά τις περιόδους 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Σεπτεµβρίου. 
Τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου εξετάζονται κατά τις περιόδους Ιουνίου-Σεπτεµβρίου. 
Τα µαθήµατα του τελευταίου εαρινού εξαµήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται 
επιπρόσθετα και κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού 
έτους. 
Οι εξεταστικές περίοδοι του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Σεπτεµβρίου διαρκούν 3 
εβδοµάδες, ενώ αυτή του Ιουνίου διαρκεί σύµφωνα µε το νόµο 2 εβδοµάδες, επεκτείνεται 
όµως συνήθως σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ. 
 
Κανονισµοί Υποτροφιών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Το ΄Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε 
φοιτητές/σπουδαστές που διακρίθηκαν το 2003 στις εξετάσεις: 
α) Εισαγωγής στα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή β) Επίδοσης στα 
εξάµηνα σπουδών ακαδ.έτους 2003-2004 Πανεπιστηµίων / Τ.Ε.Ι. Το ύψος της 
υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Κ.Υ. 
Για το πρόγραµµα του ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται 
στο εφάπαξ ποσό των χιλίων εκατόν, εβδοµήντα τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών 
(1173,886) για τον κάθε δικαιούχο. 
Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και σε χορήγηση χρηµατικού ποσού ύψους 
διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών (234,786) εφάπαξ για την 
αγορά επιστηµονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειµένου των φοιτητών / σπουδαστών 
που πληρούν τις προϋποθέσεις α και β καθώς και στον αριστούχο απόφοιτο ακαδ. έτους 
2003-2004. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το σύνολο 
των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το Τµήµα του. 
 
            ΜΕΡΟΣ Α'  
 
Ι. Γενικές Προϋποθέσεις 
Για την απονοµή των υποτροφιών και βραβείων (όπως περιγράφονται ανωτέρω) οι 
υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια. 
2. ∆ιαγωγή "Κοσµιωτάτη" (για τους πρωτοετείς) και διάκριση στη χρηστότητα και 
το ήθος. 
3. Η ποινική κατάσταση του υποψηφίου να µην αποτελεί κώλυµα διορισµού ως 
δηµοσίου υπαλλήλου σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.2583/99 (Υπαλληλικός Κώδικας). 
4. Το προσωπικό εισόδηµα των υποψηφίων (µόνο για τις υποτροφίες) δεν υπερβαίνει 
τα τέσσερα εκατοµµύρια δραχµές (δρχ.4.000.000), το δε οικογενειακό, τα δέκα οκτώ 
εκατοµµύρια δραχµές ετησίως (δρχ. 18.000.000). Το όριο του οικογενειακού εισοδήµατος 
προσαυξάνεται κατά πεντακόσιες χιλιάδες δραχµές (500.000 δρχ.) για το κάθε επιπλέον-
πέραν του ενός τέκνο ως και το τρίτο και κατά ένα εκατοµµύριο δραχµές από τέσσερα 
τέκνα και άνω. 
5. Έχουν επιτύχει µε την πρώτη συµµετοχή στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής ακαδ.έτους 
2002-2003 και έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο Τµήµα ή τη Σχολή που εισήχθησαν.  
"Φοιτητής / Σπουδαστής που ενώ επέτυχε σε ορισµένο Τµήµα ή Σχολή, µετεγγράφηκε (µε 
πρόβλεψη νόµου), σε αντίστοιχο άλλου AEI/TEI διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από 
το Τµήµα ή τη Σχολή στην οποία επέτυχε". 
6. Έχουν επιτύχει σε αριθµό µαθηµάτων που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον 
προβλεπόµενο αριθµό µαθηµάτων του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών των δύο 
εξαµήνων του ακαδ. Έτους 2001-2002 κάθε Τµήµατος και ο µέσος όρος βαθµολογίας 
τους να µην είναι κατώτερος του 6.51 ("Λίαν Καλώς"). 
'Οπου δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθµός µαθηµάτων, ισχύει ως ενδεικτικός αριθµός αυτός 
που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των µαθηµάτων όλων των ετών φοιτήσεως 
δια του αριθµού των ετών φοιτήσεως που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το 
συγκεκριµένο Τµήµα. 
7. «∆εν χορηγείται υποτροφία για την επίδοση των φοιτητών/σπουδαστών στα δύο 
εξάµηνα του τελευταίου έτους σπουδών του Τµήµατος τους δεδοµένου ότι υποτροφία 
χορηγείται από την εισαγωγή τους σ'αυτό, µε βάση την επίδοση τους στις Γενικές 
εξετάσεις». 
8. Έχουν υποβάλει εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Μέρος Β' παρ.1 
των •Κανονισµών. 
  



 14

II. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η σειρά προτεραιότητας αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
υποτροφίας επίδοσης ορίζεται µε βάση την απόλυτη βαθµολογική σειρά επιτυχίας κατά 
φθίνουσα σειρά, αφού ληφθεί υπόψη ότι: 
1. (Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται µε πρώτο κριτήριο την οικονοµική κατάσταση 
του ιδίου του φοιτητή / σπουδαστή εφόσον το µεν ετήσιο προσωπικό του εισόδηµα 
(καθαρό φορολογητέο) δεν υπερβαίνει τα τέσσερα εκατοµµύρια δραχµές (δρχ.4.000.000) 
και των γονέων του τα δέκα οκτώ εκατοµµύρια δραχµές (δρχ. 18.000.000) και δεύτερο 
κριτήριο την επίδοση του. 
Το όριο των 18.000.000 δρχ. προσαυξάνεται κατά 500.000 δρχ. για κάθε επιπλέον - 
πέραν του ενός -τέκνο, ως και το τρίτο και κατά 1.000.000 δρχ. από τέσσερα τέκνα και 
άνω). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον υπολογισµό του ορίου του οικογενειακού εισοδήµατος, λαµβάνεται 
υπόψη το σύνολο των εισοδηµάτων όλων των πηγών (Α έως Ζ) και θα προστίθενται 
επιπλέον τα αφορολόγητα ποσά, τα ειδικώς και αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά του 
πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των, ΚΑ Ε 693 έως 474. Τα εισοδήµατα: 
αυτά εµφανίζονται στον πίνακα ∆' του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της ∆ΟΥ. 
2. Για την απονοµή των βραβείων που συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και στη χορήγηση 
του χρηµατικού ποσού των ογδόντα χιλιάδων δραχµών λαµβάνεται υπόψη µόνο η 
επίδοση του φοιτητή / σπουδαστή που τον κατατάσσει στην πρώτη κατά βαθµολογική 
σειρά επιτυχίας θέση. 
Φοιτητής / Σπουδαστής που η βαθµολογία του τον κατατάσσει πρώτο στις Γενικές 
Εξετάσεις εισαγωγής και επίδοσης στα εξάµηνα σπουδών του ακαδ.έτους 2001-2002 
(εξαιρουµένου του αριστούχου αποφοίτου) είναι δυνατόν να λάβει και την υποτροφία 
επίδοσης (1173,886), εφόσον πληροί και τους όρους των οικονοµικών εισοδηµάτων. 
∆ε χορηγείται υποτροφία παρά µόνο τιµητικός τίτλος στους φοιτητές / σπουδαστές 
που: 
• Φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές. 
• Το ετήσιο προσωπικό τους εισόδηµα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει το ποσό 
που προβλέπεται στην παρ. 1 του Μέρους Α1 Κδφ.2 των Κανονισµών. 
• Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου 
• Είναι οµογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. 
∆ε χορηγείται βραβείο παρά µόνο τιµητικός τίτλος στους φοιτητές / σπουδαστές που: 
• Φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές 
• Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου 
• Είναι οµογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ 
3. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθµίας για την κάλυψη της τελευταίας ή των τελευταίων 
θέσεων υποτροφιών επίδοσης, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το 
χαµηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδηµα. 
Πλήρης υποτροφία χορηγείται στους φοιτητές/σπουδαστές των οποίων και τα δηλούµενα 
προσωπικά και οικογενειακά εισοδήµατα είναι απολύτως ίσα. (Η υποβολή σχετικών 
αποδεικτικών κρίνεται αναγκαία). 
 
            ΜΕΡΟΣ Β : 
Οδηγίες 
Οι υποψήφιοι που δικαιούνται υποτροφία επίδοσης και βραβείου, καλούνται εγγράφως, µε 
βάση την απόλυτη βαθµολογική σειρά επίδοσης να υποβάλουν στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος ή της Σχολής -µέσα σε εύλογη προθεσµία- τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση-
∆ήλωση και ειδικό µηχανογραφικό δελτίο του Ι.Κ.Υ. β) Πλήρες αντίγραφο ή 
πιστοποιητικό (όχι απόσπασµα) ποινικού µητρώου, γ) Εκκαθαριστικό σηµείωµα 
της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας.  
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986(ότι το ποσό των 234,786 του βραβείου θα διατεθεί 
για την αγορά βιβλίων του γνωστικού αντικειµένου σπουδών του φοιτητή/σπουδαστή. 
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Η Γραµµατεία έχει το δικαίωµα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία εφόσον θεωρεί ότι 
θεµελιώνουν το δικαίωµα του φοιτητή/σπουδαστή να λάβει την υποτροφία επίδοσης ή το 
βραβείο. 
            ΜΕΡΟΣ Γ' 
 
Υποβολή Προτάσεων στο Ι.Κ.Υ. 
1. Η Γραµµατεία του Τµήµατος εκδίδει ανακοίνωση µε τα ονόµατα των δικαιούχων λήψης 
υποτροφιών και βραβείων και ορίζει εύλογη προθεσµία (όχι µικρότερη των 30 ηµερών) για 
την υποβολή δικαιολογητικών από τους φοιτητές/σπουδαστές µε βάση την απόλυτη 
βαθµολογική σειρά επίδοσης. 
2. Οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων υποτρόφων, υπογεγραµµένοι από τον Πρόεδρο του 
Τµήµατος πρέπει να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. το αργότερο ως την ηµεροµηνία που 
προκαθορίζεται µε το ειδικό διαβιβαστικό έγγραφο του, συνοδευόµενοι µόνο από τα 
µηχανογραφικά δελτία. 
3. Οι επιταγές (δίγραµµες) αποστέλλονται στις διευθύνσεις των δικαιούχων όπως 
δηλώθηκαν στα µηχανογραφικά τους δελτία. Κάθε παράλειψη π.χ. αριθµού ταυτότητας, 
ταχυδροµικού κώδικα κ.τ.λ. έχει ως συνέπεια τη µη , έκδοση της επιταγής ή του γραπτού 
διπλώµατος. 
4. Μετά τη λήξη της ανατρεπτικής προθεσµίας δεν γίνονται δεκτοί -ανεξαρτήτως λόγου- 
από το Ι.Κ.Υ πίνακες υποψηφίων, ενώ οι ακάλυπτες προγραµµατισµένες θέσεις αυτόµατα 
και οριστικά ανακαλούνται. 
5. Τυχόν επί µέρους ζητήµατα που είναι ενδεχόµενο να ανακύψουν και που δεν 
περιλαµβάνονται στο έντυπο αυτό, ρυθµίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Κ.Υ. 
Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει η ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ: www.iky.gr. 
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∆ιδακτικό προσωπικό 
 

Ιδιότητα  Ονοµατεπώνυµο  
Τηλ. 

γραφείου 
(2310)  

email  

Οµότιµοι 
Καθηγητές  Αικ. Dorfmüller-Καρπούζα  997541  dorfkarp@del.auth.gr  

Ιωάννα Οικονόµου-
Αγοραστού  997543  tagorast@del.auth.gr  

Καθηγητές  
Αγγελική Κοιλιάρη  997553  angelkil@del.auth.gr  

Αναπληρωτές 
καθηγητές  Χρήστος Αντωνίου  997508  antwniou@del.auth.gr  

Αικατερίνη Βρέττα - Πανίδου 997544  kala@del.auth.gr  

Ελένη Μπουτουλούση  997546  butulusi@del.auth.gr  
Ανδροµάχη Σαπιρίδου  997545  sapird@del.auth.gr  
Αθηνά Σιούπη  997559  sioupi@del.auth.gr  
Αικατερίνη Ζάχου  997534 zachu@del.auth.gr  

Επίκουροι 
καθηγητές  

Ευαγγελία Καραγιαννίδου  997552  ekaragia@del.auth.gr  

Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου 997550  olgapa@del.auth.gr  

Αλεξάνδρα Ρασιδάκη  997527  alrasid@del.auth.gr  

Elke Sturm - Τριγωνάκη  997525  esturm@del.auth.gr  

Jutta Wolfrum  997469  jutta.wolfrum@gmx.de  

Ανθή Βηδενµάιερ 997114 antwie@del.auth.gr 

Σιµέλα ∆εληανίδου 998822 simdel@del.auth.gr 

Λέκτορες  

Ελένη Γεωργοπούλου  997816 elgeorg@del.auth.gr  

Θεανώ Κωνσταντινίδου  997555  theanok@del.auth.gr  

Παράσχος Μπερµπέρογλου 997560  pberber@del.auth.gr  

∆ήµητρα Νικολαϊδου - 
Μπαλτά  997554  dimbalta@yahoo.gr  

Ε.Ε.∆.Ι.Π. (κλάδου 
Ι)  

Γιώργος Περπερίδης  997540  gperp@del.auth.gr  

David Ikonomou  997556  daviko@gmx.net  Αλλοδαποί 
διδάσκαλοι  Αναστασία Τζιλίνη  997556  anastasia_tzilinis@web.de 

Hans Bannenberg    ebannenb@del.auth.gr  ∆ιδάσκοντες 
σύµφωνα µε το 
Π.∆. 407/80  Peter Janssens   peter@del.auth.gr  
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 Οµότιµοι Καθηγητές 
Αικ. Dorfmüller-Καρπούζα (Γλωσσολογία-Κειµενογλωσσολογία µε έµφαση στη Συγκριτική Ανάλυση και 
διγλωσσία, γερµανικά-ελληνικά).  
 

 Καθηγητές 
Ιωάννα Οικονόµου-Αγοραστού, (Νεοελληνική Φιλολογία - Συγκριτική Γραµµατολογία µε έµφαση στις 
Ελληνογερµανικές γραµµατειακές σχέσεις). 
Αγγελική Κοιλιάρη,  (Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία-Κοινωνιογλωσσολογία).  

 Αναπληρωτές καθηγητές 
Χρήστος Αντωνίου, (Παιδαγωγική-Εκπαίδευση εκπαιδευτικών). 
 

 Επίκουροι καθηγητές 
Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου, (∆ιδακτική της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας µε έµφαση στη µεταφραστική 
πρακτική και θεωρία). 
Ελένη Μπουτουλούση, (Εφαρµοσµένη γλωσσολογία σε συνάρτηση µε την ανάλυση της Γερµανικής και 
Ελληνικής Γλώσσας). 
Ανδροµάχη Σαπιρίδου, (∆ιδακτική της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας µε έµφαση στην εκπαίδευση και 
επιµόρφωση διδακτικού προσωπικού). 
Αθηνά Σιούπη, (Γλωσσολογία σε συνάρτηση µε την ανάλυση της Γερµανικής γλώσσας).  
 

 Λέκτορες  
Αικατερίνη Ζάχου, (Γερµανική Λογοτεχνία και Πολιτισµός). 
Ευαγγελία Καραγιαννίδου, (∆ιδακτική). 
Χάρις-΄Ολγα Παπαδοπούλου (∆ιδακτική της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας µε ειδικό πεδίο την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση). 
Αλεξάνδρα Ρασιδάκη, (Γερµανική Λογοτεχνία και Πολιτισµός). 
Elke Sturm-Τριγωνάκη, (Συγκριτική Γραµµατολογία). 
Jutta-Anna Wolfrum, (Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία-διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας µε ειδικό πεδίο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο). 
Ελένη Γεωργοπούλου (Γερµανική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα). 
Σιµέλα ∆εληανίδου (Γερµανική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα, gender - studies, intercultural - studies). 
Ανθή Βηδενµάιερ (Μετάφραση και ∆ιερµηνεία). 
 

 Ε.Ε.∆Ι.Π (κλάδου Ι)  
Θεανώ Κωνσταντινίδου, (Γερµανική Γλώσσα/ Λογοτεχνία). 
Παράσχος Μπερµπέρογλου (Θεωρητική και εφαρµοσµένη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας). 
∆ήµητρα Νικολαϊδου-Μπαλτά, (Γερµανική Λογοτεχνία). 
Γεώργιος Περπερίδης, (∆ιδασκαλία της γερµανικής γλώσσας µε δυνατότητα εφαρµογής νέων τεχνολογιών).  
 

 Αλλοδαποί διδάσκαλοι 
David Ikonomou, (Γερµανική Γλώσσα / Πολιτισµός). 
Αναστασία Τζιλίνη (Γερµανική Γλώσσα/Πολιτισµός).  
 

 ∆ιδάσκοντες σύµφωνα µε το Π.∆.407/80 
Everhardus Josephus Cornelis Maria Bannenberg (Oλλανδική γλώσσα-Ολλανδικός πολιτισµός). 
Peter Guido Codelieve Janssens (Ολλανδική γλώσσα-Ολλανδικός πολιτισµός). 
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Νέο Πρόγραµµα Σπουδών (ΝΕ.ΠΡΟ.Σ) 
Το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών (ΝΕ.ΠΡΟ.Σ) ισχύει από το ακαδηµαϊκό έτος 2002/03 
(απόφαση 206/22.02.02 της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος). Από το ακαδηµαϊκό έτος 
2006/07 θα ενταχθούν στο ΝΕ.ΠΡΟ.Σ όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές και φοιτήτριες του 
Τµήµατος. 
Tο ακαδηµαϊκό έτος διαρθρώνεται σε δύο εξάµηνα: χειµερινό και εαρινό. Oι σπουδές 
διαρκούν οκτώ εξάµηνα και προβλέπουν δύο ολοκληρωµένους κύκλους σπουδών που ο 
καθένας τους διαρκεί τέσσερα εξάµηνα.  
Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να συµπληρώσουν 
τουλάχιστον 142 διδακτικές µονάδες (∆Μ). Oι 142 ∆Μ κατανέµονται σε 94 ∆Μ 
υποχρεωτικών µαθηµάτων (70 ∆Μ στον A’ κύκλο σπουδών και 24 ∆Μ στο Β’ κύκλο 
σπουδών), 24 ∆Μ µαθηµάτων κατεύθυνσης, 18 ∆Μ µαθηµάτων επιλογής καθώς και 6 ∆Μ 
µαθηµάτων ξένης γλώσσας από το Κ.∆.Ξ.Γ. του ΑΠΘ. Τα µαθήµατα επιλογής µπορεί να 
είναι από το Τµήµα ή εν µέρει (9 ∆Μ) και από άλλα Τµήµατα της ΦΛΣ και από τα Tµήµατα 
Θεάτρου και Μουσικών Σπουδών. 
 
Όλα τα µαθήµατα περιλαµβάνουν 3 εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχούν σε 3 
∆Μ. Εξαιρούνται τα µαθήµατα γερµανικής γλώσσας καθώς και οι Μικροδιδασκαλίες και η 
Πρακτική Άσκηση. Εάν κάποια από τα µαθήµατα που προσφέρονται από άλλα Tµήµατα 
δεν αντιστοιχούν σε 3 ∆Μ είναι δυνατό να επιλέγονται και αυτά. O συνολικός αριθµός ∆Μ 
όλων των µαθηµάτων επιλογής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ∆Μ. 
 
Ο Α’ κύκλος σπουδών περιλαµβάνει κυρίως υποχρεωτικά µαθήµατα και εξασφαλίζει 
την απόκτηση βασικών γνώσεων σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος.  
 
Στον Α’ κύκλο σπουδών δίδεται µεγάλη έµφαση στη βελτίωση του επιπέδου 
γερµανοµάθειας των φοιτητών και φοιτητριών. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται σε κάθε 
εξάµηνο ένα τετράωρο µάθηµα γερµανικής γλώσσας µε υποχρεωτικά φροντιστηριακά 
µαθήµατα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που οι γνώσεις τους στη γερµανική γλώσσα 
δεν επαρκούν για την παρακολούθηση των σπουδών στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας. Για φοιτητές και φοιτήτριες µε επαρκείς γνώσεις προσφέρεται 
διαφοροποιηµένο γλωσσικό µάθηµα το οποίο έχει µεταξύ άλλων ως στόχο την περαιτέρω 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο. Η επιτυχής παρακολούθηση 
των µαθηµάτων Γερµανικής Γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
µετάβαση του φοιτητή και της φοιτήτριας στον Β’ κύκλο σπουδών. 
 
Στον Α’ κύκλο σπουδών προβλέπεται επίσης το σεµινάριο «Νέες τεχνολογίες, Η/Υ και 
∆ιαδίκτυο – Χρήση και Εφαρµογές» (σύνολο: 24 ώρες) που είναι οργανωµένο µε βάση 
συγκεκριµένο curriculum - πλαίσιο και προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες του Τµήµατος να αναπτύξουν δεξιότητες που στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τις σπουδές τους καθώς και για τη 
µετέπειτα σταδιοδροµία τους. Το σεµινάριο είναι οργανωµένο σε δύο θεµατικές ενότητες: 
Πρώτη θεµατική ενότητα: Βασικές γνώσεις = 6 δίωρα σεµινάρια (12 ώρες), ∆εύτερη 
θεµατική ενότητα: Εξειδικευµένες εφαρµογές = 6 δίωρα σεµινάρια (12 ώρες). Το σεµινάριο 
αυτό είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν πιστώνεται µε διδακτικές µονάδες. Πιστοποιείται όµως 
µε βεβαίωση συµµετοχής.  
 
Ο Β’ κύκλος σπουδών περιλαµβάνει ως επί το πλείστον τα µαθήµατα κατεύθυνσης και 
στοχεύει στην ειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών σε ένα από τα βασικά γνωστικά 
αντικείµενα του Τµήµατος: 1. Γερµανική Λογοτεχνία και Πολιτισµό και 2. Γλωσσολογία και 
∆ιδακτική. 
 
Με την έναρξη του Ε΄ εξαµήνου οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν την υποχρέωση να 
δηλώσουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος την κατεύθυνση ειδίκευσης που επιλέγουν. Οι 
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φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 8 µαθήµατα (24 ∆Μ) 
από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Τα µαθήµατα κατεύθυνσης έχουν ως επί το 
πλείστον µορφή σεµιναρίου.  
 
Και για τις δύο κατευθύνσεις είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση των εξής 
µαθηµάτων:  
 
Ε΄ και ΣΤ΄ εξάµηνο: Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων Ι και ΙΙ, 
Γερµανόφωνη Επικαιρότητα Ι και ΙΙ 
Ζ΄ και Η΄ εξάµηνο: ∆ιδακτική: Μικροδιδασκαλίες (6 ∆Μ), Πρακτική άσκηση (6 ∆Μ). 
 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στον Β’ κύκλο 
σπουδών ως µαθήµατα επιλογής µαθήµατα της άλλης κατεύθυνσης.  
Επισηµαίνεται ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει µε 
επιτυχία το µάθηµα «Γερµανική Γλώσσα» (Α΄- ∆΄ Εξάµηνο), ώστε να µπορέσουν να 
παρακολουθήσουν  
• τα µαθήµατα κατεύθυνσης 
• Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων Ι και ΙΙ, 
• Μικροδιδασκαλίες 
• Πρακτική άσκηση 
 
Είναι ακόµη απαραίτητο να έχουν περάσει τα µαθήµατα ∆Ι∆ Ι, ∆Ι∆ ΙΙ, ∆Ι∆ ΙΙΙ για να πάρουν 
µέρος στις Μικροδιδασκαλίες (Ζ΄ Εξάµηνο) και να έχουν κατοχυρώσει βαθµολογία στο 
µάθηµα των Μικροδιδασκαλιών για να συµµετέχουν στην Πρακτική Άσκηση (Η΄ Εξάµηνο). 
 
Στην κατεύθυνση ειδίκευσης που έχει επιλέξει η φοιτήτρια/ο φοιτητής προβλέπεται η 
προαιρετική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από το Ζ΄ Εξάµηνο και µετά, σύµφωνα µε 
τον εσωτερικό κανονισµό που έχει εγκρίνει η Γ. Σ. του Τµήµατος. (229 / 30.09.2004). 
 
Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής του Γερµανικού Τµήµατος, όπως η θεατρική οµάδα και η 
ολλανδική γλώσσα, καθώς και τα µαθήµατα επιλογής από άλλα Τµήµατα της ΦΛΣ και από 
τα Tµήµατα Θεάτρου και Μουσικών Σπουδών µπορούν επίσης να επιλέγονται από τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των εξαµήνων. 
 
Mεταβατική διάταξη: Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα πριν από 
το 2002/3 και χρωστούν µαθήµατα από το προηγούµενο Πρόγραµµα Σπουδών, τα οποία 
καταργούνται µε το ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα παλιά µαθήµατα µε 
υποχρεωτικά επιλεγόµενα του ίδιου γνωστικού αντικειµένου στα πλαίσια του ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. 
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Το Μάθηµα Γερµανική Γλώσσα στο ΝΕ.ΠΡΟ.Σ 
 
Με το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο γλωσσικό επίπεδο της 
γερµανικής των νεοεισελθέντων φοιτητών, τόσο για να µπορούν να ανταποκριθούν µε 
επιτυχία στις ανάγκες των σπουδών τους, όσο και για να αποκτήσουν την απαραίτητη 
γλωσσική επάρκεια ως µελλοντικοί καθηγητές της γερµανικής γλώσσας.  
Για τον λόγο αυτό διενεργείται στους πρωτοετείς φοιτητές πριν την έναρξη των µαθηµάτων 
του εκάστοτε χειµερινού εξαµήνου ένα κατατακτήριο τεστ του επιπέδου της µέσης 
γλωσσικής βαθµίδας. Στόχος του τεστ είναι να διαγνώσει το επίπεδο γλωσσοµάθειας των 
φοιτητών / φοιτητριών και να τους κατατάξει σύµφωνα µε αυτό για το πρώτο έτος 
σπουδών σε δύο γλωσσικά επίπεδα το Α΄ και το Β΄. Τα δύο αυτά γλωσσικά επίπεδα 
αποτελούν παράλληλα τµήµατα γλώσσας, έχουν κοινή ύλη, όσον αφορά τα περιεχόµενα 
των µαθηµάτων και κοινό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή 
συγκεκριµένου είδους προφορικού και γραπτού λόγου. 
Για τους φοιτητές / φοιτήτριες που κατατάσσονται στο Α΄ επίπεδο, οι οποίοι διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις στη Γερµανική, προβλέπονται εβδοµαδιαίως 4 διδακτικές ώρες 
γλωσσικού µαθήµατος. Αντίστοιχα για τους φοιτητές του Β΄ επιπέδου, που εµφανίζουν 
γλωσσικές αδυναµίες, προβλέπονται εβδοµαδιαία συνολικά 6 διδακτικές ώρες µαθήµατος. 
Οι 4 ώρες εβδοµαδιαίως όπως και για το Α΄ επίπεδο, συµπληρώνονται µε ένα ακόµα 
δίωρο µάθηµα “φροντιστηριακής” µορφής. Τα “φροντιστηριακά” µαθήµατα είναι 
υποχρεωτικά για τους φοιτητές που θα καταταχθούν στο Β΄ επίπεδο, η παρακολούθησή 
τους αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις εξετάσεις, και αποβλέπουν στη 
γλωσσική βελτίωση των φοιτητών /φοιτητριών και στην µείωση του βαθµού απόκλισης του 
γλωσσικού επιπέδου τους από το επίπεδο Α΄. Για την εντατικοποίηση και 
αποτελεσµατικότητα του µαθήµατος υποδιαιρείται το επίπεδο Β΄ σε δύο ισάριθµα 
γλωσσικά τµήµατα. 
Το “φροντιστηριακό” µάθηµα διατηρείται και στα επόµενα δύο εξάµηνα σπουδών Γ΄ και ∆΄ 
για τους φοιτητές  /φοιτήτριες του Β΄ επιπέδου για τους οποίους αποφασίζουν οι 
διδάσκοντες των τµηµάτων του Β΄ επιπέδου κατά το πρώτο έτος, σε ποιο από τα δύο 
επίπεδα µπορούν να παρακολουθούν το µάθηµα Γερµανική Γλώσσα στο επόµενο έτος 
σπουδών. Στο δεύτερο έτος σπουδών υπάρχει ένα τµήµα για το γλωσσικό επίπεδο Α΄ και 
ένα τµήµα για το γλωσσικό επίπεδο Β΄. Οι ώρες του γλωσσικού µαθήµατος είναι ισάριθµες 
µε αυτές του πρώτου έτους σπουδών , 4 ώρες µαθήµατος δηλαδή για το Α΄ και αντίστοιχα 
6 για το Β΄ επίπεδο. 
Για να συµµετέχει µία φοιτήτρια / ένας φοιτητής στις εξετάσεις του µαθήµατος γλώσσας 
του ∆΄ εξαµήνου (Γερµανική Γλώσσα ΙV) θα πρέπει απαραίτητα να έχει περάσει τα 
µαθήµατα του Α΄ (Γερµανική Γλώσσα Ι) και Β΄ εξαµήνου (Γερµανική Γλώσσα ΙΙ), εφόσον 
για το µάθηµα γλώσσας του Γ΄ εξαµήνου (Γερµανική Γλώσσα ΙΙΙ) έπεται και η 
επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεµβρίου. 
Οι εξετάσεις για το µάθηµα Γερµανική Γλώσσα ΙV ελέγχουν το σύνολο των δεξιοτήτων 
που θα πρέπει να αποκτηθούν στα τέσσερα εξάµηνα σπουδών και γίνονται σε δύο 
φάσεις: 

1. Γραπτές εξετάσεις                  και µετά από µία περίπου εβδοµάδα  
2. Προφορικές εξετάσεις 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις προφορικές εξετάσεις είναι να έχει 
περάσει ο φοιτητής / η φοιτήτρια τις γραπτές εξετάσεις. Ο βαθµός από τις γραπτές 
εξετάσεις µπορεί να κρατηθεί µέχρι και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεµβρίου. Μετά θα πρέπει να επαναληφθεί ολόκληρη η εξέταση. 
Οι προφορικές εξετάσεις γίνονται από επιτροπή που αποτελείται από δύο εξεταστές. Τη 
βασική ευθύνη έχει το διδακτικό προσωπικό που διδάσκει το µάθηµα. Ως συνεξεταστές 
συµµετέχουν µε αλφαβητική σειρά µέλη από όλο το διδακτικό προσωπικό πλην της / του 
εκάστοτε Προέδρου. 
 
Γενικές πληροφορίες για τις εξετάσεις Γλώσσας 
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Η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε δύο µέρη: α) Επεξεργασία κειµένου σχετικού µε τις 
θεµατικές ενότητες των τεσσάρων εξαµήνων β) παραγωγή κειµένου 
Η προφορική εξέταση διαρκεί 20 λεπτά και αποτελείται από : 
- εισαγωγή 
- προφορική παρουσίαση / ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου θέµατος 
- ερωτήσεις σχετικά µε την παρουσίαση / την ευρύτερη θεµατική 
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, Η/Υ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ – Χρήση και 
Εφαρµογές 
Στο ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην εξοικείωση των φοιτητών / τριών µε τις νέες 
τεχνολογίες. Το σεµινάριο είναι οργανωµένο µε βάση συγκεκριµένο curriculum - πλαίσιο 
και προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τµήµατος να 
αναπτύξουν δεξιότητες που στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας κρίνονται 
απολύτως απαραίτητες για τις σπουδές τους καθώς και για τη µετέπειτα σταδιοδροµία 
τους.  
  
 Το σεµινάριο προσφέρεται κατά τη διάρκεια του Α΄ Κύκλου Σπουδών και προβλέπει δύο 
θεµατικές ενότητες (12 δίωρα σεµινάρια = 24 ώρες συνολικά): 
 Πρώτη θεµατική ενότητα: Βασικές γνώσεις (12 ώρες) 
 Εξοικείωση στο περιβάλλον windows και στο περιβάλλον της επεξεργασίας κειµένου 
word – Βασικές εντολές  
 1. Βασικές δεξιότητες στην αναζήτηση βιβλιογραφίας 
  
 ∆εύτερη θεµατική ενότητα : Εξειδικευµένες εφαρµογές (12 ώρες) 
 1. ∆ηµιουργία γραφικών. Προχωρηµένη αναζήτηση βιβλιογραφίας 
 2. Βασική αξιοποίηση του διαδικτύου στο πλαίσιο των σπουδών της γερµανικής γλώσσας 
και φιλολογίας 
  
 Το σεµινάριο «Νέες τεχνολογίες, Η/Υ και ∆ιαδίκτυο – Χρήση και Εφαρµογές» είναι 
υποχρεωτικό, αλλά δεν πιστώνεται µε διδακτικές µονάδες. Πιστοποιείται όµως µε 
βεβαίωση συµµετοχής.  
  
 Όσοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες αποδείξουν πως είναι ήδη εξοικειωµένοι µε τα αντικείµενα 
αυτά µπορούν µετά από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο διδάσκοντα να απαλλαγούν από το 
σεµινάριο συνολικά ή από κάποιο µέρος του και να πάρουν το πιστοποιητικό κάνοντας 
κάποιες ασκήσεις / εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το γνωστικό 
αντικείµενο του σεµιναρίου, βλ. στην ιστοσελίδα του τµήµατος : http://www.auth.gr/del/ 
  
 Υπεύθυνος σεµιναρίου: Γ. Περπερίδης, ΜΑ 
 Βοηθητικό προσωπικό σεµιναρίου :  
 Ιωάννα Τσακίρη (Βιβλιοθηκονόµος) 
 Γιώργος Κατσίκας (ΕΤΕΠ) 
 
  

Α. ΚΥΚΛΟΣ (12 ∆ιδακτικές ώρες) 
 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(6 διδακτικές ώρες): Εξοικείωση στο περιβάλλον windows 
και στο περιβάλλον της επεξεργασίας κειµένου word – Βασικές εντολές  
∆ΙΑΡΚΕΙA 
ΣΕ ΩΡΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

►Επιφάνεια 
εργασίας σε 
περιβάλλον Windows

▪ Βασικές λειτουργίες και περιοχές της επιφάνειας 
εργασίας  
▪ Μενού έναρξη  
▪ Βασικά εικονίδια της επιφάνειας 
εργασίας(έγγραφα, ο Υπολογιστής µου, κάδος 
ανακύκλωσης) 
▪ Επιλογή Γλώσσας, γραµµή εργασιών 

2 ∆ιδ. 
ώρες 

►Εξερεύνηση  ▪ Εύρεση αρχείων και φακέλων µε διαφορετικά 
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των Windows.  κριτήρια αναζήτησης 
▪ ∆ηµιουργία φακέλων και υποφακέλων 
▪ Άνοιγµα, αντιγραφή, µετακίνηση, µετονοµασία και 
διαγραφή φακέλων/αρχείων 

►Εξερεύνηση  
στο Internet 

▪Λογισµικό Πλοήγησης Internet Explorer  
▪Παρουσίαση των κουµπιών της γραµµής 
εργαλείων και διαχείριση ιστοσελίδων : ιστορικό 
κίνησης, αγαπηµένα, αποθήκευση ιστοσελίδας, 
άνοιγµα από το δίσκο/εύρεση κειµένου, αντιγραφή, 
επικόλληση κειµένου 
▪Εκτύπωση  ιστοσελίδας µε κείµενο που 
επιλέχθηκε, πλαίσια, προεπισκόπηση 
▪ Αλλαγή κωδικοποίησης  
▪ Εργασία χωρίς σύνδεση 

2 ∆ιδ. 
ώρες 

►Επεξεργασία 
κειµένου(Word) 

▪ Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας  
▪ Χρήση /επιλογή εντολών από το µενού και των 
κουµπιών της γραµµής εργαλείων 
▪ ∆ηµιουργία/αποθήκευση/άνοιγµα/κλείσιµο 
εγγράφου  
▪ Επιλογή κειµένου  
▪ ∆ιαγραφή τµήµατος κειµένου  
▪ Αντιγραφή και µετακίνηση κειµένου  
▪ Αρχικές ρυθµίσεις πριν την 
πληκτρολόγηση(εµφάνιση σελίδας, µορφοποίηση 
κειµένου – παραγράφων, επιλογή γλώσσας) 
▪ Στοίχιση και υπογράµµιση κειµένου 
▪ Εύρεση και αντικατάσταση κειµένου 

 

2 ∆ιδ. 
ώρες 

►Επεξεργασία 
κειµένου(Word) 

▪ ∆ιαµόρφωση σελίδας – Ρύθµιση περιθωρίων  
▪Εισαγωγή-∆ηµιουργία κεφαλίδων, υποσελίδων, 
υποσηµειώσεων 
▪ Προεπισκόπηση – εκτύπωση κειµένου     
▪ Εισαγωγή εικόνας 
▪ ∆ηµιουργία πινάκων 

 

 
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(6 διδακτικές ώρες): Βασικές δεξιότητες στην αναζήτηση 
βιβλιογραφίας 

∆ΙΑΡΚΕΙA 
ΣΕ ΩΡΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

2 ∆ιδ. 
ώρες 

►Παρουσίαση της 
βιβλιοθήκης  

▪ Γενικές οδηγίες χρήσης της Βιβλιοθήκης  
▪ Συστήµατα ταξινόµησης  
▪ Σύστηµα ταξινόµησης των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ 
και του τµήµατος γερµανικής γλώσσας και 
φιλολογίας  
▪ Κατηγορίες θεµάτων  
▪Περιοδικά  

 

2 ∆ιδ. 
ώρες 

►Αναζήτηση 
βιβλιογραφίας 

▪Εισαγωγή στο σύστηµα αναζήτησης και 
δανεισµού OPAC – Horizon  
▪ ∆υνατότητες αναζήτησης 
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▪ Απλή και σύνθετη αναζήτηση  

2 ∆ιδ. 
ώρες   

▪ Παρουσίαση της ιστοσελίδας του Α.Π.Θ 
▪ Παρουσίαση της ιστοσελίδας του συστήµατος 
βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. ▪∆υνατότητες αναζήτησης 
δεδοµένων  
▪ Online εκπαιδευτικοί οδηγοί(Πρόγραµµα 
"Πυθεία")  
▪ Βάσεις δεδοµένων σε CD-Roms του Α.Π.Θ και 
στο Internet 

 

  
Β. ΚΥΚΛΟΣ (12 ∆ιδακτικές ώρες) 
 
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(6 διδακτικές ώρες): ∆ηµιουργία γραφικών. Προχωρηµένη 
αναζήτηση βιβλιογραφίας 

∆ΙΑΡΚΕΙA 
ΣΕ ΩΡΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

►∆ηµιουργία 
πινάκων – 
γραφηµάτων 

▪ Μορφοποίηση πινάκων και γραφηµάτων  
▪Εισαγωγή φύλλου εργασίας του Excel  
▪ ∆ηµιουργία πινάκων – γραφηµάτων – πιτών σε 
περιβάλλον Excel και εισαγωγή τους σε κείµενο 
Word 

2 ∆ιδ. 
ώρες 

►Ανακεφαλαίωση 
βασικών  
δεξιοτήτων στο Word 

  

 

2 ∆ιδ. 
ώρες 

►Αναζήτηση σε 
ηλεκτρονικές πηγές Ι 

▪Βάσεις δεδοµένων σε CD-Roms και Online που 
καλύπτουν τα γνωστικά αντικείµενα του 
Τµήµατος(Eric, MLA, Citation Index,OCLC 
Firstsearch) 
▪ Βάσεις δεδοµένων στην ελληνική γλώσσα 

 

2 ∆ιδ. 
ώρες 

►Αναζήτηση σε 
ηλεκτρονικές πηγές 
ΙΙ 

▪Online ηλεκτρονικά περιοδικά  
▪Αναζήτηση µέσω HEALLINK  
▪ Υπηρεσία JSTOR  
▪ Οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών  

 

  
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(6 διδακτικές ώρες): Βασική αξιοποίηση του διαδικτύου 
στο πλαίσιο των σπουδών της γερµανικής γλώσσας και φιλολογίας 

∆ΙΑΡΚΕΙA 
ΣΕ ΩΡΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

►∆ιόρθωση 
κειµένου του Word 

▪ Ορθογραφικός και γραµµατικός έλεγχος σε 
κείµενα Word  
▪ Γλώσσα-Ορισµός γλώσσας  
▪ Θησαυρός 2 ∆ιδ. 

ώρες 
►Παραδείγµατα 
εφαρµογής του 
διαδικτύου  

▪ Το πληροφοριακό µέσο Internet και η 
εξειδικευµένη χρήση του στο πλαίσιο των σπουδών 
της γερµανικής γλώσσας και φιλολογίας 
▪Κατάλογοι links σχετικοί προς τις σπουδές 
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▪Ηλεκτρονικά λεξικά 
▪Χρήσιµες ιστοσελίδες για εύρεση πληροφοριών / 
δεδοµένων 
▪“Virtual library” - Βιβλιογραφία µέσα από το 
διαδίκτυο 

2 ∆ιδ. 
ώρες   

▪ Παρουσίαση / Πλοήγηση και δυνατότητες χρήσης 
ιστοσελίδων που αναφέρονται στους ευρύτερους 
τοµείς “Γερµανική Λογοτεχνία” και ”Γερµανικός 
πολιτισµός”  
▪ Προσωπικές ιστοσελίδες συγγραφέων  
▪ Επιστήµη της λογοτεχνίας  
▪ Ιστορία της λογοτεχνίας, λογοτεχνικά έργα  
▪ Projects στον τοµέα της Λογοτεχνίας  
▪ Ιστορικά γεγονότα  
▪ Σύγχρονη γερµανική κοινωνία και πολιτισµός. 

 

2 ∆ιδ. 
ώρες   

▪Παρουσίαση / Πλοήγηση και δυνατότητες χρήσης 
ιστοσελίδων που αναφέρονται στον ευρύτερο 
τοµέα της “Γλωσσολογίας” και της “Γερµανικής 
Γλώσσας”  
▪ Ιστορία της γλώσσας  
▪ Γενική γλωσσολογία  
▪ Ψυχογλωσσολογία  
▪ Κειµενογλωσσολογία  
▪ Ευρωπαϊκές µειονοτικές γλώσσες  
▪ IDS Mannheim.  

 

Σύνολο διδακτικών ωρών Α και Β κύκλου: 24 
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Αναλυτική παρουσίαση των κατευθύνσεων 
 
Α. Κατεύθυνση ∆ιδακτικής και Γλωσσολογίας 
Στην κατεύθυνση ∆ιδακτικής εκτός από τα υποχρεωτικά µαθήµατα των Μικροδιδασκαλιών 
και της Πρακτικής Άσκησης, υπάρχει µια σειρά κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, 
που γενικότερό τους στόχο έχουν την εξειδίκευση στους τοµείς της διδακτικής καθώς και 
τον εµπλουτισµό των γνώσεων των φοιτητών / φοιτητριών. Τα µαθήµατα αυτά 
ασχολούνται µε τους παρακάτω τοµείς: Η Πραγµατολογία και η ∆ιδακτική, όπου εξετάζεται 
η πραγµατολογική έρευνα και οι τρόποι µε τους οποίους τα αποτελέσµατά της µπορούν 
να εφαρµοστούν στη διδακτική. Η Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής ΄Ερευνας I, που 
εµβαθύνει, τόσο θεωρητικά όσο και εφαρµοσµένα, στη µεθοδολογία της ποιοτικής 
έρευνας, που είναι χρήσιµη στο χώρο της διδασκαλίας της γερµανικής ως ξένης γλώσσας. 
Ακόµη, προσφέρονται µαθήµατα που εξασφαλίζουν, µε τη βοήθεια πρακτικών εφαρµογών 
και ασκήσεων, την περαιτέρω εξοικείωση µε όλες τις δεξιότητες, όπου δίνεται η ευκαιρία 
λεπτοµερούς ενασχόλησης, συµπληρωµατικά ως προς τα µαθήµατα του πρώτου κύκλου 
και µε ασκήσεις, σε σχέση µε Ειδικά Θέµατα ∆ιδακτικής (I, II, III και IV), για τα οποία 
αναφέρουµε ενδεικτικά τη διδασκαλία µε βάση τις εργασίες, τη διδασκαλία του λεξιλογίου 
και τη µάθηση µέσα από την ανακάλυψη. 
  
Στόχος των µαθηµάτων της γλωσσολογίας είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές / φοιτήτριες 
µε το φαινόµενο της γλώσσας ως ανθρώπινης ικανότητας (langage), µε τα συστήµατα της 
γερµανικής και της ελληνικής γλώσσας (langue) και µε τη χρήση των γλωσσικών αυτών 
συστηµάτων στην επικοινωνία σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια (parole). 
 
Κύριο µέληµα της κατεύθυνσης της Γλωσσολογίας είναι να παρουσιάσει και στη συνέχεια 
να συνδέσει τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις µε τη διδασκαλία και την εκµάθηση της 
Γερµανικής ως πρώτης, δεύτερης / ξένης γλώσσας, επειδή στο Τµήµα Γερµανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας εκπαιδεύονται κυρίως καθηγητές / καθηγήτριες διδασκαλίας της 
γερµανικής γλώσσας. Τα µαθήµατα γλωσσολογίας συνεισφέρουν επίσης στην περιγραφή 
και στην ερµηνεία πολιτισµικών φαινοµένων του γερµανόφωνου και ελληνόφωνου χώρου, 
επειδή δεν εξετάζουν τη γλώσσα µόνο ως σύστηµα, αλλά και ως µέσο επικοινωνίας και 
έκφρασης πολιτισµού στο λόγο (Diskurs). Με την έννοια αυτή συνδέονται επίσης και µε 
την κατεύθυνση της Λογοτεχνίας και του Πολιτισµού. 
  
Στον Πρώτο Κύκλο Σπουδών εξετάζονται βασικές αρχές της γλωσσολογικής έρευνας, 
όπως αυτές διατυπώνονται στο πλαίσιο των κύριων τοµέων της γλωσσικής ανάλυσης, 
δηλ. της Φωνητικής, της Φωνολογίας, της Μορφολογίας, της Σύνταξης, της Σηµασιολογίας 
και της Πραγµατολογίας. Οι φοιτητές / φοιτήτριες έρχονται επίσης σε επαφή µε 
διαφορετικές αναλυτικές προσεγγίσεις του φαινόµενου της επικοινωνίας και της 
εκµάθησης της δεύτερης / ξένης Γλώσσας. 
 
Στο ∆εύτερο Κύκλο Σπουδών προσφέρονται κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα µε 
στόχο τη διεύρυνση και την εµβάθυνση των γνώσεων που έχουν ήδη εξεταστεί στον 
Πρώτο Κύκλο Σπουδών. Οι φοιτητές / φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
ανάµεσα σε µαθήµατα που προσφέρουν εξειδικευµένες γνώσεις είτε σε κάποιους από 
τους κύριους τοµείς της γλωσσολογίας είτε σε κάποιους από τους διεπιστηµονικούς 
εκείνους τοµείς που έχουν προκύψει από τη στενή συνεργασία της γλωσσολογίας µε 
συγγενείς κλάδους: Μορφολογία, Σύνταξη, Σηµασιολογία, Ανάλυση Λόγου, 
Κοινωνιογλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία, Ειδικά θέµατα γλωσσολογίας ΙΙ: 
Απλοποιηµένοι κώδικες. 
  
Β. Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 
H κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισµού αποσκοπεί σε µια πιο επισταµένη ενασχόληση 
µε τη γερµανόφωνη λογοτεχνία και τον ευρωπαϊκό πολιτισµό αλλά και, µέσω αυτής, σε 
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περαιτέρω καλλιέργεια της γλωσσικής ευαισθησίας των φοιτητών / φοιτητριών. Οι φοιτητές 
/ φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να εµπλουτίσουν τις γενικού τύπου γνώσεις, γύρω από 
τη λογοτεχνία και τον πολιτισµό που προσφέρει ο πρώτος κύκλος σπουδών, να ασκηθούν 
στη χρήση της βιβλιογραφίας και στην εφαρµογή των τεχνικών κειµενικής ανάλυσης 
καθώς και στο χειρισµό του επιστηµονικού λόγου γενικότερα. Τα επιλεγόµενα µαθήµατα 
έχουν ως επί το πλείστον σεµιναριακή µορφή και υπάγονται, ως προς τη θεµατική αλλά 
και τον τρόπο προσέγγισης του εκάστοτε αντικειµένου τους, σε ποικίλες κατηγορίες 
καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. ∆ιαµορφώνονται, λοιπόν, οι εξής 
βασικές κατηγορίες µαθηµάτων (υπέρτιτλοι), οι οποίες θα δηλώνονται µαζί µε το 
συγκεκριµένο τίτλο του µαθήµατος: 
α) Εποχές, είδη, ρεύµατα της λογοτεχνίας  
β) Συγγραφείς  
γ) Ειδικά θέµατα συγκριτικής γραµµατολογίας 
δ) Ειδικά θέµατα πολιτισµού 
ε) Θεωρία και πρακτική της µετάφρασης  
στ) Ειδικά θέµατα θεωρίας της λογοτεχνίας 
 
Οι πρώτες δύο κατηγορίες επικεντρώνονται στην γερµανόφωνη λογοτεχνική παράδοση µε 
µαθήµατα που εξετάζουν το έργο ενός συγγραφέα π.χ. (Paul Celan) ή κάποιο λογοτεχνικό 
ρεύµα, κίνηµα η εποχή (π.χ. Ροµαντισµός, Dada, Ερωτική ποίηση µετά το 1945).  
Τα σεµινάρια της συγκριτικής γραµµατολογίας κινούνται σε ευρύτερο πεδίο ως προς την 
προέλευση των κειµένων που εξετάζουν (π.χ. To σύγχρονο αστυνοµικό µυθιστόρηµα).  
Τα σεµινάρια µε τον υπέρτιτλο ειδικά θέµατα πολιτισµού εστιάζουν σε συγκεκριµένες 
περιόδους του ευρωπαϊκού πολιτισµού (π.χ. Η Γερµανία της Μεταρρύθµισης, 
Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός) ή σε παραδόσεις καθοριστικές για τη δυτική σκέψη (π.χ. Ο 
περί µελαγχολίας λόγος, Η παράδοση της Ουτοπίας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
και θεµατικά σεµινάρια λογοτεχνίας µε διαχρονική οπτική π.χ. Τα όνειρα στην λογοτεχνία, 
Η λογοτεχνία του φανταστικού. 
Η θεωρία και πρακτική της µετάφρασης περιλαµβάνει σεµινάρια - εργαστήρια µετάφρασης 
προς και από τα γερµανικά λογοτεχνικών, επιστηµονικών και χρηστικών κειµένων, 
σύγκριση µεταφράσεων και ενασχόληση µε ειδικά ζητήµατα µετάφρασης (π.χ. Μετάφραση 
και κινηµατογράφος, Μετάφραση θεατρικών έργων). 
  
Σε όσα µαθήµατα δεν αναφέρεται ο αριθµός των ωρών και οι διδακτικές µονάδες ισχύει το 
: Ώρες 3 ∆Μ 3 
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Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
Α΄ Εξάµηνο  ∆Μ 
ΓΕΡ 101 Γερµανική Γλώσσα Ι     4 
ΓΛΩ 101 Γλωσσολογία Ι     3 
ΠΑΙ 101 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική     3 
ΛΟΓ 101 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας Ι  3 
ΛΟΓ 104 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία  3 
ΠΛΗ 101 Νέες Τεχνολογίες , Η/Υ και ∆ιαδίκτυο-Χρήση & Εφαρµογές  
Β΄ Εξάµηνο  

ΓΕΡ 201 Γερµανική Γλώσσα ΙΙ     4 
ΓΛΩ 201 Γλωσσολογία ΙΙ     3 
∆Ι∆ 201 ∆ιδακτική Ι     3 
ΠΑΙ 201 Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών     3 
ΛΟΓ 201 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙ  3 
ΛΟΓ 202 Πολιτισµός Ι  3 
Γ΄ Εξάµηνο  

ΓΕΡ 301 Γερµανική Γλώσσα ΙΙΙ     4 
ΓΛΩ 301 Γλωσσολογία ΙΙΙ     3 
∆Ι∆ 301 ∆ιδακτική ΙΙ  3 
ΛΟΓ 301 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ  3 
ΛΟΓ 302 Πολιτισµός ΙΙ  3 
∆΄ Εξάµηνο  

ΓΕΡ 401 Γερµανική Γλώσσα IV     4 
ΓΛΩ 401 Γλωσσολογία IV     3 
∆Ι∆ 401 ∆ιδακτική ΙΙΙ    3 
ΛΟΓ 403 Εισαγωγή στη θεωρία και µεθοδολογία της Λογοτεχνίας  3 
ΛΟΓ 405 Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραµµατολογία  3 
ΜΕΤ 401 Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερµηνεία  3 
ΠΛΗ 401 Νέες Τεχνολογίες , Η/Υ και ∆ιαδίκτυο-Χρήση & Εφαρµογές  

 
A' εξάµηνο 
 
Γερµανική Γλώσσα Ι (ΓΕΡ 101) (Ώρες 4 ∆Μ 4) 
Στο πλαίσιο των µαθηµάτων Γερµανική Γλώσσα Ι δίδεται βαρύτητα ιδιαίτερα στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Με την εισαγωγή και χρήση 
στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου ακολουθεί η επεξεργασία αυθεντικών κειµένων, 
που ανήκουν σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες. Παράλληλα µε την εξοικείωση των 
φοιτητών / τριών στην κατανόηση κειµένων πραγµατοποιούνται ασκήσεις για τον 
εµπλουτισµό του λεξιλογίου, ενώ γίνεται εµβάθυνση και εξάσκηση σε επιλεγµένες 
θεµατικές ενότητες της γραµµατικής. Παράλληλα εισάγονται και εξασκούνται οι φοιτητές /-
τριες στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Αξιολόγηση: Προφορική και 
γραπτή εξέταση. 
Θ. Κωνσταντινίδου / Π. Μπερµπέρογλου / Γ. Περπερίδης 
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Γλωσσολογία Ι (ΓΛΩ 101) 
Γενικός στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τις 
βασικές εισαγωγικές γνώσεις στη γλωσσολογία. Συζητούνται θέµατα, όπως τι είναι 
γλώσσα, γλωσσικό σύστηµα, χρήση της γλώσσας σε συγκεκριµένα επικοινωνιακά πλαίσια 
κ.α.. Κεντρικό σηµείο αναφοράς και συζήτησης αποτελεί η κοινωνική διάσταση της 
γλώσσας και τα κοινωνιογλωσσολογικά συµφραζόµενα που ορίζουν την επικοινωνία. Το 
µάθηµα γίνεται µε τη µορφή εργαστηρίου και προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή των 
φοιτητριών και φοιτητών. Η τελική αξιολόγηση γίνεται µε γραπτές εξετάσεις. 
Αγγ. Κοιλιάρη 
  
Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας Ι (7ος – 18ος αι.) (ΛΟΓ 101) (Ώρες 3 ∆Μ 3) 
Αντικείµενο του µαθήµατος αυτού είναι η επισκόπηση της γερµανόφωνης λογοτεχνίας από 
τις απαρχές µέχρι το τέλος του 18ου αιώνα και η συσχέτισή της µε τα εκάστοτε ευρωπαϊκά 
συµφραζόµενα. Μέσα από λογοτεχνικά κείµενα αλλά και από µουσική και εικόνες θα 
επιχειρήσουµε να αποκτήσουµε µια ζωντανή εικόνα του παρελθόντος. Τρόπος 
αξιολόγησης : γραπτές εξετάσεις. 
Ε. Sturm-Τριγωνάκη 
  
Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία (ΛΟΓ 104) (Ώρες 3 ∆Μ 3) 
Ιστορική επισκόπηση των κυριοτέρων σταθµών της νεοελληνικής λογοτεχνικής 
παραγωγής του 19-20ου αιώνα, µε παράλληλη ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειµένων. 
Εξέταση : γραπτή. 
Ι. Οικονόµου – Αγοραστού 
 
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (ΠΑΙ 101) (Ώρες 3 ∆Μ 3) 
Σκοπός της παράδοσης αυτής είναι να εξετάσει βασικά θέµατα της Παιδαγωγικής 
Επιστήµης και ειδικά θέµατα της παιδαγωγικής διαδικασίας. Στο πρώτο µέρος 
διερευνώνται τα εξής θέµατα : η Παιδαγωγική Επιστήµη, µέθοδοι έρευνας, µέσα αγωγής 
και διδασκαλίας, διαπολιτισµική εκπαίδευση. Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται οι εξής 
ενότητες: σχολείο, εκπαιδευτικός και µαθητής, ο µαθητής στη σχολική τάξη και οι 
προϋποθέσεις για τη σχολική του επίδοση, προβλήµατα και η παιδαγωγική αντιµετώπισή 
τους κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, το Αναλυτικό Πρόγραµµα, η διδασκαλία, το 
βιβλίο, αξιολόγηση και βαθµολόγηση της σχολικής επίδοσης του µαθητή. Εξέταση: 
γραπτή. 
Χρ. Ηρ. Αντωνίου 
  
 
Β' εξάµηνο 
 
Γερµανική Γλώσσα ΙΙ (ΓΕΡ 201) (Ώρες 4 ∆Μ 4) 
Συνέχεια του µαθήµατος Γερµανική Γλώσσα Ι του χειµερινού εξαµήνου.  
Θ. Κωνσταντινίδου / Π. Μπερµπέρογλου / Γ. Περπερίδης 
Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙ (19ος αι.) (ΛΟΓ 201) (Ώρες 3 ∆Μ 3) 
Σ΄ αυτό το σεµινάριο γίνεται µία επισκόπηση της ιστορίας της γερµανικής λογοτεχνίας από 
τα µέσα του 18ου µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα λογοτεχνικά 
ρεύµατα: «Θύελλα και Ορµή», Κλασσική περίοδος, Ροµαντισµός, Πολιτική Λογοτεχνία της 
περιόδου των επαναστάσεων (Vormärz) και Ρεαλισµός. Οι εξετάσεις είναι προφορικές. 
Τα µαθήµατα Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙ και Πολιτισµός Ι έχουν σχεδιαστεί ως 
συµπληρωµατικά και ως εκ τούτου συστήνεται η παράλληλη παρακολούθησή τους. 
∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά 
  
Πολιτισµός Ι  (19ος αιώνας) (ΛΟΓ 202) 
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Στόχο του µαθήµατος αποτελεί η ένταξη των ιστορικών εξελίξεων στην Γερµανία στο 
πλαίσιο της πολιτισµικής ιστορίας της Ευρώπης από την Γαλλική Επανάσταση ως τον Α΄ 
Παγκόσµιο πόλεµο. Βασικοί άξονες είναι οι εξής :  
Συνέπειες της Γαλλικής Επανάστασης – Βάσεις του µοντερνισµού 
Η έννοια του Έθνους 
Ευρωπαική εξάπλωση: αποικίες σε Ασία και Αφρική 
Ο αιώνας της ιστορίας και της φιλοσοφίας 
Βιοµηχανική επανάσταση. Μηχανές, χάλυβας, ηλεκτρισµός: το άστυ και η εργατική τάξη 
Ο αιώνας των ιδεολογιών (Φιλελευθερισµός, Σοσιαλισµός, Μαρξισµός) 
Ο αιώνας των εφευρέσεων Ποδήλατο, Σιδηρόδροµος, ατµοκίνητο: η εµπειρία της 
επιτάχυνσης 
Ρεαλισµός, Ροµαντισµός: περί τέχνης και αναπαράστασης 
∆αγγεροτυπία, φωτογραφία και κινηµατογράφος 
Εµβόλια, ακτίνες Röntgen – Ψυχανάλυση: η ανακάλυψη του εγώ 
Kulturpessimismus και Décadence 
Εξέταση : γραπτή 
Α. Ρασιδάκη 
 
∆ιδακτική Ι (Εισαγωγή στη ∆ιδακτική και Μεθοδολογία των ξένων γλωσσών Ι) (∆Ι∆ 
201) 
Θα ξεκινήσουµε µε την οριοθέτηση και αποσαφήνιση των όρων διδακτική και µεθοδολογία 
των ξένων γλωσσών, για να περάσουµε σε κάποια εισαγωγική πληροφόρηση σχετικά µε 
θέµατα όπως: η γερµανική ως ξένη γλώσσα στον κόσµο και την Ελλάδα, η διδασκαλία 
µιας ξένης γλώσσας, ο σχεδιασµός της διδασκαλίας της γερµανικής ως ξένης γλώσσας, 
κ.α. Ακόµη, θα αρχίσουµε να εξοικειωνόµαστε µε βασικές πτυχές της διδακτικής και 
µεθοδολογίας των ξένων γλωσσών, όπως οι διδακτικοί στόχοι, οι φάσεις του µαθήµατος, 
οι γλωσσικές δεξιότητες, κ.ά. Εξετάσεις : γραπτές. 
Χ. – Ό. Παπαδοπούλου 
  
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (ΠΑΙ 201) 
Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να διερευνήσει το θέµα της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών σε όλες του τις διαστάσεις. Αναλυτικά εξετάζονται τα εξής θέµατα: το 
πρόγραµµα σπουδών, οι δυνατότητες της προσωπικής και της επαγγελµατικής εξέλιξης 
των εκπαιδευτικών, η επιµόρφωση, η συσχέτιση µεταξύ επιστηµονικής και παιδαγωγικής-
διδακτικής κατάρτισης. Επίσης εξετάζονται και οι εξής ενότητες: εκπαιδευτική πολιτική και 
εκπαίδευση των Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, προβλήµατα µέσα στην 
τάξη και η παιδαγωγική αντιµετώπισή τους. Εξέταση: γραπτή. 
Χρ. Αντωνίου 
 
 
Γ' εξάµηνο 
 
Γερµανική Γλώσσα ΙΙΙ (ΓΕΡ 301) Ώρες 4 ∆Μ 4) 
Θα ασχοληθούµε κυρίως µε κείµενα των θεωρητικών επιστηµών αλλά και 
δηµοσιογραφικά. Τα κείµενα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την άσκηση των φοιτητών 
/ φοιτητριών στην παραγωγή διαφόρων κειµένων που έχουν άµεση σχέση µε τις ανάγκες 
των σπουδών (περίληψη και ανάλυση κειµένου, σχόλια, βιογραφικό σηµείωµα). 
Παράλληλα εµβαθύνουµε σε επιλεγµένα γραµµατικά φαινόµενα. Εξέταση : γραπτή.  
Στο πλαίσιο της εξάσκησης του προφορικού λόγου θα πραγµατοποιηθούν συζητήσεις 
πάνω σε επίκαιρα θέµατα, σχετικά µε τα οποία θα παρουσιαστούν βιντεοταινίες και 
ηχογραφηµένα κείµενα. Προβλέπονται σύντοµες εισηγήσεις από τους φοιτητές/φοιτήτριες. 
΄Οσοι / όσες φοιτητές / φοιτήτριες παίρνουν τακτικά µέρος στο µάθηµα, έχουν τη 
δυνατότητα να περάσουν το µάθηµα µε ενδιάµεσα τέστ και µικρές εργασίες. Εξέταση : 
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προφορική. 
D. Ikonomou / Α. Τζιλίνη 
  
Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ (20ού αιώνα) (ΛΟΓ 301) 
Το µάθηµα νοείται ως µια επισκόπηση της γερµανόφωνης σύγχρονης λογοτεχνίας, 
περιλαµβάνοντας εξίσου τις λογοτεχνίες της πρώην Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, 
της Ελβετίας και της Αυστρίας αλλά και τα γερµανόφωνα πολυπολιτισµικά κείµενα των 
τελευταίων δεκαετιών. Θα αναλυθούν οι βασικοί όροι όπως Ιµπρεσιονισµός, 
Εξπρεσιονισµός ή Υπαρξισµός, και θα σκιαγραφηθεί η µετάβαση από τον µοντερνισµό 
στον µεταµοντερνισµό. (Αξιολόγηση : γραπτή εξέταση). 
Σηµείωση: Τα µαθήµατα Ιστορία της Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ και Πολιτισµός ΙΙ έχουν 
σχεδιαστεί ως συµπληρωµατικά. Ως εκ τούτου συστήνουµε την παράλληλη 
παρακολούθησή τους. 
Σ. ∆εληανίδου 
 
Πολιτισµός ΙΙ (ΛΟΓ 302) 
Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η επισκόπηση της ιστορίας του πολιτισµού στην Γερµανία 
από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι και σήµερα. Οι κυριότεροι σταθµοί είναι : 
• Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος στην λογοτεχνία και την τέχνη 
• Η χρυσή εποχή της δεκαετίας του 1920 
• Εθνικοσοσιαλισµός και µεταπολεµική περίοδος 
• ΄Από την ίδρυση των δύο κρατών µέχρι την επανένωση της Γερµανίας  
• Αντιεξουσιαστικά κινήµατα και εναλλακτική οπτική 
• Εικαστική, κινηµατογραφική και µουσική σκηνή 
Εξέταση:γραπτή. 
Σηµείωση: Τα µαθήµατα Ιστορία της Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ και Πολιτισµός ΙΙ έχουν 
σχεδιαστεί ως συµπληρωµατικά. Ως εκ τούτου συστήνουµε την παράλληλη 
παρακολούθησή τους. 
Ελ. Γεωργοπούλου 
 
∆ιδακτική ΙΙ (Κατανόηση προφορικού λόγου-Γραµµατική-Αυτονόµηση µαθητών) 
(∆Ι∆ 301) (Ώρες 3 ∆Μ 3) 
Αρχικά θα ασχοληθούµε µε τις θεωρητικές αρχές της ακουστικής κατανόησης 
(κατανόησης προφορικού λόγου) στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας. Επίσης 
θα συζητήσουµε διεξοδικά ποικίλες δυνατότητες εξάσκησης της γλωσσικής αυτής 
δεξιότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους διδακτικούς στόχους κάθε είδους άσκησης 
καθώς επίσης και στις στρατηγικές κατανόησης που πρέπει να αναπτύξουν οι µαθητές. 
Κατόπιν θα ασχοληθούµε µε τη διδασκαλία της γραµµατικής. Εδώ θα δώσουµε ιδιαίτερη 
βαρύτητα σε στρατηγικές κατανόησης και στρατηγικές µάθησης γραµµατικών φαινοµένων, 
οι οποίες οδηγούν στην αυτονόµηση των µαθητών. Τρόπος αξιολόγησης : γραπτή 
εξέταση.  
Ε. Καραγιαννίδου 
  
∆ιδακτική ΙΙΙ (∆Ι∆ 401) (Ώρες 3 ∆Μ 3) 
Για να είµαστε σε θέση να αξιοποιήσουµε τα κριτήρια για την ανάλυση και κριτική ενός 
διδακτικού βιβλίου για τη γερµανική ως ξένη γλώσσα, θα πρέπει πρώτα να µάθουµε να 
αναγνωρίζουµε και να κρίνουµε τη µέθοδο, µε την οποία δουλεύει, και αυτό προϋποθέτει 
να γνωρίσουµε τις πιο κοινές µεθόδους των τελευταίων ετών. Αυτά τα τέσσερα σηµεία, 
αναγνώριση / κριτική µεθόδων και ανάλυση / κριτική βοηθηµάτων θα είναι το αντικείµενο 
του µαθήµατος αυτού. 
Αξιολόγηση : Γραπτή εργασία ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις γραπτές εξετάσεις. 
Α. Σαπιρίδου 
 
 



 33

 
∆' εξάµηνο 
 
Γερµανική Γλώσσα ΙV (ΓΕΡ 401) (Ώρες 4 ∆Μ 4) 
Συνεχίζεται το µάθηµα του χειµερινού εξαµήνου. 
D. Ikonomou / Α. Τζιλίνη  
 
Γλωσσολογία ΙΙΙ (ΓΛΩ 301) 
Στο µάθηµα αυτό παρουσιάζεται το µορφολογικό επίπεδο το οποίο µελετά την εσωτερική 
δοµή της λέξης, και το συντακτικό το οποίο µελετά ενότητες µεγαλύτερες από τη λέξη, 
φράσεις και προτάσεις. Μέσα από γερµανικά παραδείγµατα δίνεται η δυνατότητα 
µορφολογικής ανάλυσης των λέξεων καθώς και η περιγραφή µοντέλων παραγωγής 
ουσιαστικών, επιθέτων και ρηµάτων. Ακόµη, περιγράφεται ο τρόπος συνδυασµών των 
µορφηµάτων µέσα στην πρόταση, οι σχέσεις ανάµεσα στις λέξεις και στις φράσεις, οι 
διαφορές ανάµεσα σε συντακτικές κατηγορίες, καθώς και οι διαφορετικοί τύποι 
προτάσεων της γερµανικής. Εξέταση : γραπτή. 
Α. Σιούπη 
Γλωσσολογία ΙV (Σηµειωτική-Σηµασιολογία-Πραγµατολογία) (ΓΛΩ 401) 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να φωτίσει κάποιες πλευρές του σύνθετου φαινοµένου της 
(γλωσσικής) επικοινωνίας. Το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στις µικρές µονάδες που 
συµβάλλουν στην παραγωγή και πρόσληψη της (γλωσσικής) επικοινωνίας, π.χ. στο 
(γλωσσικό) σηµείο, στην πρόταση, στη γλωσσική πράξη. Για το λόγο αυτό ασχολούµαστε 
µε κριτικό τρόπο µε τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις µεθόδους της Σηµειωτικής, της 
Σηµασιολογίας και της Πραγµατολογίας. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω 
θεµάτων επιστρατεύονται ως παραδείγµατα περιστάσεις της γλωσσικής επικοινωνίας που 
πραγµατώνονται στο πλαίσιο του γερµανικού και του ελληνικού πολιτισµού. Αξιολόγηση: 
γραπτή στο τέλους του εξαµήνου. 
Ελένη Μπουτουλούση 
 
Εισαγωγή στη Θεωρία και Μεθοδολογία της Λογοτεχνίας (ΛΟΓ 403)  
Τι είναι λογοτεχνία ; Ποια λογοτεχνικά είδη διακρίνουµε ; Τι είναι η θεωρία της λογοτεχνίας 
; Ποιες είναι οι λογοτεχνικές θεωρίες ; Γιατί δηµιουργήθηκαν οι λογοτεχνικές θεωρίες ; Τι 
σηµαίνει για την επιστήµη της λογοτεχνίας δοµισµός, ερµηνευτική, θεωρία της 
πρόσληψης, σηµειωτική, ψυχανάλυση, κοινωνιολογία, επικοινωνιακό µοντέλο κλπ. 
Εξετάσεις : γραπτές. 
Κ. Ζάχου 
  
Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραµµατολογία (ΛΟΓ 405) 
ΙΙστορική επισκόπηση των κυριοτέρων σταθµών εξέλιξης της συγκριτικής γραµµατολογίας 
ως επιστήµης από τις απαρχές του 19ου αιώνα και εξής, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 
σηµερινές θεωρητικές κατευθύνσεις του κλάδου. Εξέταση : γραπτή. 
Ι. Οικονόµου-Αγοραστού 
 
Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερµηνεία (ΜΕΤ 401) 
Τι σηµαίνει µετάφραση, ποια είναι η διαφορά της από τη διερµηνεία, ποια είναι τα βασικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µεταφραστές και διερµηνείς και ποιες οι θεωρητικές 
προσεγγίσεις επίλυσής τους. Εξοικείωση µε λεξικά, βάσεις δεδοµένων, διαδίκτυο. 
Αξιολόγηση : παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, µεταφραστικές ασκήσεις, 
γραπτή εξέταση.  
Α. Βήδενµαγιερ 
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Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 
 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 
ΓΕΡ 512 Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων Ι Wolfrum 
ΕΠΙ 522 Γερµανόφωνη Επικαιρότητα Ι  Οικονόµου 

∆Ι∆ 731 ∆ιδακτική IV - Μικροδιδασκαλίες 
Βρέττα-Πανίδου Σαπιρίδου  
Καραγιαννίδου 
Παπαδοπούλου 

 

Ε' εξάµηνο 

Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων I (ΓΕΡ 512) 
Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τη συγγραφή 
επιστηµονικών κειµένων. Θα προσεγγιστούν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά τρόποι 
επεξεργασίας θεµατικών περιοχών µε σκοπό τη συγγραφή συστηµατοποιηµένων 
κειµένων, που να είναι γλωσσικά, υφολογικά και θεµατικά αξιόλογα και επιστηµονικά. Στη 
διαδικασία αυτή σηµαντικό ρόλο θα παίξουν οι τεχνικές του σχεδιασµού, της δόµησης και 
παραγωγής καθώς και της επεξεργασίας των επιστηµονικών (και δηµοσιογραφικών) 
κειµένων, που θα χρησιµοποιηθούν. Σκοπός είναι οι φοιτητές/τριες να βελτιώσουν τις 
συγγραφικές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν µε τη χρήση του επιστηµονικού λόγου.  
Τρόπος αξιολόγησης: η συνεπής και ενεργή συµµετοχή και η τακτή συγγραφή κειµένων. 
J. Wolfrum 
 
Γερµανόφωνη Επικαιρότητα Ι (ΕΠΙ 522) 
Στο σεµινάριο αυτό θα προσπαθήσουµε να γνωρίσουµε τις γερµανόφωνες χώρες 
(ιδιαίτερα τη Γερµανία) µέσα από επίκαιρα θέµατα. Ξεκινώντας από τα γεωγραφικά 
δεδοµένα, την κρατική οργάνωση, τον πληθυσµό κλπ. θα φτάσουµε σε γενικότερα 
κοινωνικά δεδοµένα (οικονοµία, σύστηµα παιδείας, περιθωριακές οµάδες) καθώς επίσης 
και σε θέµατα που αφορούν την καθηµερινότητα και τον πολιτισµό (οικογένεια, νεολαία, 
γιορτές). Με τον τρόπο αυτό στοχεύουµε σε µια καλύτερη κατανόηση της σύγχρονης 
γερµανόφωνης κοινωνίας. Αξιολόγηση: γραπτές εξετάσεις. Εναλλακτικά : προφορική 
εισήγηση και γραπτή εργασία. 
∆. Οικονόµου / Α. Τζιλίνη 
 
Ζ' εξάµηνο 
 
∆ιδακτική IV (Παρακολούθηση και προγραµµατισµός του µαθήµατος της 
Γερµανικής ως ξένης γλώσσας - Μικροδιδασκαλίες) (∆Ι∆ 731) (Ώρες 6 ∆Μ 6) 
Προϋπόθεση: Για να έχουν το δικαίωµα οι φοιτητές/φοιτήτριες να πάρουν µέρος στο 
υποχρεωτικό αυτό µάθηµα για όλους/όλες (∆Ι∆ ΙV) είναι απαραίτητο να έχουν περάσει τα 
µαθήµατα ∆ιδακτικής του πρώτου κύκλου σπουδών (∆Ι∆ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ). 
Θεωρία και εξάσκηση: Αφού συνοψίσουµε τις βασικές αρχές του προγραµµατισµού του 
µαθήµατος και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, θα ασχοληθούµε µε την προετοιµασία, 
ανάλυση και αξιολόγηση του µαθήµατος της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας. 
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Στο πρώτο µέρος οι φοιτητές και φοιτήτριες παρακολουθούν µαθήµατα της Γερµανικής σε 
βίντεο. Κατά την παρακολούθηση µαθαίνουν  
• να καταγράφουν τις φάσεις, τους στόχους, τα εποπτικά µέσα που χρησιµοποιούνται, τις 
µορφές συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες διδασκόντων και διδασκοµένων που 
αναγνωρίζουν,  
• να κάνουν διδακτικές παρατηρήσεις και  
• να αξιολογούν το µάθηµα που έχουν παρακολουθήσει. 
Μικροδιδασκαλίες: Στο δεύτερο µέρος οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να 
ασχοληθούν στην πράξη µε την προετοιµασία του µαθήµατος και τη διδασκαλία σε µορφή 
Microteaching. Οι µικροδιδασκαλίες γίνονται στο πανεπιστήµιο, την ώρα του σεµιναρίου 
µε "καθηγητές" µία µικρή οµάδα φοιτητών, ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές είναι "µαθητές" και 
"παρατηρητές". Το µάθηµα βιντεοσκοπείται, ώστε να προβληθεί κατόπιν για να 
καταγραφεί και να αξιολογηθεί. 
Τρόπος αξιολόγησης: Ο τελικός βαθµός προκύπτει από τους επιµέρους βαθµούς στα 
παρακάτω µέρη που υπολογίζονται κατά 1/6 ή 2/6 αναλόγως. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι ο φοιτητής/η φοιτήτρια να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον το βαθµό πέντε (5) σε κάθε 
µέρος: 
• Η παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο (1/6 του βαθµού). 
• Η Μικροδιδασκαλία (σε οµάδες εργασίας) (2/6 του βαθµού). 
• Η γραπτή εξέταση µε θέµα τον προγραµµατισµό του µαθήµατος (2/6 του βαθµού). 
• Η γραπτή εργασία (σε οµάδες εργασίας) (1/6 του βαθµού). 
∆ιδάσκουσες: Το σεµινάριο γίνεται σε τρία παράλληλα τµήµατα από τις: 
Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου  
Ανδροµάχη Σαπιρίδου  
Ευαγγελία Καραγιαννίδου 
(βλ. και „Οδηγός Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης“ στο Παράρτηµα) 
 
  
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 
 
Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

ΓΕΡ 612 Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων 
ΙΙ 

Wolfrum 

ΕΠΙ 622 Γερµανόφωνη Επικαιρότητα ΙΙ  Οικονόµου 

∆Ι∆ 831 ∆ιδακτική V - Πρακτική άσκηση 
Βρέττα-Πανίδου  
Σαπιρίδου  
Καραγιαννίδου 

 
ΣΤ' εξάµηνο 
 
Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων II (ΓΕΡ 612) 
Με βάση τις γνώσεις και τις συγγραφικές εµπειρίες που αποκοµίστηκαν στο µάθηµα 
‘Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων I’ στο µάθηµα ‘Εισαγωγή στη 
συγγραφή επιστηµονικών κειµένων II’ θα επικεντρωθούµε στην επεξεργασία των 
προσωπικών µας κειµένων και στη βελτίωση του συγγραφικού µας στιλ. Αφετηρία θα 
αποτελέσει το προσωπικό συγγραφικό προφίλ του / της κάθε φοιτητή / τριας, το οποίο και 
θα συµβάλει στην ατοµική βελτίωση της συγγραφικής δεξιότητας βάσει των εκάστοτε 
προτιµήσεων και δυνατοτήτων.  
Τρόπος αξιολόγησης: η συνεπής και ενεργή συµµετοχή και η τακτή συγγραφή κειµένων.  
J. Wolfrum 
 
Γερµανόφωνη Επικαιρότητα ΙΙ (ΕΠΙ 622) 
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Συνεχίζεται το µάθηµα του χειµερινού εξαµήνου. Στα θέµατα προστίθεται και η διδακτική 
του πολιτισµού. Αξιολόγηση : όπως στο χειµερινό εξάµηνο.  
∆. Οικονόµου / Α. Τζιλίνη 
 
 
Η' εξάµηνο 
 
∆ιδακτική V (Ανάλυση του µαθήµατος - Πρακτική άσκηση) (∆Ι∆ 831) (Ώρες 6 ∆Μ 6) 
 Προϋπόθεση: Για να έχουν το δικαίωµα οι φοιτητές/φοιτήτριες να πάρουν µέρος στο 
υποχρεωτικό αυτό µάθηµα για όλους/όλες (∆Ι∆ V) είναι απαραίτητο να έχουν περάσει τα 
µαθήµατα ∆ιδακτικής του πρώτου κύκλου σπουδών (∆Ι∆ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) όπως και τη ∆Ι∆ ΙV 
(Μικροδιδασκαλίες) του Ζ΄ εξαµήνου. 
 Θεωρία και εξάσκηση: Στο πρώτο µέρος οι φοιτητές και φοιτήτριες µαθαίνουν να 
αναλύουν βιντεοσκοπηµένα µαθήµατα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας και να κάνουν 
δικές τους προτάσεις. Επίσης γίνεται η απαραίτητη προετοιµασία για την πρακτική τους 
άσκηση. 
 Πρακτική άσκηση: Στο δεύτερο µέρος οι φοιτητές και φοιτήτριες παρακολουθούν σε 
µικρές οµάδες µαθήµατα της Γερµανικής και διδάσκουν σε τάξεις δηµοσίων και ιδιωτικών 
σχολείων, υπό την επίβλεψη πεπειραµένων καθηγητών και καθηγητριών. Κατά την 
παρακολούθηση αναλύουν το µάθηµα µε βάση τα κριτήρια που έχουν επεξεργαστεί στο 
σεµινάριο. Κατόπιν ετοιµάζουν (και στο δηµόσιο και στο ιδιωτικό σχολείο) δικές τους 
προτάσεις για µια διδακτική ενότητα και τη διδάσκουν στις τάξεις, όπου έχουν 
παρακολουθήσει µαθήµατα. 
 Γραπτή εργασία: Τέλος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναλύουν και εκθέτουν γραπτώς την 
πορεία της διδασκαλίας που παρακολούθησαν. Επίσης περιγράφουν και αιτιολογούν την 
πορεία των δικών τους µαθηµάτων. 
 Τρόπος αξιολόγησης: Ο τελικός βαθµός προκύπτει από τους επιµέρους βαθµούς στα 
παρακάτω µέρη που υπολογίζονται κατά 1/3 και 2/3 αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι ο φοιτητής/η φοιτήτρια να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον το βαθµό πέντε (5) σε κάθε 
µέρος: 
 • Η παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο (1/3 του βαθµού). 
 • Η γραπτή εργασία (σε οµάδες εργασίας) (2/3 του βαθµού). 
 ∆ιδάσκουσες: Το σεµινάριο γίνεται σε τρία παράλληλα τµήµατα από τις: 
 Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου  
 Ανδροµάχη Σαπιρίδου  
 Ευαγγελία Καραγιαννίδου 
 (βλ. και „Οδηγός Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης“ στο Παράρτηµα) 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας-∆ιδακτικής 
  
Αναλυτική Παρουσίαση των µαθηµάτων κατεύθυνσης Γλωσσολογίας-∆ιδακτικής 
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 
 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 
ΑΚ ΓΛΩ Ανάλυση Λόγου I : Προσεγγίσεις της 

πολυπολιτισµικότητας στο λόγο 
Μπουτουλούση 

ΑΚ ΓΛΩ Ειδικά θέµατα Γλωσσολογίας ΙΙΙ: Εκµάθηση γλώσσας 
και κοινωνιογλωσσολογικοί προβληµατισµοί: Γλωσσικοί και 
πολιτισµικοί µύθοι στο µάθηµα της γερµανικής ως ξένης 
γλώσσας στην Ελλάδα 

Μπουτουλούση 

ΑΚ ΓΛΩ Κοινωνιογλωσσολογία  Κοιλιάρη 
ΑΚ ΓΕΡ ∆ηµιουργική γραφή Ι : ∆ιαπολιτισµική ανάλυση 

κειµένων 
Wolfrum 

ΑΚ ∆Ι∆ Γλωσσική διαµεσολάβηση : Μετάφραση και ∆ιερµηνεία 
στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας Ι 

Βρέττα-Πανίδου 

ΑΚ ∆Ι∆ Γλωσσική διαµεσολάβηση : Μετάφραση και ∆ιερµηνεία 
στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας ΙΙ 

Βρέττα-Πανίδου 

ΑΚ Εισαγωγή στη Λειτουργική Πραγµατολογία Ι Τζιλίνη 

ΑΚ ∆ιδακτική της Πολυγλωσσίας: Οι πρώτες ώρες διδασκαλίας 
και εκµάθησης της Γερµανικής 

Καραγιαννίδου 

 
ΓΛΩ: Κοινωνιογλωσσολογία  
Γενικός στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές βασικές 
γνώσεις στην κοινωνιογλωσσολογία. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η γλωσσική 
ποικιλότητα και οι γλωσσικές και εξωγλωσσικές παράµετροι, οι οποίες την προσδιορίζουν. 
Παράλληλα διευκρινίζονται βασικές έννοιες, αρχές και µέθοδοι της κοινωνιογλωσσολογίας 
και συζητούνται τα κοινωνιογλωσσολογικά συµφραζόµενα που ορίζουν τα ιδεολογικά 
πλαίσια µέσα στα οποία πραγµατώνεται η επικοινωνία. Το µάθηµα έχει τη µορφή 
εργαστηρίου και προϋποθέτει την τακτική και ενεργή συµµετοχή των φοιτητριών και 
φοιτητών. Η τελική αξιολόγηση γίνεται µε γραπτές εργασίες οι οποίες συζητούνται σε όλη 
τη διάρκεια του σεµιναρίου. Περιορισµένος αριθµός συµµετοχών (max.20).  
Αγγ. Κοιλιάρη 
  
ΓΛΩ: Ανάλυση Λόγου Ι : Προσεγγίσεις της πολυπολιτισµικότητας στο λόγο 
Η επιτυχηµένη συµµετοχή των ατόµων στα κοινωνικά και επικοινωνιακά δρώµενα 
εξαρτάται κατά πολύ από τη γλωσσική και επικοινωνιακή τους επίγνωση (awareness). Η 
επίγνωση αυτή κρίνεται απαραίτητη ειδικά για τους/τις καθηγητές/τριες που διδάσκουν 
(ξένη) γλώσσα. Στο µάθηµα αυτό µας ενδιαφέρει να εντοπίσουµε τις κανονικότητες που 
διέπουν την παραγωγή και πρόσληψη γραπτών και προφορικών κειµένων (βλ. π.χ. µία 
συζήτηση στην τηλεόραση).Προσεγγίζουµε το θέµα µας αντιπαραθέτοντας µε κριτικό 
τρόπο τις µεθόδους ανάλυσης της κειµενογλωσσολογίας, της ανάλυσης συνοµιλίας και της 
(κριτικής) ανάλυσης λόγου. Το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στο γερµανικό και ελληνικό 
λόγο της πολυπολιτισµικότητας. Αξιολόγηση : Γραπτή εργασία και ενεργή συµµετοχή στο 
µάθηµα.  
Ε. Μπουτουλούση 
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ΓΛΩ Ειδικά θέµατα Γλωσσολογίας ΙΙΙ: Εκµάθηση γλώσσας και 
κοινωνιογλωσσολογικοί προβληµατισµοί: Γλωσσικοί και πολιτισµικοί µύθοι στο 
µάθηµα της γερµανικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα 
 Στην ελληνική κοινωνία είναι διαδεδοµένοι διάφοροι µύθοι (στερεότυπα, προκαταλήψεις, 
κτλ.) σε σχέση µε τη γερµανική γλώσσα και το γερµανικό πολιτισµό. Στο σεµινάριο αυτό 
θα προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε εκείνους τους µύθους που επικρατούν τη 
σηµερινή εποχή ανάµεσα σε φοιτητές/ήτριες του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας και σε µαθητές/ήτριες που µαθαίνουν γερµανικά στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε τις αρνητικές ή θετικές επιδράσεις των µύθων 
αυτών στη διδασκαλία και εκµάθηση της γερµανικής ως ξένης γλώσσας. Αξιολόγηση: 
ενεργή συµµετοχή στο µάθηµα και σε έρευνες. 
Ελ. Μπουτουλούση 
  
ΓΛΩ: Κοινωνιογλωσσολογία και ∆ιδακτική της γλώσσας: ∆ιαθεµατικά πεδία 
εφαρµογής  
Στο σεµινάριο αυτό συζητείται το θεωρητικό πλαίσιο και τα συµπεράσµατα ερευνών της 
κοινωνιογλωσσολογίας τα οποία οδήγησαν σε εκπαιδευτικές πρακτικές. Κεντρικό σηµείο 
αναφοράς αποτελεί η εφαρµογή συγκεκριµένων µοντέλων και µεθόδων έρευνας της 
κοινωνιογλωσσολογίας για την παραγωγή ad hoc διδακτικών υλικών. Το µάθηµα γίνεται 
µε τη µορφή εργαστηρίου και προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή των φοιτητριών και 
φοιτητών. Η τελική αξιολόγηση γίνεται µε βάση την παρουσίαση µίας σύντοµης εισήγησης 
και την κατάθεση γραπτής εργασίας, µε γραπτές εργασίες οι οποίες συζητούνται σε όλη τη 
διάρκεια του σεµιναρίου. Περιορισµένος αριθµός συµµετοχών. (max. 20).  
Αγγ. Κοιλιάρη 
  
ΓΕΡ ∆ηµιουργική Γραφή: ∆ιαπολιτισµική ανάλυση κειµένων  
Σ΄ αυτό το εισαγωγικό σεµινάριο παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες τεχνικές της 
δηµιουργικής γραφής. Οι συµµετέχοντες στο σεµινάριο καθοδηγούνται τόσο στη 
συγγραφή και στην απόκτηση ερεθισµάτων για τη δική της προσωπική γραφή, όσο και για 
την συνεργατική και ατοµική επεξεργασία των κειµένων τους. 
Αξιολόγηση : ενεργή συµµετοχή, παραγωγή κειµένου, επεξεργασία των κειµένων.  
J. Wolfrum 
  
ΓΛΩ Γλωσσική διαµεσολάβηση : Μετάφραση και διερµηνεία στο µάθηµα της 
Γερµανικής ως ξένης γλώσσας Ι 
Η ένταξη µεταφραστικών ασκήσεων στη σχολική τάξη αποτελούσε και αποτελεί ένα από 
τα πιο επίµαχα θέµατα της διδακτικής µεθοδολογίας των ξένων γλωσσών και της 
διδακτικής πρακτικής στο µάθηµα της ξένης γλώσσας. Ωστόσο σήµερα η γλωσσική 
διαµεσολάβηση ως µακροδεξιότητα εντάσσεται στους γενικότερους στόχους του 
µαθήµατος, γεγονός που απαιτεί εξειδικευµένες µορφές ασκήσεων. 
Σκοπός του σεµιναρίου αυτού είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στις βασικές 
θεωρητικές αρχές καθώς επίσης και στα πρακτικά προβλήµατα ένταξης ασκήσεων για 
γλωσσική διαµεσολάβηση στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας. Η βαθµολογία 
θα προκύψει από την τακτική, ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, την σύντοµη εισήγηση και 
γραπτή εργασία. Το σεµινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του δευτέρου 
κύκλου σπουδών (από το Ε΄ εξάµηνο και πάνω). 
Αικ. Βρέττα-Πανίδου 
  
Εισαγωγή στη Λειτουργική Πραγµατολογία Ι 
Στο επίκεντρο του µαθήµατος βρίσκονται βασικά ερωτήµατα της ανάλυσης λόγου, στα 
πλαίσια της Λειτουργικής Πραγµατολογίας. Τα θέµατα που θα αναλυθούν είναι : ο όρος 
λειτουργική πραγµατολογία, ο λόγος ως δράση, γραπτός και προφορικός λόγος, 
γλωσσική επικοινωνία σε θεσµούς / υπηρεσίες. Συγχρόνως θα δοθεί µια εισαγωγή στη 
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µέθοδο αποµαγνητοφώνησης προφορικού λόγου ΗΙΑΤ. Το µάθηµα θα συνεχιστεί και στο 
εαρινό εξάµηνο. 
Αξιολόγηση : τακτική και ενεργή συµµετοχή, ανάληψη µικρών εργασιών / παρουσιάσεων, 
γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. ∆ηλώσεις συµµετοχής στο πρώτο µάθηµα 
(µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων : 20). 
Α. Τζιλίνη 
 
∆ιδακτική της Πολυγλωσσίας: Οι πρώτες ώρες διδασκαλίας και εκµάθησης της 
Γερµανικής (Ώρες 3 ∆Μ 3) 
Συνήθως η Γερµανική δεν είναι η πρώτη ξένη γλώσσα των µαθητών/τριών. Ήδη έχουν 
αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές µάθησης από την εκµάθηση της µητρικής 
και άλλων γλωσσών. Αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν στο µάθηµα της Γερµανικής µε 
απώτερο στόχο να αποκτήσουν επίγνωση των ικανοτήτων τους, εφόδιο που συµβάλλει 
στη διά βίου µάθηση. Βασική προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια κατάλληλων συνθηκών για 
ένα εποικοδοµητικό και ενδιαφέρον µάθηµα. Αφού ασχοληθούµε µε όλα αυτά θεωρητικά 
και πρακτικά, οι φοιτητές/τριες (max. 20) θα προετοιµάσουν διδακτικές ενότητες για 
διαφορετικές µαθησιακές οµάδες, τις οποίες θα διδάξουν σε µορφή Mικροδιδασκαλίας. 
Στο τέλος θα καταθέσουν γραπτή εργασία για τη Μικροδιδασκαλία τους. 
Ευαγγελία Καραγιαννίδου 
  
 
  
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 
 
Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 
ΑΚ ΓΛΩ Σύνταξη Ι : Γερµανική Σύνταξη Σιούπη 

ΑΚ ΓΛΩ Ανάλυση Λόγου ΙΙ : Προσεγγίσεις της 
πολυπολιτισµικότητας στο λόγο Μπουτουλούση 

ΑΚ 
ΓΛΩ Ειδικά Θέµατα Γλωσσολογίας Ι: 
Πολυγλωσσία - γλωσσική πολιτική και 
εκπαίδευση 

Κοιλιάρη   

ΑΚ 
Τα γερµανικά στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση 

Χ.- ΄Ο. Παπαδοπούλου 

AK Εισαγωγή στη Λειτουργική Πραγµατολογία ΙΙ Α. Τζιλίνη 

ΑΚ Λειτουργική Πραγµατολογία και ∆ιδακτική  Καραγιαννίδου 
 
ΓΛΩ Σύνταξη Ι : Γερµανική Σύνταξη 
 Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η εµβάθυνση των βασικών αρχών της µορφολογίας και 
της σύνταξης που συζητήθηκαν στο υποχρεωτικό µάθηµα Γλωσσολογία ΙΙΙ. Τα θέµατα 
που θα µας απασχολήσουν είναι : οι λέξεις και τα κριτήρια που τις κατατάσσουν σε 
διάφορες κατηγορίες. Ακόµη, θα εξετάσουµε συντακτικές λειτουργίες που σχετίζονται µε τα 
πιο βασικά φαινόµενα της δοµής της πρότασης στη γερµανική γλώσσα, όπως π.χ. η θέση 
του ρήµατος. Αξιολόγηση : δύο τεστ κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, µία σύντοµη 
προφορική παρουσίαση πάνω σε ένα από τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθούµε, και 
ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο.  
Α. Σιούπη 
  
ΓΛΩ Ανάλυση Λόγου ΙΙ : Προσεγγίσεις της πολυπολιτισµικότητας στο λόγο 
Πώς αντιµετωπίζεται η πολυπολιτισµικότητα στο λόγο της σύγχρονης γερµανικής και 
ελληνικής κοινωνίας; Ποια θέµατα έρχονται στο προσκήνιο και µε τι επιχειρηµατολογίες 
συνδέονται; Οι φοιτητές/-τριες µπορούν να επιλέξουν για ανάλυση ανάµεσα σε 
επιστηµονικά κείµενα, σε συζητήσεις στην τηλεόραση και σε κινηµατογραφικές ταινίες. Οι 
παραπάνω προβληµατισµοί φωτίζονται από την πλευρά του µαθήµατος της ξένης 
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γλώσσας: Πώς µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι καθηγητές/τριες της γερµανικής ως ξένης 
στο δικό τους µάθηµα τις γνώσεις και τις µεθόδους µε τις οποίες ήρθαν σε επαφή στο 
σεµινάριο αυτό ; Προϋπόθεση : η συµµετοχή στο µάθηµα «Ανάλυση Λόγου Ι» του ΧΕ 
2005/6. Αξιολόγηση : εργασία και ενεργή συµµετοχή στο µάθηµα. 
Ελ. Μπουτουλούση 
  
ΓΛΩ Ειδικά θέµατα Γλωσσολογίας Ι : Πολυγλωσσία- Γλωσσική πολιτική και 
εκπαίδευση  
Στο σεµινάριο συζητούνται θεωρητικά ζητήµατα και συµπεράσµατα ερευνών της 
κοινωνιογλωσσολογίας τα οποία οδήγησαν σε εκπαιδευτικές πρακτικές στις σύγχρονες 
πολυγλωσσικές και πολυπολιτισµικές κοινωνίες. Κεντρικό σηµείο αναφοράς αποτελεί η 
γλωσσική πολιτική και η γλωσσική εκπαίδευση αλλόγλωσσων µαθητών στην Ελλάδα και 
τη Γερµανία. Το µάθηµα γίνεται µε τη µορφή εργαστηρίου και προϋποθέτει την ενεργή 
συµµετοχή των φοιτητριών και φοιτητών. Αξιολόγηση µε γραπτές εργασίες οι οποίες 
συζητούνται σε όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου. Περιορισµένος αριθµός συµµετοχών 
(max. 20).  
Αγγ. Κοιλιάρη 
  
∆Ι∆ : Τα γερµανικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
Στο µάθηµα αυτό θα εξετάσουµε τη διδασκαλία και την εκµάθηση των γερµανικών ως 
ξένης γλώσσας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο. Στόχος µας είναι να εξοικειωθούµε 
θεωρητικά µε την πρώιµη εκµάθηση των γερµανικών και να προετοιµαστούµε για µια νέα 
εκπαιδευτική κατάσταση, τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε µικρούς µαθητές 
(ηλικίες 10-12). Θα µας απασχολήσει, θεωρητικά και πρακτικά, ένας ειδικός τοµέας της 
διδακτικής µεθοδολογίας των γερµανικών. Αξιολόγηση: µικρές εργασίες µέσα στο µάθηµα 
και γραπτή εξέταση. 
Χάρις-΄Ολγα Παπαδοπούλου 
  
Εισαγωγή στη Λειτουργική Πραγµατολογία ΙΙ 
Συνέχεια του µαθήµατος από το χειµερινό εξάµηνο.  
Α. Τζιλίνη 
  
Λειτουργική Πραγµατολογία και ∆ιδακτική (Ώρες 3 ∆Μ 3) 
Στο σεµινάριο αυτό, που προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή των φοιτητών/τριών, θα 
γνωρίσουµε αρχικά τις βασικές θεωρίες της λειτουργικής-πραγµατολογικής ανάλυσης 
λόγου. Κατόπιν οι φοιτητές/τριες (max. 20) σε οµάδες των τριών θα ηχογραφήσουν 
αυθεντικές συνοµιλίες σε διαφορετικές περιστάσεις δράσης, θα τις αποµαγνητοφωνήσουν 
και θα αναλύσουν το ηχογραφηµένο υλικό τους για να το παρουσιάσουν στο µάθηµα. 
Όλοι µαζί θα συζητήσουµε µετά, ποιες επιδράσεις θα µπορούσαν να έχουν τα 
αποτελέσµατα των ερευνών µας στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας και πού 
ακριβώς θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν. Στο τέλος κατατίθεται σχετική µε την έρευνα 
γραπτή εργασία. 
Ευαγγελία Καραγιαννίδου 
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Β. Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 
  
Αναλυτική Παρουσίαση των µαθηµάτων κατεύθυνσης Λογοτεχνίας 
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 
 
Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 
ΒΚ ΛΟΓ Bertolt Brecht : ∆ράµα και Θεωρία Γεωργοπούλου 
ΒΚ ΛΟΓ Ειδικά θέµατα πολιτισµού : ∆ιαπολιτισµικά 

στοιχεία στη γερµανόφωνη λογοτεχνία µεταναστών: 
Συγγραφείς γερµανικής, τουρκικής και ελληνικής 
καταγωγής 

∆ελιανίδου 

ΒΚ Γερµανικό θέατρο. Ο Ντορστ και οι άλλοι : 
Λογοτεχνικός διάλογος στο έργο του Τάνκρεντ 
Ντορστ. 

Ζάχου 

ΒΚ ΛΟΓ Συγκριτική Γραµµατολογία : Ο ∆ον Κιχώτης : 
Συµφραζόµενα και συµπεράσµατα 

Τριγωνάκη 

ΒΚ ΛΟΓ Είδη του πεζού λόγου Μπαλτά 
ΒΚ ΜΕΤ Μετάφραση λογοτεχνικών κειµένων : Συγκριτικά 

κείµενα 
Μπαλτά 

ΒΚ ΛΟΓ Συγγραφείς: Ilse Aichinger : η αρχή της 
δυσπιστίας 

Ρασιδάκη 

ΒΚ ΛΟΓ Ειδικά θέµατα πολιτισµού: Η Μελαγχολία στην 
λογοτεχνία και την τέχνη 

Ρασιδάκη 

ΒΚ ΜΕΤ Ιστορία της Μετάφρασης Βήδενµαγιερ 
ΒΚ ΜΕΤ Μετάφραση κειµένων από εφηµερίδες Βήδενµαγιερ 
 
ΛΟΓ Bertolt Brecht : ∆ράµα και Θεωρία  
Το σεµινάριο αυτό πραγµατεύεται την εξέλιξη του δραµατικού έργου του Brecht. Η 
πρωτοποριακή του θεωρία για το θέατρο, όπως και επιλεγµένα έργα του θα αποτελέσουν 
βάση για ανάλυση και ερµηνεία. Συγκεκριµένα : Der gute Mensch von Sezuan, Leben des 
Galilei, Der Ja-Sager und der Nein-Sager, Mutter Courage und ihre Kinder. Αξιολόγηση µε 
προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  
Ε. Γεωργοπούλου 
  
ΛΟΓ Ειδικά θέµατα πολιτισµού : ∆ιαπολιτισµικά στοιχεία στη γερµανόφωνη 
λογοτεχνία µεταναστών: Συγγραφείς γερµανικής, τουρκικής και ελληνικής 
καταγωγής 
Σε αυτό το σεµινάριο αναλύεται η δηµιουργία µορφών αποξένωσης (Alterität) σε 
παραδειγµατικές µελέτες. ∆ίνεται έµφαση σε µεταφορικές µετατοπίσεις µεταξύ εικόνων του 
σώµατος και του χώρου, µεταξύ σεξουαλικότητας και γεωγραφίας, καθώς και µεταξύ της 
εσωτερικής και εξωτερικής αποξένωσης. ∆εν θα µας απασχολήσει ο τρόπος παρουσίασης 
των ξένων πολιτισµών, αλλά θα εστιάσουµε στο υποκείµενο της γραφής καθεαυτό. Ποια 
λειτουργία έχει ο «΄Άλλος» στη δηµιουργία της προσωπικής και συλλογικής 
υποκειµενικότητας. Αναλύονται οι όροι του υβριδικού, της ετεροτοπίας, της µεταβατικής 
ταυτότητας, του τρίτου χώρου, της διαπολιτιστικής γραφής. Μέγιστος αριθµός 
συµµετεχόντων: 25. Αξιολόγηση: συνεπής και ενεργή συµµετοχή, προφορική παρουσίαση 
και γραπτή εργασία. 
Σ. ∆εληανίδου 
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ΛΟΓ Γερµανικό θέατρο. Ο Ντορστ και οι άλλοι : Λογοτεχνικός διάλογος στο έργο 
του Τάνκρεντ Ντορστ 
Η θεατρική παραγωγή του Ντορστ ξεκινάει από τη δεκαετία του ΄50 και φτάνει µέχρι 
σήµερα. Το θέατρο του Ντορστ χαρακτηρίζεται από ένα συνεχή διάλογο µε άλλους 
συγγραφείς και µε άλλα λογοτεχνικά έργα. Με αφορµή αυτή τη διακειµενικότητα και µε 
άξονα τα θεατρικά έργα του Τάνκρεντ Ντορστ θα γίνει µια προσέγγιση του ευρωπαϊκού 
γερµανόφωνου θεάτρου και κυρίως των Μπρεχτ, Φρις και Ντύρενµαττ. Γραπτή εργασία.  
Κ. Ζάχου 
  
ΛΟΓ Συγκριτική Γραµµατολογία: Ο ∆ον Κιχώτης : Συµφραζόµενα και 
συµπεράσµατα  
Το 2004 γιορτάσαµε τα 400 χρόνια από την πρώτη έκδοση του πρώτου τόµου του ∆ον 
Κιχώτη του ισπανού συγγραφέα Miguel de Cervantes. Η επέτειος αποτέλεσε αφορµή τόσο 
για την µελέτη της ιστορίας της πρόσληψης του έργου όσο και για σύγχρονες 
επαναγνώσεις. Στο σεµινάριο θα διαβάσουµε πρώτο το ίδιο το έργο προκειµένου να 
αποκτήσουν οι συµµετέχοντες την βάση για το δεύτερο µέρος του µαθήµατος όπου θα 
επικεντρωθούµε στις διακειµενικές του προεκτάσεις. Αριθµός συµµετοχών : 25. Τρόπος 
αξιολόγησης : εισήγηση και γραπτή εργασία 
Ε. Τριγωνάκη 
  
ΛΟΓ Είδη του πεζού λόγου 
Σ΄αυτό το σεµινάριο θα ασχοληθούµε µε τα είδη του πεζού λόγου, τις ιδιαιτερότητες κάθε 
είδους ξεχωριστά, τα διαφορές και τις οµοιότητές τους καθώς και µε τη σηµασία τους στη 
λογοτεχνική παραγωγή. Η αξιολόγηση γίνεται µε την εντατική συµµετοχή στο σεµινάριο, τη 
σύντοµη προφορική παρουσίαση και την τελική γραπτή εργασία. Περιορισµένος αριθµός 
συµµετεχόντων (20 φοιτητές/τριες) Ε΄ και Ζ΄ εξάµηνα.  
∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά 
  
ΜΕΤ Μετάφραση λογοτεχνικών κειµένων : Συγκριτικά κείµενα 
Σ΄ αυτό το σεµινάριο µεταφράζονται κείµενα που βοηθούν στην κατανόηση των εξελίξεων 
στη Γερµανία από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα, όπως αντικατοπτρίζονται σε κείµενα αυτής 
της περιόδου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην απόδοση του ύφους του εκάστοτε 
συγγραφέως και της εκάστοτε εποχής. Η αξιολόγηση γίνεται από την εντατική συµµετοχή 
στο σεµινάριο, από τις εργασίες για το µάθηµα και από την τελική εργασία. Επιτρέπεται η 
χρήση λεξικού. Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων (20) φοιτητές / τριες. 
∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά 
  
ΛΟΓ Συγγραφείς : Ilse Aichinger : η αρχή της δυσπιστίας 
Το σεµινάριο θα ασχοληθεί µε κείµενα της Ilse Aichinger εντάσσοντάς τα στην παράδοση 
της δυσπιστίας απέναντι στη γλώσσα των αρχών του αιώνα (Hoffmannsthal, Mauthner, 
Krauss). Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην έκφραση γλωσσικής απορίας και στις τεχνικές 
αποσταθεροποίησης της γλώσσας. Η συµµετοχή περιλαµβάνει συστηµατική 
παρακολούθηση, σύντοµη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  
(οδηγίες για την συγγραφή των εργασιών) 
Α. Ρασιδάκη 
  
ΛΟΓ Ειδικά θέµατα πολιτισµού: Η Μελαγχολία στην λογοτεχνία και την τέχνη 
Θεία έµπνευση, θανάσιµο αµάρτηµα, ιδιοφυία ή πάθηση: η εικόνα της µελαγχολίας 
αλλάζει ανάλογα µε την εποχή και τα συµφραζόµενα. Η ανάδειξη της πολυµορφίας του 
λόγου περί µελαγχολίας από την αρχαιότητα ως τις µέρες µας αποτελεί τον στόχο του 
σεµιναρίου, όπου παραδείγµατα από την λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες πλαισιώνουν 
θεωρητικά κείµενα.  
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Το σεµινάριο απευθύνεται σε φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών (από τον 5ο 
εξάµηνο και πάνω). Η συµµετοχή περιλαµβάνει συστηµατική παρακολούθηση, σύντοµη 
προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  
(οδηγίες για την συγγραφή των εργασιών) 
Α. Ρασιδάκη 
  
ΜΕΤ Ιστορία της Μετάφρασης 
Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η ιστορική προσέγγιση της µετάφρασης από την 
αρχαιότητα έως σήµερα, µε ιδιαίτερη έµφαση στη ρωµαϊκή, βρετανική, γαλλική και 
γερµανική παράδοση. Θα εξεταστούν αφενός τα βασικά ερωτήµατα που απασχολούν 
τους µεταφραστές επί δύο χιλιετίες καθώς και οι διαφορετικές απαντήσεις που δίνουν 
ανάλογα µε τις ιστορικές, πολιτισµικές και πολιτικές συνθήκες που δρουν. Αξιολόγηση : 
παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, γραπτή εργασία. 
Α. Βήδενµαγιερ 
  
ΜΕΤ Μετάφραση κειµένων από εφηµερίδες 
Βάσει της µετάφρασης επίκαιρων κειµένων από τον Τύπο ασκείται η φάση πρόσληψης και 
παραγωγής στη µετάφραση, παρουσιάζονται διάφορες θεωρίες και εφαρµόζονται 
στρατηγικές για την επίλυση των διαφορετικών µεταφραστικών προβληµάτων (ανάλογα µε 
το θέµα, το είδος του κειµένου, τη λειτουργία, τους αποδέκτες κλπ.) Αξιολόγηση : 
παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, εξετάσεις.  
Α. Βήδενµαγιερ 
  
 
  
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 
 
Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

ΒΚ ΛΟΓ Συγγραφείς : Ο αρχαίος µύθος στο έργο της 
Christa Wolf Γεωργοπούλου 

ΒΚ ΜΕΤ Μετάφραση και κριτική µετάφρασης Μπαλτά 

ΒΚ ΛΟΓ Συγγραφείς : Ε.Τ.Α.Hoffmann: Ροµαντική ειρωνεία 
και αναστοχασµός Ρασιδάκη 

ΒΚ ΛΟΓ Θεωρία Λογοτεχνίας : Κριτική Θεωρία Γεωργοπούλου 
ΒΚ ΛΟΓ Θέµατα Πολιτισµού : Ο Μότσαρτ στην εποχή του Τριγωνάκη 
ΒΚ ΜΕΤ Ελληνική Λογοτεχνία σε γερµανική µετάφραση Βήδενµαγιερ 

ΒΚ 
ΛΟΓ Θέµατα πολιτισµού : Η Μεταρρύθµιση στην 
Ευρώπη Τριγωνάκη 

ΒΚ 
ΛΟΓ Εποχές, είδη, ρεύµατα : Ποίηση του 
εξπρεσιονισµού  ∆εληανίδου 

ΒΚ 
ΛΟΓ Θεωρία Λογοτεχνίας: Το θέµα του γένους στο 
έργο της Ingeborg Bachmann  ∆εληανίδου 

 
ΛΟΓ Συγγραφείς : Ο αρχαίος µύθος στο έργο της Christa Wolf 
Κεντρικό ρόλο στο έργο της Christa Wolf λαµβάνουν η αφήγηση Κάσσανδρα και το 
µυθιστόρηµα Μήδεια. Φωνές. Στόχος του σεµιναρίου είναι ν΄ αναδειχθεί η σύνδεση του 
αρχαίου µύθου µε µια κριτική προς το δυτικό πολιτισµό στα µυθολογικά έργα της 
συγγραφέως από την πρώην Ανατολική Γερµανία. Θεωρητικό πλαίσιο θα αποτελέσουν 
µελέτες από τη Φιλοσοφία, Ψυχανάλυση και Φεµινιστική Θεωρία. Η συµµετοχή 
περιλαµβάνει σύντοµη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία. (Το σεµινάριο αυτό 
απευθύνεται σε προχωρηµένους φοιτητές). 
Ελένη Γεωργοπούλου  
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ΜΕΤ Μετάφραση και κριτική µετάφρασης 
Το σεµινάριο αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο εξετάζονται τα προβλήµατα 
µετάφρασης θεατρικών εργών και στο δεύτερο εξετάζονται τρόποι σύγκρισης 
µεταφράσεων. Η αξιολόγηση γίνεται από την ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, από τις 
εργασίες για το µάθηµα και από την τελική εργασία. Επιτρέπεται η χρήση λεξικού. 
Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων (20 φοιτητές/τριες). 
∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά 
  
ΛΟΓ Συγγραφείς : Ε.Τ.Α.Hoffmann: Ροµαντική ειρωνεία και αναστοχασµός 
Στο αφηγηµατικό έργο του Hoffmann συναντά κανείς τα κατεξοχήν θέµατα του γερµανικού 
ροµαντισµού: τρέλα, νοσταλγία και ερωτισµός εισβάλλουν στην µικροαστική 
καθηµερινότητα οδηγώντας σε γκροτέσκες καταστάσεις µε τραγική ή εξωπραγµατική 
απόληξη. Με αφορµή την ανάλυση διηγηµάτων του Hoffmann θα µελετήσουµε κάποιες 
καταστατικές έννοιες και τεχνικές του γερµανικού ροµαντισµού.  
Προσοχή : Θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση συµµετοχής οι φοιτητές να έχουν διαβάσει 
τα εξής διηγήµατα : Der Sandmann, Das öde Haus, Der goldene Topf, Der 
Elementargeist, Die Bergwerke zu Falun.  
Η συµµετοχή περιλαµβάνει συστηµατική παρακολούθηση, σύντοµη προφορική 
παρουσίαση και γραπτή εργασία. 
(οδηγίες για την συγγραφή των εργασιών) 
Α. Ρασιδάκη 
  
ΛΟΓ Θεωρία Λογοτεχνίας : Κριτική Θεωρία 
Στόχος του σεµιναρίου είναι να δοθεί µια εισαγωγή στην Κριτική Θεωρία που 
εκπροσωπείται από την Σχολή της Φρανκφούρτης, κυρίως από τους Max Horkheimer και 
Theodor W. Adorno, όπως και από τους Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen 
Habermas και Oskar Negt. Θα διαβάσουµε αντιπροσωπευτικά κείµενά τους και θα τα 
αναλύσουµε. Βάση όµως θα αποτελέσει η ∆ιαλεκτική του ∆ιαφωτισµού και κυρίως η 
λογοτεχνοποίηση των θέσεων των Horkheimer και Adorno από την συγγραφέα Christa 
Wolf. H αξιολόγηση περιλαµβάνει την καταγραφή των πρακτικών µιας συνεδρίασης και 
µια γραπτή εξέταση.  
Ελ. Γεωργοπούλου 
  
ΛΟΓ Θέµατα πολιτισµού : Ο Μότσαρτ και η εποχή του  
Το 2006 είναι τα 250 γενέθλια του αυστριακού µουσικοσυνθέτη Wolfgang Amadeus 
Mozart που γεννήθηκε το 1756. Αυτή η επέτειος αποτελεί έναυσµα για να ασχοληθούµε µε 
τον Μότσαρτ και την εποχή του. Αντιπροσωπευτικά για το τεράστιο έργο του θα 
παρουσιαστούν τρεις όπερες του (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Die Zauberflöte). Εν 
συνεχεία θα εξετάσουµε την λογοτεχνική διάσταση της µορφής του Μότσαρτ όπως 
παρουσιάζεται σε κείµενα του Hugo von Hofmannsthal, του Eduard Mörike και του Hanns-
Josef Ortheil. ΄Ετσι θα γνωρίσουµε τον Μότσαρτ ως µορφή µεταξύ του ancien regime και 
της «αστικής εποχής» του 19ου αιώνα, ενώ αντίστοιχα οι όπερες θα προσληφθούν ως 
µετάβαση από την opera seria του µπαρόκ στην «εποχή της ευαισθησίας». Αριθµός 
συµµετοχών : 25. Τρόπος αξιολόγησης : εισήγηση και γραπτή εργασία. 
E. Sturm-Τριγωνάκη  
  
ΜΕΤ Ελληνική λογοτεχνία σε γερµανική µετάφραση 
Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η εξέταση των µεταφράσεων της ελληνικής λογοτεχνίας 
στη γερµανική γλώσσα. Θα µας απασχολήσουν ερωτήµατα, όπως : Ποιοι συγγραφείς και 
ποια κείµενα µεταφράζονται; Σε ποιες εποχές; Ποιος αποφασίζει; Και τι γεύση έχουν τα 
ντολµαδάκια της Λωξάντρας ή τα γεµιστά του αστυνόµου Χαρίτου στα γερµανικά; 
Αξιολόγηση : παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, µεταφραστικές ασκήσεις, 
γραπτή εξέταση. 
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Α. Βήδενµαγιερ 
  
ΛΟΓ Θέµατα πολιτισµού : Η Μεταρρύθµιση στην Ευρώπη 
Στην σηµερινή Γερµανία, η συνύπαρξη δυο εκκλησιών, της καθολικής και της 
διαµαρτυρόµενης, είναι ένα καθηµερινό φαινόµενο, στο οποίο έχει προστεθεί εν τω µεταξύ 
η ολοένα αυξανόµενη παρουσία του Ισλάµ. ΄Αλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. η 
Αυστρία ή η Ισπανία παρουσιάζονται µέχρι σήµερα ως καθολικές. Το µάθηµα επιδιώκει να 
ερµηνεύσει το ιστορικό φαινόµενο του Προτεσταντισµού, εστιάζοντας στις συνέπειες της 
διάσπασης της εκκλησίας. Οι John Wyclif, Erasmus του Rotterdam, Jan Jus, Martin Luther 
µε την γυναίκα του, την Katharina von Bora και Jean Calvin και άλλες ιστορικές µορφές 
της εποχής αποτελούν σταθµούς της περιδιάβασής αυτής σε ένα καθοριστικό κεφάλαιο 
της ευρωπαϊκής ιστορίας. Τρόπος αξιολόγησης: γραπτές εξετάσεις. 
Ε. Sturm-Τριγωνάκη 
  
ΛΟΓ Εποχές, είδη, ρεύµατα : Ποίηση του εξπρεσιονισµού 
Ο Εξπρεσιονισµός (1910-1925) – µέρος µιας ευρωπαϊκής επανάστασης στην τέχνη και 
βασικός πυλώνας της σύγχρονης τάσης – ενθουσιάζει λόγω της πληθώρας των µορφών 
του και των πολλαπλών νοηµατικών του στρωµάτων. Στο σεµινάριο θα εξεταστούν 
εξπρεσιονιστικές ποιητικές ανθολογίες, προκειµένου να διαµορφώσουµε µια άποψη για το 
κίνηµα αυτό. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί µεταξύ άλλων στα παρακάτω ζητήµατα : κριτική 
στις σχέσεις ισχύος, η αναθεώρηση των παραδοσιακών ρόλων του πατέρα και της 
µητέρας, η φιλοπολεµική στάση και ο ειρηνισµός. Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 25. 
Αξιολόγηση: συνεπής και ενεργή συµµετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  
Σ. ∆εληανίδου 
  
ΛΟΓ Θεωρία Λογοτεχνίας: Το θέµα του γένους στο έργο της Ingeborg Bachmann  
Η αυστριακή Ingeborg Bachmann (1926-1973) είχε προβλέψει τα ακόλουθα έργα Der Fall 
Franza, Requiem für Fanny Goldmann και Malina σαν µέρος ενός µεγαλύτερου κύκλου µε 
τον γενικότερο τίτλο: Τρόποι θανάτου. Τα µυθιστορήµατα έχουν την ίδια βασική δοµή: οι 
γυναίκες παρουσιάζονται ως θύµατα και οι άνδρες ως δράστες. ΄Ενας στόχος του 
σεµιναρίου είναι η εισαγωγή στην µελέτη του γένους (gender studies) και στις πιθανές 
εφαρµογές γυναικείων θεωριών λογοτεχνίας στην πράξη, οι οποίες θα συµβάλουν στη 
βαθύτερη κατανόηση αυτών των κειµένων. Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων : 25. 
Αξιολόγηση : συνεπής και ενεργή συµµετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή 
εργασία. 
Σ. ∆εληανίδου 
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

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

Αντωνίου 

ΕΠ ΛΟΓ Λογοτεχνία και προφορικός λόγος Ι Κωνσταντινίδου 

ΕΠ 
ΓΕΡ «∆ιαπολιτισµικές συναντήσεις» σε λογοτεχνικά 
κείµενα Ι Μπερµπέρογλου 

ΕΠ 
ΓΕΡ Παραγωγή διδακτικού υλικού για το µάθηµα της 
Γερµανικής ως ξένης γλώσσας µε εφαρµογές 
λογισµικού 

Περπερίδης 

ΕΠ ΕΠΙ Γερµανικός Πολιτισµός µέσα από κείµενα της ποπ ∆. Οικονόµου 

ΕΠ ΕΠΙ Γερµανόφωνα ΜΜΕ Τζιλίνη 

ΕΠ ΘΕΑ Θεατρική οµάδα Ζάχου  
ΕΠ ΟΛΛ Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισµός Ι Bannenberg/Janssens 

ΕΠ ΟΛΛ Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισµός ΙΙI Bannenberg/Janssens 

 
 
ΠΑΙ Ειδικά θέµατα Παιδαγωγικής Ι : Γερµανική και Ελληνική Παιδαγωγική Σκέψη 
(ΠΑΙ Ε01)  
Σκοπός αυτού του σεµιναρίου είναι να διερευνήσει τις επιδράσεις που άσκησε η γερµανική 
παιδαγωγική σκέψη στην αντίστοιχη ελληνική. Αναλυτικότερα εξετάζονται οι εξής 
θεµατικές: οι βαυαρικές επιδράσεις κατά το 19ο αιώνα στην ελληνική εκπαίδευση και στην 
Παιδαγωγική, η εξέλιξη της Παιδαγωγικής µετά το 1850, οι πρώτες ουσιαστικές επιρροές 
της γερµανικής Παιδαγωγικής στην ελληνική πραγµατικότητα, η θεµελίωση της 
Παιδαγωγικής ως Επιστήµης στην Ελλάδα, ο ρόλος των συγκεκριµένων παιδαγωγών 
στην εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στη Γερµανία και την Ελλάδα. Υποχρεωτική 
γραπτή εργασία. Εξέταση: γραπτή. 
Χρ. Αντωνίου 
  
ΛΟΓ Λογοτεχνία και προφορικός λόγος Ι  
Με τη βοήθεια λογοτεχνικών κειµένων εξασκούµαστε στον προφορικό λόγο. 
Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές/τριες µε χαµηλό βαθµό στο µάθηµα της Γερµανικής 
Γλώσσας.  
Θ. Κωνσταντινίδου 
  
ΓΕΡ «∆ιαπολιτισµικές συναντήσεις» σε λογοτεχνικά κείµενα  
Η Αισθητική της Πρόσληψης και η Response Theory έχουν ασκήσει τα τελευταία χρόνια τη 
µεγαλύτερη επιρροή στη ∆ιδακτική της Λογοτεχνίας. Στο επίκεντρο δε βρίσκεται το κείµενο 
αλλά –στα πλαίσια της διδασκαλίας που επικεντρώνεται στο/στη µαθητή/-τρια- οι 
δραστηριότητες του αναγνώστη. Σε αυτό το σεµινάριο, όπου η Αισθητική της Πρόσληψης 
βρίσκεται στο επίκεντρο, θα ασχοληθούµε µε θεωρίες που αναλύουν αυτή τη διάδραση. 
Με βάση επιλεγµένα «διαπολιτισµικά» λογοτεχνικά κείµενα θα εφαρµοστεί κατόπιν η 
θεωρία στην πράξη. Το µάθηµα να συµπληρωθεί στο Εαρινό εξάµηνο 2007. Αξιολόγηση: 
ενεργή συµµετοχή, εισήγηση και γραπτή της επεξεργασία. 
Π. Μπερµπέρογλου  
  
ΓΕΡ: Παραγωγή διδακτικού υλικού για το µάθηµα της Γερµανικής ως Ξένης 
Γλώσσας µε εφαρµογές λογισµικού  
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Στο σεµινάριο αυτό αποκτούν οι φοιτητές/-τριες τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασµό 
και τη δηµιουργία διαδραστικού (interaktiv) διδακτικού υλικού. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση 
ορισµένων σχετικών προγραµµάτων λογισµικού. Στόχος της παρουσίασης θα είναι µια 
πρώτη γνωριµία µε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράµµατα αυτά στον τοµέα 
του σχεδιασµού και της ανάπτυξης διδακτικού υλικού, καθώς επίσης και η εξοικείωση µε 
τις βασικές λειτουργίες τους. Στη συνέχεια θα γίνει εφαρµογή στην πράξη µε το λογισµικό 
„Hot potatoes“, µε το οποίο δίδεται η δυνατότητα για τη δηµιουργία έξι διαφορετικών 
τύπων ασκήσεων. Η βήµα προς βήµα εκµάθηση του προγράµµατος θα εξοικειώσει 
σύντοµα τους φοιτητές µε το νέο περιβάλλον παραγωγής διδακτικού υλικού. Για την 
αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών θα ληφθεί υπόψη η παρουσία και η ενεργή 
συµµετοχή τους στο σεµινάριο και η ατοµική τους εργασία (παραγωγή ασκήσεων για 
συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες).  
Γ. Περπερίδης 
  
ΕΠΙ: Γερµανόφωνα ΜΜΕ  
Τα ΜΜΕ καθορίζουν την επικαιρότητα και αντανακλούν την κοινή γνώµη. Μας βοηθούν 
στο να σχηµατίσουµε µια εικόνα της σύγχρονης κατάστασης µιας χώρας. Σ΄ αυτό το 
σεµινάριο θα ασχοληθούµε µε τον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το βιβλίο, 
ειδικά στη Γερµανία (αλλά περιληπτικά και σε Αυστρία και Ελβετία). Θα αναφερθούµε 
επίσης και στη σχέση των ΜΜΕ και της µετανάστευσης. Μπορούµε επίσης να 
ανατρέξουµε και στο δίκαιο των ΜΜΕ, σε θεωρίες του µέσου κ.α. δηµιουργώντας έτσι ένα 
θεωρητικό υπόβαθρο. Το πρόγραµµα θα συζητηθεί και θα πάρει την τελική του µορφή 
στην πρώτη µας συνάντηση. 
Αξιολόγηση : συνεπής και ενεργή συµµετοχή, πρωτοκόλληση, προφορική εισήγηση και 
γραπτή εργασία ή γραπτή εξέταση στο τέλος. 
Α. Τζιλίνη 
  
ΘΕΑ: Θεατρική οµάδα  
Στη θεατρική οµάδα γίνονται κατ΄ αρχήν θεατρικές ασκήσεις, υποκριτικής, ορθοφωνίας, 
κ.α. και στη συνέχεια επιλέγεται ένα έργο γερµανόφωνου θεατρικού συγγραφέα. Το έργο 
ανεβαίνει στα γερµανικά από την οµάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση : συνεχής παρουσία 
και στα δύο εξάµηνα µε αυξηµένες ώρες µετά τον Ιανουάριο.  
Κ. Ζάχου 
  
ΕΠΙ: Γερµανικός πολιτισµός µέσα από κείµενα της ποπ  
Σε αυτό το σεµινάριο γερµανικού πολιτισµού θα ασχοληθούµε µε επιλεγµένες απόψεις του 
γερµανόφωνου πολιτισµού από το 1950 περίπου µέχρι σήµερα. Στο επίκεντρο θα 
βρίσκονται λιγότερο γεγονότα και έργα του λεγόµενου ,,υψηλού’’ πολιτισµού και 
περισσότερο κείµενα του (µουσικού / καθηµερινού) πολιτισµού. 
Κείµενα της ποπ των εκάστοτε χρονικών περιόδων θα χρησιµεύσουν λοιπόν ως οδηγός 
των σχεδόν πέντε µεταπολεµικών δεκαετιών, µιας και µπορεί κανείς να τα αναγνώσει ως 
επίκαιρες και αυθεντικές φωνές της εκάστοτε επικαιρότητας. Στόχος η ενασχόληση µε 
πτυχές του γερµανικού πολιτισµού, που συχνά αγνοούνται από συµβατικές προσεγγίσεις. 
∆. Οικονόµου 
  
ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός Ι  
Μετά από µια εισαγωγή, κατά την οποία γίνεται συζήτηση για τη θέση της ολλανδικής 
γλώσσας και του πολιτισµού στα πλαίσια της ανάπτυξης της «οικογένειας» των 
γερµανογενών γλωσσών και πολιτισµών, διαµορφώνεται η εικόνα της σηµερινής θέσης 
της ολλανδικής γλώσσας στη σύγχρονη Ευρώπη. Πάνω σε αυτή τη βάση, λαµβάνοντας 
υπόψη και πολιτιστικά στοιχεία, ακολουθεί η εκµάθηση των Ολλανδικών ως ξένη γλώσσα.  
Εξέταση:γραπτή.  
Hans Bannenberg / Peter Janssens 
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ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός ΙΙΙ  
Σε αυτό το εξάµηνο εµπλουτίζονται οι στοιχειώδεις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο µάθηµα 
«Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισµός Ι και ΙΙ» των δύο πρώτων εξαµήνων, ενώ η διεύρυνσή 
τους ακολουθεί στο εαρινό εξάµηνο. Στόχος είναι ένα γλωσσικό επίπεδο συγκρίσιµο µε 
αυτό του Πτυχίου Ολλανδικά ως ξένη γλώσσα PTIT (Προφίλ τουριστικής και ανεπίσηµης 
χρήσης της γλώσσας, επίπεδο Α2 του ευρωπαϊκού συστατικού πλαισίου) του Καθολικού 
Πανεπιστηµίου της Λουβαίνης (Βέλγιο) και του Καθολικού Πανεπιστηµίου της Νιµέγης 
(Ολλανδία).  
Αξιολόγηση : γραπτή εξέταση (Γ΄εξάµηνο) 
Hans Bannenberg / Peter Janssens 
 
 
  
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 
 
Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

ΕΠ 
ΠΑΙ: Γερµανική γλώσσα και Γερµανικές Σπουδές στην 
Ελλάδα 

Αντωνίου 

ΕΠ ΛΟΓ Λογοτεχνία και προφορικός λόγος ΙΙ Κωνσταντινίδου 

ΕΠ 
ΓΛΩ Κοινωνιογλωσσολογία και ∆ιδακτική της 
Γλώσσας : ∆ιαθεµατικά πεδία εφαρµογής 

Κοιλιάρη 

ΕΠ ΓΕΡ Γράφοντας µικρές ιστορίες Wolfrum 

ΕΠ 
ΓΕΡ: Παραγωγή διδακτικού υλικού για το µάθηµα της 
Γερµανικής ως ξένης γλώσσας µε εφαρµογές 
λογισµικού  

Γ. Περπερίδης 

ΕΠ ΕΠΙ: Μετανάστευση και Τέχνη Τζιλίνη 

ΕΠ 
ΓΕΡ: «∆ιαπολιτισµικές συναντήσεις» σε λογοτεχνικά 
κείµενα ΙΙ Π. Μπερµπέρογλου 

ΕΠ ΘΕΑ: Θεατρική οµάδα ΙΙ Ζάχου 

ΕΠ ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός ΙΙ Bannenberg / Janssens 

ΕΠ ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός ΙV Bannenberg / Janssens 

 
ΠΑΙ Γερµανική Γλώσσα και Γερµανικές σπουδές στην Ελλάδα 
 Σκοπός του σεµιναρίου αυτού είναι να εξετάσει την ένταξη της διδασκαλίας της 
Γερµανικής Γλώσσας στο ελληνικό σχολείο, όπως και την καθιέρωση πανεπιστηµιακών 
σπουδών της Γερµανικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα εξετάζονται οι εξής 
ενότητες: ελληνική και ευρωπαϊκή γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτικό σύστηµα 
και ένταξη της Γερµανικής Γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραµµα, ο θεσµός των 
ξενόγλωσσων πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, η ίδρυση και λειτουργία των Τµηµάτων 
Γερµανικής Γλώσσας. Υποχρεωτική γραπτή εργασία. Εξέταση : γραπτή. 
Χρ. Αντωνίου 
  
ΛΟΓ Λογοτεχνία και προφορικός λόγος ΙΙ  
Με τη βοήθεια λογοτεχνικών κειµένων εξασκούµαστε στον προφορικό λόγο. 
Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές/τριες µε χαµηλό βαθµό στο µάθηµα της Γερµανικής 
Γλώσσας.  
Θ. Κωνσταντινίδου 
  
ΓΛΩ: Κοινωνιογλωσσολογία και ∆ιδακτική της γλώσσας: ∆ιαθεµατικά πεδία 
εφαρµογής  
Στο σεµινάριο αυτό συζητείται το θεωρητικό πλαίσιο και τα συµπεράσµατα ερευνών της 
κοινωνιογλωσσολογίας τα οποία οδήγησαν σε εκπαιδευτικές πρακτικές. Κεντρικό σηµείο 
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αναφοράς αποτελεί η εφαρµογή συγκεκριµένων µοντέλων και µεθόδων έρευνας της 
κοινωνιογλωσσολογίας για την παραγωγή ad hoc διδακτικών υλικών. Το µάθηµα γίνεται 
µε τη µορφή εργαστηρίου και προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή των φοιτητριών και 
φοιτητών. Η τελική αξιολόγηση γίνεται µε βάση την παρουσίαση µίας σύντοµης εισήγησης 
και την κατάθεση γραπτής εργασίας. Με γραπτές εργασίες οι οποίες συζητούνται σε όλη 
τη διάρκεια του σεµιναρίου. Περιορισµένος αριθµός συµµετοχών. (max. 20).  
Αγγ. Κοιλιάρη 
  
ΓΕΡ Γράφοντας µικρές ιστορίες  
Στο σεµινάριο αυτό καταρχήν θα ασχοληθούµε θεωρητικά µε τις µικρές ιστορίες – τη δοµή, 
τον χαρακτήρα, την πλοκή τους, κλπ. Κατόπιν µε βάση αυτές τις γνώσεις και µε τη 
βοήθεια συγκεκριµένων ασκήσεων συγγραφής θα αρχίσουµε να γράφουµε σταδιακά 
µικρές ιστορίες. Τέλος, θα επεξεργαστούµε, οµαδικά και ατοµικά τις ιστορίες αυτές. 
Αξιολόγηση : Συµµετοχή, συγγραφή και επεξεργασία κειµένων, εργασία.  
J. Wolfrum 
  
ΓΕΡ: Παραγωγή διδακτικού υλικού για το µάθηµα της Γερµανικής ως Ξένης 
Γλώσσας µε εφαρµογές λογισµικού  
Στο σεµινάριο αυτό αποκτούν οι φοιτητές/-τριες τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασµό 
και τη δηµιουργία διαδραστικού (interaktiv) διδακτικού υλικού. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση 
ορισµένων σχετικών προγραµµάτων λογισµικού. Στόχος της παρουσίασης θα είναι µια 
πρώτη γνωριµία µε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράµµατα αυτά στον τοµέα 
του σχεδιασµού και της ανάπτυξης διδακτικού υλικού, καθώς επίσης και η εξοικείωση µε 
τις βασικές λειτουργίες τους. Στη συνέχεια θα γίνει εφαρµογή στην πράξη µε το λογισµικό 
„Hot potatoes“, µε το οποίο δίδεται η δυνατότητα για τη δηµιουργία έξι διαφορετικών 
τύπων ασκήσεων. Η βήµα προς βήµα εκµάθηση του προγράµµατος θα εξοικειώσει 
σύντοµα τους φοιτητές µε το νέο περιβάλλον παραγωγής διδακτικού υλικού. Για την 
αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών θα ληφθεί υπόψη η παρουσία και η ενεργή 
συµµετοχή τους στο σεµινάριο και η ατοµική τους εργασία (παραγωγή ασκήσεων για 
συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες).  
Γ. Περπερίδης 
  
ΓΛΩ: «∆ιαπολιτισµικές συναντήσεις» σε λογοτεχνικά κείµενα ΙΙ  
Σ΄ αυτό το µάθηµα συνεχίζεται η επιλογή του χειµερινού εξαµήνου µε τον ίδιο τίτλο, όπου 
αυτήν το φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η Response Theory. Ερµηνεύει το κείµενο ως 
διάλογο ανάµεσα στον αναγνώστη και το κείµενο, τονίζει δηλαδή το στοιχείο της 
διάδρασης. Και σε αυτό το επιλεγόµενο µάθηµα θα εφαρµοστεί η θεωρητική προσέγγιση 
µε κείµενα ως παραδείγµατα στην πράξη. Η συµµετοχή στο µάθηµα «∆ιαπολιτισµικές 
συναντήσεις» σε λογοτεχνικά κείµενα Ι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση 
αυτού του µαθήµατος. Αξιολόγηση : ενεργή συµµετοχή, εισήγηση και γραπτή της 
επεξεργασία. 
Π. Μπερµπέρογλου 
  
ΘΕΑ: Θεατρική Οµάδα ΙΙ 
Συνεχίζεται το µάθηµα του χειµερινού εξαµήνου. 
Κ. Ζάχου 
  
ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός ΙΙ  
Το µάθηµα βασίζεται στις στοιχειώδεις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στο µάθηµα 
«Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός Ι».  
Hans Bannenberg / Peter Janssens 
  
ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός IV  
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Στόχος είναι ένα γλωσσικό επίπεδο συγκρίσιµο µε αυτό του Πτυχίου Ολλανδικά ως ξένη 
γλώσσα PTIT (Προφίλ τουριστικής και ανεπίσηµης χρήσης της γλώσσας, επίπεδο Α2 του 
ευρωπαϊκού συστατικού πλαισίου) του Καθολικού Πανεπιστηµίου της Λουβαίνης (Βέλγιο) 
και του Καθολικού Πανεπιστηµίου της Νιµέγης (Ολλανδία). Εξέταση : γραπτή.  
Hans Bannenberg / Peter Janssens 
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Παλαιό Πρόγραµµα Σπουδών 

Το Παλαιό Πρόγραµµα Σπουδών ισχύει για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που 

εισήχθησαν πριν το 2002/2003. 

Το παλαιό πρόγραµµα σπουδών ισχύει σύµφωνα  µε τις διατάξεις  των άρθρων 24, 25 του 
Ν. 1268/82 για τους φοιτητές/-τριες που έχουν εγγραφεί πριν από  το χειµερινό εξάµηνο 
2002/2003. 
 
Σύµφωνα µε αυτό το πρόγραµµα σπουδών οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να 
συµπληρώσουν 140 διδακτικές µονάδες για την απόκτηση πτυχίου. Από τις 140 
διδακτικές µονάδες, οι 104 αφορούν τα υποχρεωτικά µαθήµατα, οι 30 διδακτικές µονάδες 
τα υποχρεωτικά επιλεγόµενα και οι  6 διδακτικές µονάδες την ξένη γλώσσα. Κάθε 
ακαδηµαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάµηνο, το χειµερινό και το εαρινό. Οι σπουδές στο 
Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διαρκούν 8 εξάµηνα. 

Τα µαθήµατα του παλαιού προγράµµατος σπουδών δεν διδάσκονται πλέον, καθώς από 
το ακαδηµαϊκό έτος 2002/2003 ισχύει το νέο πρόγραµµα σπουδών. Από το ακαδηµαϊκό 
έτος 2006/07 θα ενταχθούν στο ΝΕ.ΠΡΟ.Σ όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές και φοιτήτριες του 
Τµήµατος. Οι φοιτητές του παλαιού προγράµµατος σπουδών έχουν την δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν τα µαθήµατα κατεύθυνσης καθώς και τις ελεύθερες επιλογές του νέου 
προγράµµατος ως επιλεγόµενα µαθήµατα ή υποχρεωτικά επιλεγόµενα µαθήµατα.  

Αντιστοιχίες υποχρεωτικών µαθηµάτων παλαιού προγράµµατος & νέου 
προγράµµατος σπουδών 2006-2007 
 
Α΄ εξάµηνο 
● «Εισαγωγή στη γερµανική φιλολογία» αντικαθίσταται από το µάθηµα «Είδη του πεζού 
λόγου» (∆.Νικολαϊδου-Μπαλτά) 
 
Β΄ εξάµηνο 
● «Θεωρία και µεθοδολογία της Λογοτεχνίας» αντικαθίσταται από το µάθηµα «Εισαγωγή 
στη Θεωρία και Μεθοδολογία της Λογοτεχνίας» του ∆΄εξαµήνου.(Κ.Ζάχου) 
● «Πολιτισµός Ι» αντικαθίσταται από το µάθηµα: «Θέµατα Πολιτισµού: Η Μεταρρύθµιση 
στην Ευρώπη» (Ε.Sturm-Τριγωνάκη). 
● «Γλωσσολογία ΙΙ» (φωνητική-φωνολογία) Θα γίνουν εξετάσεις σύµφωνα µε την ύλη που 
είχε το µάθηµα την τελευταία φορά που διδάχθηκε. (πληροφορίες : κ. Ελ. Μπουτουλούση) 
● «Γλωσσολογία ΙΙ» (Εκµάθηση ξένης & δεύτερης γλώσσας) θα γίνουν εξετάσεις. 
● «∆ιδακτική Ι» θα γίνουν εξετάσεις. 
● «∆ιδακτική ΙΙΙ» θα γίνουν εξετάσεις. 
 
Γ΄ εξάµηνο 
● «Πολιτισµός ΙΙ» αντικαθίσταται από το µάθηµα «Πολιτισµός Ι» (Α. Ρασιδάκη) 
● «Πολιτισµός Ι» (θερινό εξάµηνο) για τους επί πτυχίω φοιτητές εξετάσεις τον 
Φεβρουάριο. 
● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας» (18.αιώνας) αντικαθίσταται από το µάθηµα : 
«Ειδικά θέµατα πολιτισµού: η µελαγχολία στην λογοτεχνία και την τέχνη» (Α. Ρασιδάκη) 
● «∆ιδακτική ΙΙ» θα γίνουν εξετάσεις. 
● «Εισαγωγή σε θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα της µετάφρασης Ι» αντικαθίσταται 
από το µάθηµα : «Εισαγωγή στη µετάφραση και διερµηνεία Ι» (Α. Βηδενµάγιερ) 
 
∆΄ εξάµηνο 
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● «Πολιτισµός ΙΙΙ» αντικαθίσταται από το µάθηµα : «Εποχές, είδη, ρεύµατα : Η ποίηση του 
εξπρεσιονισµού» (Σ. ∆εληανίδου) 
● «Εισαγωγή σε θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα της µετάφρασης ΙΙ» αντικαθίσταται 
από το µάθηµα : «Εισαγωγή στη µετάφραση και διερµηνεία ΙΙ» (Α. Βήδενµαγιερ) 
● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας» (18.αιώνας) αντικαθίσταται από το µάθηµα : 
«Θέµατα πολιτισµού : Ο Μότσαρτ και η εποχή του» (Ε. Sturm-Τριγωνάκη) 
 
Ε΄ εξάµηνο 
● «Πολιτισµός IV» θα γίνουν εξετάσεις 
● «Μετάφραση ΙΙΙ» θα γίνουν εξετάσεις. 
● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας» (19.αιώνας) αντικαθίσταται από το µάθηµα 
«Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας ΙΙ» του θερινού εξαµήνου. 
● «Συγκριτική γραµµατολογία» θα γίνουν εξετάσεις. 
● «Γλωσσολογία IV» (Σηµειωτική, Πραγµατολογία, Ανάλυση συνοµιλίας) αντικαθίσταται 
από τη Γλωσσολογία IV (Σηµειωτική, Σηµασιολογία, Πραγµατολογία) 

ΣΤ΄ εξάµηνο 
● «Πολιτισµός V» θα γίνουν εξετάσεις 
● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας» (19. αιώνας) αντικαθίσταται από «Συγγραφείς : 
Ε.Τ.Α. Ηοffmann : Ροµαντική ειρωνεία και αναστοχασµός» (Α. Ρασιδάκη)  
● «Μετάφραση IV» θα γίνουν εξετάσεις 
● Γλωσσολογία V» (Σηµασιολογία-Κειµενογλωσσολογία) θα γίνουν εξετάσεις 
(πληροφορίες : κ. Σιούπη) 
 
Ζ΄ εξάµηνο 
● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας» (20. αιώνας) αντικαθίσταται από το µάθηµα 
«Ιστορία γερµανικής λογοτεχνίας ΙΙΙ» (Σ. ∆εληανίδου) 
● ∆ιδακτική IV (Μικροδιδασκαλίες) 
● «Μετάφραση V» θα γίνουν εξετάσεις 
● «Ψυχογλωσσολογία» θα γίνουν εξετάσεις. 
● «Γλωσσολογία VII» αντικαθίσταται από το µάθηµα κατεύθυνσης 
«Κοινωνιογλωσσολογία» (Α. Κοιλιάρη) 
 
Η΄ εξάµηνο 
● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας» (20ος αιώνας) αντικαθίσταται από το : «Θεωρία 
λογοτεχνίας : το θέµα του γένους στο έργο της Ingeborg Bachmann». 
● Μετάφραση VI : θα γίνουν εξετάσεις 
● ∆ιδακτική V 
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Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS 
 
Προγράµµατα ∆ιαπανεπιστηµιακής Συνεργασίας που προωθούν την ανταλλαγή 
διδασκόντων και διδασκοµένων, τη διεξαγωγή εντατικών µαθηµάτων σε Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήµια κ.α.. Τα προγράµµατα αυτά στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών αυτών Προγραµµάτων οι φοιτητές/-τριες του Τµήµατος 
έχουν τη δυνατότητα να διακινηθούν σε µια από τις παρακάτω επιλέξιµες χώρες: Αυστρία, 
Γερµανία, Ελβετία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Στα 
πανεπιστήµια των χωρών αυτών µπορούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα από τους 
τοµείς ∆ιδακτική των Γλωσσών, ∆ιδακτική / Μεθοδολογία, Γερµανικά ως ξένη γλώσσα, 
Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία, Θεωρητική Γλωσσολογία, Λογοτεχνία, Μετάφραση, καθώς 
και µαθήµατα εντατικής εκµάθησης της Γερµανικής και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών. 
Πληροφορίες : 
�Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (1ος όροφος κτιρίου 
∆ιοίκησης Α.Π.Θ., τηλ. 99.5291, 11:00π.µ.-13:00µ.µ.) 
�Aκαδηµαϊκοί υπεύθυνοι των προγραµµάτων του Τµήµατος 
�Ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.braintrack.com 
Σχετικό έντυπο από τη Γραµµατεία του Τµήµατος ή / και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 
www.auth.gr/del/ 
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Οδηγός Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης για όλους τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες του NE.ΠΡΟ.Σ. 
 
      Το νέο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος παρέχει από το Β΄ έως και το Η΄ εξάµηνο 
γνώσεις γενικές από όλες τις περιοχές της ∆ιδακτικής των γλωσσών. Έτσι οι 
προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό και µεθοδολογικό 
υπόβαθρο της επιστήµης τους και επίσης εξειδικεύονται στις µεθόδους έρευνας της 
γερµανικής ως ξένης γλώσσας. 
Για την εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων σε πραγµατικό σχολικό περιβάλλον 
προετοιµάζονται οι φοιτητές/ήτριες στο Ζ΄ εξάµηνο (υπό προϋποθέσεις και από το Ε΄) µε 
τις Μικροδιδασκαλίες (Μ∆) καθώς και στην αρχή του Η΄ εξαµήνου. Η εξοικείωση των 
φοιτητών/τριών µε το µελλοντικό τους επαγγελµατικό πεδίο ολοκληρώνεται στο Η΄ 
εξάµηνο µε την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ). Οι Μικροδιδασκαλίες και η Πρακτική Άσκηση 
είναι υποχρεωτικά µαθήµατα και αποτελούν προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου 
για όλους/ες τους φοιτητές/ήτριες και ανεξάρτητα κατεύθυνσης. 
  
            Α. Υπεύθυνες Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης 
Τρία µέλη ∆.Ε.Π. της ∆ιδακτικής είναι υπεύθυνα κάθε χρόνο για τις Μικροδιδασκαλίες και 
την Πρακτική Άσκηση. Οι υπεύθυνες ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκής χρονιάς από 
τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. 
Υπεύθυνες των Μικροδιδασκαλιών και της Πρακτικής Άσκησης είναι τρία από τα µέλη 
∆.Ε.Π. της ∆ιδακτικής: 
1. Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου 
2. Ευαγγελία Καραγιαννίδου 
3. ΄Χάρις-Ολγα Παπαδοπούλου 
4. Ανδροµάχη Σαπιρίδου 
  
            Β. Μικροδιδασκαλίες (Μ∆) 
 
Στην αρχή του Ζ΄ εξαµήνου οι φοιτητές/ήτριες καταθέτουν ∆ήλωση συµµετοχής στις Μ∆ 
και εντάσσονται σε ένα από τα τρία παράλληλα τµήµατα Μ∆. Αν υπάρχουν θέσεις 
µπορούν να καταθέσουν ∆ήλωση συµµετοχής και φοιτητές/ήτριες του Ε΄ εξαµήνου. Το 
µάθηµα των Μ∆ πιστώνεται µε 6 (έξι) διδακτικές µονάδες. 
 Οι Μ∆ αποτελούν µια πρώτη απόπειρα συνδυασµού της θεωρίας µε την πράξη και 
αποβλέπουν στην ενίσχυση της µαθησιακής διαδικασίας µέσα από το σχεδιασµό, την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή διδακτικών ενοτήτων στο πανεπιστηµιακό εργαστηριακό 
περιβάλλον. 
Οι Μ∆ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την Πρακτική Άσκηση µε την έννοια ότι αυτές 
βοηθούν να µετριαστεί το γνωστό «σοκ της πράξης» και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση 
των φοιτητών/τριών. Γι’ αυτό η παρουσία των φοιτητών/τριών στα σεµινάρια είναι 
υποχρεωτική. 
  
            Γ. Πρακτική Άσκηση 
Στην αρχή του Η΄ εξαµήνου οι φοιτητές/ήτριες εντάσσονται σε ένα από τα τρία παράλληλα 
τµήµατα του Τµήµατος. Το Τµήµα φροντίζει για την εξεύρεση θέσεων σε εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής 
Άσκησης. 
 
Η κατανοµή των θέσεων γίνεται από τις υπεύθυνες της Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες και 
καθιστούν γνωστό στους διευθυντές και επόπτες καθηγητές µε σχετικά έγγραφα προς τα 
επιµέρους εκπαιδευτικά ιδρύµατα ποιοι/ες φοιτητές/ήτριες δηλώθηκαν για να κάνουν την 
Πρακτική Άσκηση κάτω από την εποπτεία τους. Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν επιλεγεί 
εφοδιάζονται µε τη Βεβαίωση της Πρακτικής Άσκησης, την οποία πρέπει να συµπληρώσει 
και να υπογράψει ο επόπτης που επέβλεψε την Πρακτική τους Άσκηση. Όταν ο 
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ασκούµενος φοιτητής τελειώσει την Πρακτική Άσκηση, λαµβάνει τη Βεβαίωση 
υπογεγραµµένη από το διευθυντή και τον επόπτη και την καταθέτει µαζί µε την έκθεση 
εµπειριών στο υπεύθυνο µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος για να του/της πιστωθούν οι σχετικές 
διδακτικές µονάδες. Η Πρακτική Άσκηση πιστώνεται µε 6 (έξι) διδακτικές µονάδες. 
Για να µπορούν να συµµετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές/ήτριες προϋπόθεση 
είναι να έχουν περάσει όλα τα προηγούµενα µαθήµατα της ∆ιδακτικής/Μεθοδολογίας Ι, ΙΙ 
και ΙΙΙ. Ακόµη, απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορούν να συµµετάσχουν οι 
φοιτητές/ήτριες στην Πρακτική Άσκηση είναι να έχουν περάσει τη ∆ιδακτική ΙV 
(Μικροδιδασκαλίες). 
  
            ∆. Υποχρεώσεις και δικαιώµατα φοιτητών/φοιτητριών 
Οι φοιτητές/τριες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
1. Τη δήλωση συµµετοχής τους σε ένα από τα παράλληλα τµήµατα ∆ιδακτική IV και V.  
2. Την παρακολούθηση των προκαταρτικών θεωρητικών µαθηµάτων Μ∆ και ΠΑ στον 
εργαστηριακό χώρο του πανεπιστηµίου. 
3. Την απόλυτη τήρηση των ωραρίων του εκάστοτε σχετικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος 
όπου ασκούνται. 
4. Την τήρηση κανόνων που διέπουν το σχολικό περιβάλλον. 
5. Την ενηµέρωση των υπευθύνων µελών ∆.Ε.Π. του Τµήµατος και του επόπτη καθηγητή 
για τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της παρουσίας τους στο σχολείο και για τυχόν 
προβλήµατα που θα προκύψουν. Στην τελευταία περίπτωση οι ασκούµενοι φοιτητές/τριες 
οφείλουν να επικοινωνήσουν µε το υπεύθυνο µέλος ∆.Ε.Π. της Πρακτικής Άσκησης και να 
µην προβούν σε προσωπική επίλυση του προβλήµατος. 
6. Την καλή συνεργασία µε τους επόπτες καθηγητές. 
7. Τη σύνταξη έκθεσης εµπειριών και αυτοαξιολόγησης στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης 
µε βάση τις οδηγίες που θα τους δοθούν. 
Οι φοιτητές/τριες έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα: 
1. Την εξασφάλιση µιας θέσης ΠΑ σε συνεργασία µε 1 ή 2 συµφοιτητές/τριες. 
2. Την Πρακτική Άσκηση στους συνεργαζόµενους εκπαιδευτικούς φορείς, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν βλάπτεται η οµαλή λειτουργία των εκάστοτε προγραµµάτων της 
διδασκαλίας της Γερµανικής. 
3. Την αρωγή του υπευθύνου µέλους ∆.Ε.Π. της Πρακτικής Άσκησης για κάθε πρόβληµα 
και εµπόδιο που τυχόν προέκυψε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. 
4. Την αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης ως εκπαιδευτικού µέσου. 
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Μεταπτυχιακές Σπουδές – Έρευνα 
 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Γλώσσα και Πολιτισµός στο γερµανόφωνο χώρο» 
το οποίο περιλαµβάνει τις κατευθύνσεις :  
«Λογοτεχνία-Πολιτισµός» και «Γλωσσολογία-∆ιδακτική» 
 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
1. Επιστήµες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας 
α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης «Επιστήµες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας» 
(µε ειδικεύσεις), 
β) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στις «Επιστήµες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της 
Επικοινωνίας».  http://postgrad.frl.auth.gr/index.htm 
Υπεύθυνη του Τµήµατος : Α. Κοιλιάρη. 
2. Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας http://www.enl.auth.gr/post/index.html 
Υπεύθυνη του Τµήµατος : Αικ.Βρέττα-Πανίδου 
3. Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισµός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός) 
http://www.lit.auth.gr/ 
Υπεύθυνη του Τµήµατος : Ι. Αγοραστού 
4. Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm 
Υπεύθυνη του Τµήµατος : Ι. Αγοραστού 
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ECTS 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ECTS 
Ο οδηγός αυτός περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης καθώς και για το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας, προκειµένου να βοηθήσει τους µελλοντικούς υποψήφιους φοιτητές του 
ECTS να προετοιµάσουν τη φοίτηση τους σ' αυτό το ίδρυµα. 
ECTS, δηλαδή European Credit Transfer System, είναι ένα αποκεντρωµένο σύστηµα 
αυτόµατης µεταφοράς διδακτικών µονάδων από ίδρυµα σε ίδρυµα, που βασίζεται στην 
αρχή της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των ανωτάτων ιδρυµάτων που συµµετέχουν σε 
ένα κοινό πρόγραµµα και που κατοχυρώνει τη διαφάνεια. Κάθε Τµήµα που υιοθετεί το 
ECTS έχει συµφωνήσει να παρουσιάσει το πρόγραµµα µαθηµάτων που προσφέρει, 
αναλύοντας το σε διδακτικές ακαδηµαϊκές µονάδες. Οι µονάδες αυτές αντιπροσωπεύουν 
έναν ποσοτικά καθορισµένο όγκο εργασίας, τον ίδιο για όλα τα συµµετέχοντα στο 
σύστηµα αυτό ευρωπαϊκά ιδρύµατα. Αυτή η κοινά αποδεκτή µέτρηση επιτρέπει την 
ποσοτική αποτίµηση της εργασίας του συµµετέχοντος φοιτητή και διευκολύνει την 
κατανοµή των πιστωτικών µονάδων µεταξύ των ιδρυµάτων, ιδιαίτερα εκείνων που 
αναπτύσσουν κοινά προγράµµατα σπουδών. 
Οι φοιτητές που συµµετέχουν στο ECTS εξασφαλίζουν πλήρεις διδακτικές µονάδες για 
όλη την ακαδηµαϊκή εργασία που πραγµατοποιούν µε επιτυχία σε οποιοδήποτε από τα 
ιδρύµατα-εταίρους και µεταφέρουν αυτές τις ακαδηµαϊκές µονάδες από το ένα ίδρυµα στο 
άλλο. 
Όλοι οι φοιτητές των Τµηµάτων που συµµετέχουν και επιθυµούν να πάρουν µέρος σε 
πρόγραµµα που εφαρµόζει το ECTS, µπορούν να το κάνουν µέσα στα όρια των 
διαθέσιµων θέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ορισµένες υποτροφίες µετακίνησης 
φοιτητών, των οποίων ο αριθµός ποικίλει από χρόνο σε χρόνο. Η επιλογή των 
υποτρόφων φοιτητών γίνεται από το ίδρυµα προέλευσης τους, εφόσον αυτοί πληρούν 
τους γενικούς όρους καταλληλότητας για υποτροφία. Οι όροι αυτοί είναι: 
• να είναι πολίτες ενός από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή να έχουν 
αναγνωριστεί από ένα από τα κράτη-µέλη ως πρόσφυγες ή απάτριδες), 
• να δέχονται, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο εξωτερικό, να συνεχίσουν να 
εκπληρώνουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους στο πανεπιστήµιο της πατρίδας τους, 
στην περίπτωση που προβλέπονται δίδακτρα, ενώ αντίθετα, δεν υποχρεώνονται να 
καταβάλλουν δίδακτρα στο ίδρυµα υποδοχής, 
• να έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον το πρώτο έτος σπουδών, 
• να αποδέχονται την προκαθορισµένη διάρκεια φοίτησης στο εξωτερικό, που δεν θα είναι 
µικρότερη από 3 µήνες ή µεγαλύτερη από ένα χρόνο. 
Η κατανοµή των µονάδων (credits), που είναι βασική για την εφαρµογή του ECTS, 
περιγράφεται στο έγγραφο παρουσίασης της Επιτροπής κατά τον εξής τρόπο: 
Οι ακαδηµαϊκές µονάδες ECTS αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας που απαιτεί 
κάθε µονάδα µαθήµατος σε σχέση µε τη συνολική ποσότητα εργασίας που απαιτείται για 
την ολοκλήρωση ενός πλήρους ακαδηµαϊκού έτους σπουδών στο ίδρυµα. Στο ECTS, 60 
ακαδηµαϊκές µονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδηµαϊκού έτους 
σπουδών και εποµένως, σε ένα τµήµα 4ετούς φοίτησης, απαιτούνται 240 µονάδες ECTS 
(60 Χ 4). Αν υποθέσουµε, ότι για τη λήψη του πτυχίου στο τµήµα αυτό απαιτούνται 120 
"εθνικές" µονάδες, για να µετατραπούν αυτές σε µονάδες ECTS πολλαπλασιάζονται µε το 
συντελεστή 2 (120 Χ 2 = 240). 
Κάθε συµµετέχον ίδρυµα κατανέµει και ιεραρχεί κατά την κρίση των υπευθύνων τις 
διδακτικές µονάδες στις διάφορες κατηγορίες µαθηµάτων. Είναι αυτονόητο ότι η πρακτική 
άσκηση και τα επιλεγόµενα µαθήµατα, τα οποία αποτελούν µέρος του προγράµµατος 
σπουδών, υπολογίζονται επίσης για την κατανοµή των ακαδηµαϊκών µονάδων. 
Οι διδακτικές µονάδες κατοχυρώνονται, όταν το µάθηµα έχει ολοκληρωθεί και όλες οι 
απαιτούµενες εξετάσεις έχουν δοθεί µε επιτυχία. Σειρές µαθηµάτων χωρίς διδακτικές 
µονάδες µπορούν να αναφέρονται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. Οι 
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φοιτητές, οι οποίοι έχουν πάρει λιγότερες διδακτικές µονάδες από τις απαιτούµενες, 
µπορούν ή να ολοκληρώσουν το πρόγραµµα τους στο αρχικό τους ίδρυµα, πριν πάνε στο 
άλλο ίδρυµα, ή να καλύψουν τις ελλείψεις τους στο ίδρυµα που τους δέχεται, πριν 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο επόµενο έτος φοίτησης, εξάµηνο ή τρίµηνο. 
Αν ο φοιτητής φοιτήσει µε· επιτυχία, µπορεί να µετακινηθεί ελεύθερα ανάµεσα σε µερικά ή 
και σε όλα τα ιδρύµατα, τα οποία συµµετέχουν στο ECTS, µε την προϋπόθεση ότι έχει 
επαρκή γνώση της γλώσσας του επιλεγόµενου κάθε φορά ιδρύµατος. 
Όταν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία στο ίδρυµα υποδοχής τον αριθµό των 
µαθηµάτων, τα οποία έχουν ορισθεί από το ίδρυµα της πατρίδας του και επιστρέψει, 
αυτόµατα θα γίνει και η µεταφορά των διδακτικών µονάδων µέσω των γραµµατειών των 
εµπλεκοµένων Τµηµάτων. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν θα οργανωθούν ειδικά τµήµατα για το ECTS, αλλά το 
συνολικό πρόγραµµα σπουδών των συµµετεχόντων ιδρυµάτων θα πρέπει να 
προσαρµοσθεί στο σύστηµα ECTS, σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους. 
Υπεύθυνο µέλος ∆ΕΠ για την εφαρµογή του συστήµατος ECTS ορίστηκε η επίκουρη 
καθηγήτρια κ. Ανδροµάχη Σαπιρίδου. 
 
Κατάλογος των προσφερόµενων µαθηµάτων µε τις µονάδες ECTS 
ECTS-CREDITS 

G -LSUD DEU 101 Γερµανική Γλώσσα  Ι 7 

G -LSUD LIN 101 Γλωσσολογία  Ι 5 

G -LSUD PAE 101 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 5 

G -LSUD LIT 101 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας Ι 5 

G -LSUD LIT 104 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 5 

G -LSUD DEU 201 Γερµανική Γλώσσα  ΙΙ 7 

G -LSUD LIN 201 Γλωσσολογία  ΙΙ 5 

G -LSUD DID 201 ∆ιδακτική  Ι 5 

G -LSUD PAE 201 Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών 5 

G -LSUD LIT 201 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας  ΙΙ 5 

G-LSUD LAN 202 Πολιτισµός I 5 

G -LSUD DEU 301 Γερµανική Γλώσσα  ΙΙΙ 7 

G -LSUD LIN 301 Γλωσσολογία  ΙΙΙ 5 

G -LSUD DID 301 ∆ιδακτική ΙΙ 5 

G -LSUD LIT 301 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας  ΙΙΙ 5 

G -LSUD LAN 302 Πολιτισµός  ΙΙ 5 

G -LSUD DEU 401 Γερµανική Γλώσσα  IV 7 

G -LSUD LIN 401 Πολιτισµός  IV 5 

G -LSUD DID 401 ∆ιδακτική  ΙΙΙ 5 

G -LSUD  LIT 403 Εισαγωγή στη θεωρία και µεθοδολογία της Λογοτεχνίας 5 

G –LSUD LIT 405 Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραµµατολογία 5 

G –LSUD TRA 401 Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερµηνεία 5 
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G –LSUD DEU 512 Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων 5 

G –LSUD LAN 522 Γερµανόφωνη Επικαιρότητα Ι 5 

G –LSUD DEU 612 Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων  II 5 

G –LSUD LAN 622 Γερµανόφωνη Επικαιρότητα II 5 

G –LSUD  DID 731 ∆ιδακτική IV 10 

G –LSUD DID 832 ∆ιδακτική  V 10 

G -LSUD DID K11 ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας  5 

G –LSUD LIN K21 Κοινωνιογλωσσολογία 5 

G -LSUD  LIN K12 Ζητήµατα συντακτικής ανάλυσης  5 

G –LSUD DEU K11 ∆ιαπολιτισµική ανάλυση κειµένων 5 

G -LSUD DID K21 Αυτονόµηση µαθητών και στρατηγικές µάθησης 5 

G -LSUD  DID K31 Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής ΄Ερευνας 5 

G –LSUD LIN K32 Εκµάθηση ξένης και δεύτερης γλώσσας στην παιδική ηλικία 5 

G –LSUD LIN K41 Ανάλυση λόγου Ι 5 

G –LSUD LIN K11  Γερµανική Σύνταξη 5 

G –LSUD LIN K51 Ρηµατικές κατηγορίες 5 

G –LSUD LIN K31 Πολυγλωσσία και γλωσσική πολιτική και γλωσσική εκπαίδευση 5 

G –LSUD LIT K01 Σύντοµες µορφές πεζού λόγου 5 

G –LSUD LIT K11 Ο Γκαίτε στη Βαϊµάρη 5 

G –LSUD LIT K02 Γερµανικό Θέατρο µετά το 1968 5 

G –LSUD LIT K21 Κλασικά έργα της αστυνοµικής λογοτεχνίας 5 

G –LSUD TRA K01 Λογοτεχνική µετάφραση του 20ου αιώνα 5 

G –LSUD TRAK02 Μετάφραση και Κινηµατογράφος 5 

G –LSUD LIT K12 Ο Φρειδερίκος Σίλλερ και η ιδέα της Ελευθερίας 5 

G –LSUD LIT K03 Γερµανικά κείµενα-η ιστορία µέσα από τη Λογοτεχνία 5 

G –LSUD LIT K31 Η Μελαγχολία στην Λογοτεχνία και την Τέχνη 5 

G –LSUD LIT K41 Λόγοι του Μεταµοντερνισµού 5 

G –LSUD PAE E01 Γερµανική και ελληνική παιδαγωγική σκέψη 5 

G –LSUD LIT E01 Λαϊκό παραµύθι 5 

G –LSUD DEU E01 Εκµάθηση της γερµανικής µέσα από το σχέδιο εργασίας 5 

G –LSUD DEU E11 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Γερµανική µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Ι 5 

G –LSUD LAN E02 Γερµανικός Πολιτισµός µέσα από κείµενα της ποπ 5 

G –LSUD NDL E01 Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισµός  I 5 
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G –LSUD NDL E03 Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισµός  III 5 

G –LSUD PAE E02 Εκπαιδευτική Πολιτική και ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 5 

G –LSUD TRA E01 Προπαρασκευαστικές ασκήσεις ∆ιερµηνείας 5 

G –LSUD LIT E02 ΄Εντεχνο παραµύθι 5 

G –LSUD DEU E21 Γράφοντας µικρές ιστορίες 5 

G –LSUD DEU E12 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Γερµανική µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών ΙΙ 5 

G –LSUD LAN E01 Περιδιαβαίνοντας το «άστυ» 5 

G –LSUD NDL E02 Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισµός  II 5 

G –LSUD NDL E04 Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισµός  IV 5 

G –LSUD LIN 701 Γλωσσολογία VII 3,5 

G –LSUD LIT 701 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας  (20 αι.) 5 

G –LSUD DID 701 ∆ιδακτική IV 7 

G –LSUD TRA 701 Μετάφραση 3,5 

G –LSUD LIN 801 Γλωσσολογία  VIII 3,5 

G –LSUD LIT 801 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας (20 αι.) 5 

G –LSUD DID 801 ∆ιδακτική  V  7 

G –LSUD TRA 801 Μετάφραση 3,5 

   
 

Kodex Titel ECTS  
Einheiten Evaluation h/w 

G -LSUD DEU 101 Deutsche Sprache  Ι 7 Schriftl./mündlich 4 

G -LSUD LIN 101 Linguistik  Ι 5 schriftlich 3 

G -LSUD PAE 101 Schulpädagogik 5 schriftlich 3 

G -LSUD LIT 101 Geschichte der Dt. Literatur  Ι 5 mündlich 3 

G -LSUD LIT 104 Einführung in die Neugriechische 
Literatur 5 schriftlich 3 

G -LSUD DEU 201 Deutsche Sprache  ΙΙ 7 schriftl./mündlich 4 

G -LSUD LIN 201 Linguistik  ΙΙ 5 schriftlich 3 

G -LSUD DID 201 Didaktik  Ι 5 schriftlich 3 

G -LSUD PAE 201 Lehrerausbildung 5 schriftlich 3 

G -LSUD LIT 201 Geschichte der Dt. Literatur  ΙΙ 5 Schriftlich 3 

G-LSUD LAN 202 Kulturgeschichte I 5 Schriftlich 3 

G -LSUD DEU 301 Deutsche Sprache  ΙΙΙ 7 Schriftl./mündlich 4 

G -LSUD LIN 301 Linguistik  ΙΙΙ 5 schriftlich 3 

G -LSUD DID 301 Didaktik  ΙΙ 5 schriftlich 3 
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G -LSUD LIT 301 Geschichte der Dt. Literatur  ΙΙΙ 5 schriftlich 3 

G -LSUD LAN 302 Kulturgeschichte  ΙΙ 5 schriftlich 3 

G -LSUD DEU 401 Deutsche Sprache  IV 7 schriftlich/mündlich 4 

G -LSUD LIN 401 Linguistik  IV 5 schriftlich 3 

G -LSUD DID 401 Didaktik  ΙΙΙ 5 Schriftlich 3 

G -LSUD  LIT 403 Literaturtheorie 5 Schriftlich 3 

G –LSUD LIT 405 Einf. in die Vergleichende 
Literaturwissenschaft 5 Schriftlich 3 

G –LSUD TRA 401 Einführung ins Übersetzen und 
Dolmetschen 5 Schriftlich + HA 3 

G –LSUD DEU 512 Wissenschaftliches Schreiben I 5 HA 3 

G –LSUD LAN 522 Aspekte deutschsprachiger 
Gegenwart I 5 HA – Referat 3 

G –LSUD DEU 612 Wissenschaftliches Schreiben II 5 HA   

G –LSUD LAN 622 Aspekte deutschsprachiger 
Gegenwart II 5 HA-Referat 3 

G –LSUD  DID 731 Didaktik IV 10 Schriftlich-Microteaching 6 

G –LSUD DID 832 Didaktik V 10 Schriftlich-Hospitation 6 

G -LSUD DID K11 Interkulturelles Lernen im 
Unterricht DaF in Griechenland 5 Referat 3 

G –LSUD LIN K21 Soziolinguistik 5 Schriftlich 3 

G -LSUD  LIN K12 Syntax II: Grundelemente der 
Syntax-Analyse 5 HA – Tests 3 

G –LSUD DEU K11 
Kreatives Schreiben I: 
Einführung in das Kreative 
Schreiben 

5 
HA 3 

G -LSUD DID K21 Lernerautonomie und 
Lernstrategien 5 Schriftlich – HA - Referat 3 

G -LSUD  DID K31 Feldforschung I : 
Forschungsmethoden 5 HA – mündlich 3 

G –LSUD LIN K32 Spezielle Themen der Linguistik 
II:Kindersprache 5 Schriftlich 3 

G –LSUD LIN K41 Diskursanalyse I 5 Referat 3 

G –LSUD LIN K11  Syntax I : Deutsche Syntax 5 HA – Referat 3 

G –LSUD LIN K51 Verbalkategorien 5 HA – Referat 3 

G –LSUD LIN K31 Spezielle Themen der Linguistik 
I: Multilingualismus-Sprachpolitik 5 -  3 

G –LSUD LIT K01 Epische Kleinformen und ihre 
zeitgeschichtliche Aktualität 5 Referat – schriftlich 3 

G –LSUD LIT K11 Goethe in Weimar 5 -  3 

G –LSUD LIT K02 Deutsches Theater ab 1968 5 HA 3 

G –LSUD LIT K21 Klassiker der Kriminalliteratur 5 HA-Referat 3 

G –LSUD TRA K01 Literaturübersetzen 5 - 3 
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G –LSUD TRAK02 Übersetzung und Film 5 -  3 

G –LSUD LIT K12 Friedrich Schiller und die Idee 
der Freiheit 5 HA-Referat 3 

G –LSUD LIT K03 Deutsche Stücke-Geschichte 
durch Literatur 5 HA 3 

G –LSUD LIT K31 Melancholie in Literatur und 
Kunst 5 HA-Referat 3 

G –LSUD LIT K41 Diskurse der Postmoderne 5 -  3 

G –LSUD PAE E01 Deutsches und griechisches 
pädagogisches Denken 5 Schriftlich 3 

G –LSUD LIT E01 Volksmärchen 5 HA – Referat 3 

G –LSUD DEU E01 Projektorientiertes 
Deutschlernen 5 - 3 

G –LSUD DEU E11 
Kompetenzförderung im 
Deutschen durch die 
Anwendung der Neuen Medien I 

5 
Schriftlich – Referat 3 

G –LSUD LAN E02 Deutsche Kulturgeschichte 
anhand von Poptexten 5 - 3 

G –LSUD NDL E01 Niederländische Sprache und 
Kultur I 5 Schriftlich 3 

G –LSUD NDL E03 Niederländische Sprache und 
Kultur III 5 Schriftlich 3 

G –LSUD PAE E02 Ausbildungspolitik und 
interkulturelle Ausbildung 5 HA – schriftlich 3 

G –LSUD TRA E01 Vorbereitende 
Dolmetschübungen 5 HA – mündlich 3 

G –LSUD LIT E02 Kunstmärchen 5 HA – Referat 3 

G –LSUD DEU E21 Kurzgeschichten schreiben 5 HA 3 

G –LSUD DEU E12 
Kompetenzförderung im 
Deutschen durch die 
Anwendung der Neuen Medien II

5 
HA 3 

G –LSUD LAN E01 Städtereisen 5 - 3 

G –LSUD NDL E02 Niederländische Sprache und 
Kultur II 5 Schriftlich 3 

G –LSUD NDL E04 Niederländische Sprache und 
Kultur IV 5 Schriftlich 3 

G –LSUD LIN 701 Linguistik VII 3,5 Schriftlich 2 

G –LSUD LIT 701 Geschichte der deutschen 
Literatur (20 Jhd.) 5 Schriftlich 3 

G –LSUD DID 701 Didaktik IV 10 Schriftlich–Microteaching 6 

G –LSUD TRA 701 Übersetzung 3,5 Schriftlich 2 

G –LSUD LIN 801 Linguistik VIII 3,5 Schriftlich 2 

G –LSUD LIT 801 Geschichte der Deutschen 
Literatur (20 Jhd.) 5 Schriftlich 3 

G –LSUD DID 801 Didaktik V  7 Schriftlich – Hospitation 4 

G –LSUD TRA 801 Übersetzung  3,5 Schriftlich 2 

 


