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Ιστορικό Τµήµατος: 
 

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 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. 

 

∆ιοίκηση 
Πρόεδρος :  
Αγγελική Κοιλιάρη, καθηγήτρια (τηλ. 2310 997553) 

 
Αναπληρωτής πρόεδρος :  
Χρήστος Αντωνίου, αναπληρωτής καθηγητής (τηλ. 2310 997508) 

 
Γραµµατέας :  
Χρήστος Κυρατζής (τηλ. 2310 995241)  

 
Ταχυδροµική διεύθυνση του Τµήµατος: 
Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

P.O. Box 82 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη 

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)  

Χρυσάνθη Τοπάλογλου (2310 991384) email: chtopal@del.auth.gr 

Αλέξιος Καζιόλας (2310 995235) email: kazal@del.auth.gr 

Fax : 2310 995235, e-mail : info@del.auth.gr 
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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 : 11.30-13.00 κάθε εργάσιµη µέρα.  

Προσωπικό : κ. Π. Ιορδανίδου (Ε.Τ.Ε.Π), τηλ. 2310 997557, email: piordani@del.auth.gr, κ. Ελ. Καλλιµάνη, τηλ. 2310 997549, 

email: ekallima@del.auth.gr. 

Παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, γραφείο 314Α, fax 2310 997542. 

 

Βιβλιοθήκη 
Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος στεγάζεται στον 3ο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο 314. Η 

βιβλιοθήκη έχει περίπου 14.000 βιβλία και έντυπα (υλικό που έχει αποµείνει στη βιβλιοθήκη µας µετά την απόσυρση 5.300 

περίπου τόµων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.), τα οποία καλύπτουν κυρίως τους τοµείς της Λογοτεχνίας, 

Γλωσσολογίας, Μεθοδολογίας-∆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 :  

Χειµερινό ωράριο: ∆ευτέρα - Πέµπτη 9.00-17.00,  και Παρασκευή 09.00-14.00. 

Θερινό ωράριο: ∆ευτέρα - 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. 

 

Nησίδα Η/Υ 
Στο χώρο της βιβλιοθήκης στεγάζεται και η νησίδα Η/Υ του Τµήµατος που αποτελείται από 14 υπολογιστές και έναν εκτυπωτή. 

Υπεύθυνος της νησίδας είναι ο κ. Γιώργος Κατσίκας (Ε.Τ.Ε.Π) τηλ. 2310 997561, email: geokats@del.auth.gr. 
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∆ιδακτικό προσωπικό 
 

Ιδιότητα  Ονοµατεπώνυµο  Τηλέφωνο (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  

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 997552  ekaragia@del.auth.gr  

Αλεξάνδρα Ρασιδάκη  997527  alrasid@del.auth.gr  

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

Επίκουροι καθηγητές  

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

Jutta Wolfrum  997469  jutta.wolfrum@gmx.de 

Ανθή Βηδενµάιερ 997114 antwie@del.auth.gr 

Σιµέλα ∆εληανίδου 998822  simdel@del.auth.gr 

Ελένη Γεωργοπούλου  997816 elgeorg@del.auth.gr  

Λέκτορες  

Γιάννης Πάγκαλος 997342 pagkalos@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  

Gesa Singer 997556 gsinger@del.auth.gr 
Λέκτορες DAAD 

Kerstin Speicher 997556 kspeiche@del.auth.gr  

∆άσκαλοι γλώσσας Περιστέρα Χουρµά 997556 pchourma@del.auth.gr 

Hans Bannenberg    ebannenb@del.auth.gr  ∆ιδάσκοντες σύµφωνα µε το 
Π.∆. 407/80  Peter Janssens   peter@del.auth.gr  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαµήνου 2008 θα έχουν εκπαιδευτική άδεια οι εξής : 

    1. Αικατερίνη Βρέττα - Πανίδου  

    2. Ελένη Μπουτουλούση 

 

 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). 
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 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).  

Αικατερίνη Ζάχου, (Γερµανική Λογοτεχνία και Πολιτισµός). 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου, (∆ιδακτική). 

Αλεξάνδρα Ρασιδάκη, (Γερµανική και Συγκριτική Γραµµατολογία). 

Elke Sturm-Τριγωνάκη, (Συγκριτική Γραµµατολογία). 

Χάρις-΄Ολγα Παπαδοπούλου (∆ιδακτική της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας µε ειδικό πεδίο την πρωτοβάθµια εκπαίδευση). 

 

 Λέκτορες  
Jutta-Anna Wolfrum, (Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία-διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας µε ειδικό πεδίο την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο). 

Ελένη Γεωργοπούλου (Γερµανόφωνη µεταπολεµική λογοτεχνία και πολιτισµός του 20ου αιώνα). 

Σιµέλα ∆εληανίδου (Γερµανόφωνη λογοτεχνία και πολιτισµός των αρχών του 20ου αιώνα). 

Ανθή Βηδενµάιερ (Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής µετάφρασης (Γερµανικά – Ελληνικά)). 

Γιάννης Πάγκαλος (Γερµανική Λογοτεχνία – Συγκριτική Γραµµατολογία µε ειδικό πεδίο στις Ελληνογερµανικές γραµµατειακές 

σχέσεις). 

 

 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).  

 

 Λέκτορες DAAD 

Gesa Singer 

Kerstin Speicher  

 ∆άσκαλοι γλώσσας 
Περιστέρα Χουρµά 

 

 ∆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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Σπουδές 
Παλαιό Πρόγραµµα Σπουδών 

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 2007-2008 

Α΄ εξάµηνο 

● «Εισαγωγή στη γερµανική φιλολογία». Θα γίνουν εξετάσεις. (Ελ. Γεωργοπούλου). 

● «Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας Ι». Θα γίνουν εξετάσεις. (Ε.Sturm-Τριγωνάκη). 

Β΄ εξάµηνο 

● «Θεωρία και µεθοδολογία της Λογοτεχνίας» αντικαθίσταται από το µάθηµα «Εισαγωγή στη Θεωρία και Μεθοδολογία της 
Λογοτεχνίας» του ∆΄εξαµήνου. (Κ.Ζάχου) 

● «Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙ». Θα γίνουν εξετάσεις (∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά). 

● «Πολιτισµός Ι» Θα γίνουν εξετάσεις (Ε.Sturm-Τριγωνάκη). 

● «Γλωσσολογία ΙΙ» (φωνητική-φωνολογία) Οι φοιτητές/-τριες του ΠΑΠΡΟΣ θα εξεταστούν στη φωνητική-φωνολογία. (Ελ. 
Μπουτουλούση). 

● «Γλωσσολογία ΙΙ» (Εκµάθηση ξένης & δεύτερης γλώσσας).  Έχει αντικατασταθεί από το µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι που διδάσκεται από την κα. Βηδενµάιερ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΝΕΠΡΟΣ θα 
εξετάζονται στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι και όχι στη ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΑΠΡΟΣ που έχουν διδαχθεί το µάθηµα, θα εξετάζονται στη ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ από την κα. 
Κοιλιάρη. 

Γ΄ εξάµηνο 

● «Πολιτισµός ΙΙ» αντικαθίσταται από το µάθηµα «Πολιτισµός Ι» (Α. Ρασιδάκη) 

● «Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ (18ος αι.). Θα γίνουν εξετάσεις (∆.Νικολαϊδου-Μπαλτά) 

● «Εισαγωγή σε θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα Μετάφρασης Ι» αντικαθίσταται από το µάθηµα «Γλωσσολογία ΙΙ – 
Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερµηνεία» (Α. Βηδενµάγιερ). 

● «Εισαγωγή στη Μετάφραση & ∆ιερµηνεία» αντικαθίσταται από το µάθηµα : «Εισαγωγή στη µετάφραση και διερµηνεία Ι» (Α. 
Βηδενµάγιερ) 

∆΄ εξάµηνο 

● «Πολιτισµός ΙΙΙ». Θα γίνουν εξετάσεις. (Σ. ∆εληανίδου) 

● «Εισαγωγή σε θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα της µετάφρασης ΙΙ» αντικαθίσταται από το µάθηµα : «Εισαγωγή στη 
µετάφραση και διερµηνεία ΙΙ» (Α. Βήδενµαγιερ) 
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● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας IV» (18.αιώνας) θα γίνουν εξετάσεις. (∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά).  

● «∆ιδακτική Ι» το µάθηµα θα διδαχθεί στο Β΄ εξάµηνο. Ο τίτλος είναι ίδιος. (Χ.- ΄Ο. Παπαδοπούλου). 

Ε΄ εξάµηνο 

● «Πολιτισµός IV» θα γίνουν εξετάσεις 

● «Μετάφραση ΙΙΙ» θα γίνουν εξετάσεις. (Ε. Sturm-Τριγωνάκη). 

● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας V» (19.αιώνας) θα γίνουν εξετάσεις. (Θ. Κωνσταντινίδου). 

● «Συγκριτική γραµµατολογία» θα γίνουν εξετάσεις (Ι. Οικονόµου-Αγοραστού). 

● «Γλωσσολογία IV» (Σηµειωτική, Πραγµατολογία, Ανάλυση συνοµιλίας) αντικαθίσταται από τη Γλωσσολογία IV (Σηµειωτική, 
Σηµασιολογία, Πραγµατολογία) (Ελ. Μπουτουλούση). 

● «∆ιδακτική ΙΙ» θα διδαχθεί στο Γ΄ εξάµηνο (ο τίτλος είναι ίδιος) (Ε. Καραγιαννίδου). 

 

ΣΤ΄ εξάµηνο 

● «Πολιτισµός V» θα γίνουν εξετάσεις 

● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας VI» (19. αιώνας) Θα γίνουν εξετάσεις. (Θ. Κωνσταντινίδου). 

● «Μετάφραση IV» Θα γίνουν εξετάσεις.  

● Γλωσσολογία VΙ» θα γίνουν εξετάσεις (Α. Σιούπη) 

● «∆ιδακτική ΙΙΙ» θα διδαχθεί στο ∆΄ εξάµηνο. Ο τίτλος είναι ίδιος. (Α. Σαπιρίδου) 

Ζ΄ εξάµηνο 

● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας VII» (20. αιώνας). Θα γίνουν εξετάσεις. 

● ∆ιδακτική IV (Μικροδιδασκαλίες) 

● «Μετάφραση V» θα γίνουν εξετάσεις 

● «Ψυχογλωσσολογία» θα γίνουν εξετάσεις. (Α. Κοιλιάρη) 

Η΄ εξάµηνο 

● «Ιστορία της γερµανικής λογοτεχνίας VIII» (20ος αιώνας). Θα γίνουν εξετάσεις (Ε. Γεωργοπούλου)  

● Μετάφραση VI : θα γίνουν εξετάσεις 

● ∆ιδακτική V 

● «Γλωσσολογία VIII” αντικαθίσταται από το µάθηµα «Κοινωνιογλωσσολογία» (Α.Κοιλιάρη). 
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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 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). 
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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: 

Γραπτές εξετάσεις,  και µετά από µία περίπου εβδοµάδα 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 
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 

►Εξερεύνηση  
των Windows.  

▪ Εύρεση αρχείων και φακέλων µε διαφορετικά κριτήρια αναζήτησης 

▪ ∆ηµιουργία φακέλων και υποφακέλων 

▪ Άνοιγµα, αντιγραφή, µετακίνηση, µετονοµασία και διαγραφή 

φακέλων/αρχείων 

2 ∆ιδ. 
ώρες 

►Εξερεύνηση  
στο Internet 

▪Λογισµικό Πλοήγησης Internet Explorer  

▪Παρουσίαση των κουµπιών της γραµµής εργαλείων και διαχείριση 

ιστοσελίδων : ιστορικό κίνησης, αγαπηµένα, αποθήκευση ιστοσελίδας, 
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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 

▪ 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 
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∆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 

▪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  
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▪ 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 

κριτική καθώς και στην ένταξή αυτών στα ευρωπαϊκά πολιτισµικά συµφραζόµενα. Οι φοιτητές / φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα 

να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη λογοτεχνία και τον πολιτισµό και να καλλιεργήσουν την γλωσσική τους 

ευαισθησία. Σκοπός επίσης είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των πολλαπλών επιστηµονικών προσεγγίσεων στον χώρο της 

γραµµατολογίας, εισάγοντας την αρχή µίας διεπιστηµονικής οπτικής. Τα επιλεγόµενα µαθήµατα έχουν ως επί το πλείστον 

σεµιναριακή µορφή και υπάγονται, ως προς τη θεµατική αλλά και τον τρόπο προσέγγισης του εκάστοτε αντικειµένου τους, σε 

ποικίλες κατηγορίες καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Σε αυτά οι φοιτητές καλούνται να γνωρίζουν τις βασικές 

αρχές της αφηγηµατολογίας, να ασκηθούν στην κειµενική ανάλυση και την χρήση της βιβλιογραφίας καθώς και στο χειρισµό 

του επιστηµονικού λόγου γενικότερα. ∆ιαµορφώνονται, λοιπόν, οι εξής βασικές κατηγορίες µαθηµάτων, οι οποίες δηλώνονται 

µε την µορφή υπέρτιτλου του εκάστοτε ειδικότερου τίτλου µαθήµατος: 
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α) Εποχές, είδη, ρεύµατα της λογοτεχνίας 

β) Συγγραφείς  

γ) Ειδικά θέµατα συγκριτικής γραµµατολογίας 

δ) Ειδικά θέµατα πολιτισµού 

ε) Ειδικά θέµατα θεωρίας της λογοτεχνίας  

στ) Θεωρία και πρακτική της µετάφρασης 

 

Οι πρώτες δύο κατηγορίες επικεντρώνονται στην γερµανόφωνη λογοτεχνική παράδοση µε µαθήµατα που εξετάζουν το έργο 

ενός συγγραφέα π.χ. (Paul Celan) ή κάποιο λογοτεχνικό κίνηµα, είδος ή εποχή (π.χ. Ροµαντισµός, Dada, Σονέτο). 

 

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 κατηγορία ειδικά θέµατα θεωρίας της λογοτεχνίας αποσκοπεί στην εξοικείωση µε βασικούς θεωρητικούς λόγους όπως για 

παράδειγµα ζητήµατα του έµφυλου λόγου, η µεταδοµιστική κριτική.  

 

Τέλος, 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). 
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Σχετικά µε την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 
 

Επιστηµονική Επιτροπή ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. 

  

28.09.2004 

Οριστική πρόταση 
σχετικά µε την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 

  

Α. Η εργασία εκπονείται στο πλαίσιο της κατεύθυνσης ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια και κατά προτίµηση στο 

πλαίσιο ενός Υποχρεωτικού Επιλεγόµενου Μαθήµατος. ∆εν πιστώνεται µε ∆Μ, αλλά αναγράφεται ως προαιρετική πτυχιακή 

εργασία στην αναλυτική βαθµολογία όπου και αναφέρεται ο βαθµός και το θέµα. 

Β. Την εργασία επιβλέπει επιτροπή που αποτελείται από 2 µέλη του διδακτικού προσωπικού, τον/την επιβλέποντα/ουσα και 

τον/την συνεπιβλέποντα/ουσα. Ο/Η επιβλέπων/ουσα είναι πάντα ένα µέλος ∆ΕΠ. Το θέµα ορίζεται σε συνεργασία µε τα δύο 

µέλη της επιτροπής ή σε συνεργασία µε τον/την επιβλέποντα/ουσα, ο/η οποίος/α προτείνει και τον/την συνεπιβλέποντα/ουσα. 

Το θέµα, οι επιβλέποντες/ουσες και οι συνεπιβλέποντες/ουσες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Οι 

διδάσκοντες/ουσες έχουν τη διακριτική ευχέρεια να µην αποδεχθούν τη συνεργασία µε κάποιον/α φοιτητή/τρια. Κάθε µέλος 

∆ΕΠ µπορεί να επιβλέπει το µέγιστο δύο εργασίες και να συνεπιβλέπει άλλες δύο. Οι λοιποί διδάσκοντες, µη µέλη ∆ΕΠ, 

µπορούν να συνεπιβλέπουν µέχρι 4 εργασίες. 

Γ.   Η εργασία υποστηρίζεται προφορικά σε εξέταση 15 λεπτών στα δύο µέλη της επιτροπής. Η προφορική υποστήριξη είναι 

ανοικτή για το κοινό, βαθµολογείται και o βαθµός συνυπολογίζεται στον τελικό βαθµό της πτυχιακής εργασίας. Μετά την 

προφορική εξέταση η επιτροπή υποχρεούται να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος σύντοµη έκθεση αξιολόγησης της 

εργασίας µαζί µε τον τελικό βαθµό. 

Εάν η διαφορά βαθµολογίας στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας ανάµεσα στον/στην επιβλέποντα/ουσα και 

συνεπιβλέποντα/ουσα είναι µεγαλύτερη από τρεις µονάδες, τότε καλείται και τρίτος αξιολογητής. Ο τρίτος αξιολογητής 

βαθµολογεί τη γραπτή εργασία και την προφορική υποστήριξη. Οι βαθµοί αυτοί συνυπολογίζονται στον τελικό µέσο όρο. 

Η προφορική υποστήριξη γίνεται όλον τον χρόνο σε ηµεροµηνίες που καθορίζονται από την επιτροπή. Η εργασία κατατίθεται το 

αργότερο 45 ηµέρες  πριν την προφορική υποστήριξη. 

Ο/Η επιβλέπων/ουσα και συνεπιβλέπων/ουσα έχουν την υποχρέωση να διαβάσουν την εργασία στο χρονικό αυτό διάστηµα 

των 45 ηµερών. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα υποχρεούνται να ορίσουν την ακριβή ηµεροµηνία της προφορικής υποστήριξης ή να 

έχουν συνεννοηθεί µε τον/την φοιτητή/τρια για τυχόν διορθώσεις κ.α., ακόµη και εάν η υποστήριξη µετατεθεί για αργότερα.  

Η εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να κατατεθεί το αργότερο µέσα σε δύο εξάµηνα από την έγκρισή της από τη Γ.Σ. 

του Τµήµατος. Είναι δυνατή η παράταση για ένα ακόµη εξάµηνο µετά από σύµφωνη γραπτή βεβαίωση του/της 

επιβλέποντα/ουσας και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τµήµατος. 

∆.   Ο/Η φοιτητής/τρια µπορεί να αρχίσει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από το Ζ’ εξάµηνο σπουδών και θα πρέπει:  

α)   να έχει περάσει τα προβλεπόµενα µαθήµατα της κατεύθυνσης, τα οποία είναι σχετικά µε το θέµα της πτυχιακής εργασίας, 

µέχρι και το ΣΤ’ εξάµηνο καθώς και τα δύο µαθήµατα «Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων ∆ιαχείρισης Επιστηµονικού Λόγου», 

β)   να καταθέσει στη Γ.Σ. του Τµήµατος αίτηση προς έγκριση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, στην οποία αναγράφεται το θέµα 

και βεβαιώνεται ενυπόγραφα από τους/τις διδάσκοντες/ουσες ότι δέχονται να συµµετέχουν στην επιτροπή. 

Ε.   Η εργασία κατατίθεται σε τρία αντίτυπα δακτυλογραφηµένα και δεµένα (1 για την/τον επιβλέποντα/ουσα, 1 για την/τον 

συνεπιβλέποντα/ουσα και ένα για τη βιβλιοθήκη ή το αρχείο) σύµφωνα µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

  

Γλώσσα:               Γερµανικά (µε τη νέα γερµανική ορθογραφία) ή ελληνικά. Η γλώσσα συγγραφής της εργασίας αποφασίζεται 

σε συνεργασία µε τον/την επιβλέποντα/ουσα. 

Μέγεθος:              περίπου 50 σελίδες (κύριο σώµα της εργασίας) 

Γραµµατοσειρά: Times New Roman, 12 pt 

∆ιάστιχο:              1,5 γραµµή 

Περιθώρια:          3 cm (δεξιά/αριστερά, επάνω/κάτω) 

Οι προδιαγραφές τηρούνται µε συνέπεια! 

  

Για την Επιστηµονική Επιτροπή του ΝΕ.ΠΡΟ.Σ. 

Η επιστηµονικώς υπεύθυνη 

 

αν. καθ. Αγγελική Κοιλιάρη 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Σε όσα µαθήµατα δεν αναφέρεται ο αριθµός των ωρών και οι διδακτικές µονάδες ισχύει το : Ώρες 3 ∆Μ 3 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Α΄ Εξάµηνο  ∆Μ 

ΓΕΡ 101 Γερµανική Γλώσσα Ι     4 

ΓΛΩ 102 Γλωσσολογία Ι :Εισαγωγή στη Γλωσσολογία   3 

ΠΑΙ 103 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική     3 

ΛΟΓ 104 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας Ι  3 

ΛΟΓ 105 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία  3 

ΠΛΗ 106 Νέες Τεχνολογίες , Η/Υ και ∆ιαδίκτυο-Χρήση & Εφαρµογές  

Β΄ Εξάµηνο  

ΓΕΡ 201 Γερµανική Γλώσσα ΙΙ     4 

ΓΛΩ  202 Γλωσσολογία ΙΙ *  

∆Ι∆ 207 ∆ιδακτική Ι     3 

ΠΑΙ 203 Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών     3 

ΛΟΓ 204 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙ  3 

ΛΟΓ 208 Πολιτισµός Ι  3 

Γ΄ Εξάµηνο  

ΓΕΡ 301 Γερµανική Γλώσσα ΙΙΙ     4 

ΓΛΩ 302 Γλωσσολογία ΙΙΙ     3 

∆Ι∆ 307 ∆ιδακτική ΙΙ  3 

ΛΟΓ 304 Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ  3 

ΓΛΩ 202 Γλωσσολογία ΙΙ / Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερµηνεία  3 

ΓΛΩ 402 Γλωσσολογία IV     3 

ΛΟΓ 308 Πολιτισµός ΙΙ  3 

∆΄ Εξάµηνο  

ΓΕΡ 401 Γερµανική Γλώσσα IV     4 

∆Ι∆ 407 ∆ιδακτική ΙΙΙ    3 

ΛΟΓ 409 Εισαγωγή στη θεωρία και µεθοδολογία της Λογοτεχνίας  3 

ΛΟΓ 410 Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραµµατολογία  3 

ΜΕΤ 403 Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερµηνεία  3 

ΠΛΗ 406 Νέες Τεχνολογίες , Η/Υ και ∆ιαδίκτυο-Χρήση & Εφαρµογές  

 

* ∆ιδάσκεται στο Γ’ εξάµηνο από την κ. Βήδενµαιερ 



 22

A' εξάµηνο 
 
ΓΕΡ 101: Γερµανική Γλώσσα Ι (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 / G. Singer 

 

ΓΛΩ 102: Γλωσσολογία Ι : Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 
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.ά.. 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 

  

ΠΑΙ 103: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  
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. Αντωνίου 

 

ΛΟΓ 104: Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας Ι (7ος – 18ος αι.) 
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η επισκόπηση της γερµανόφωνης λογοτεχνίας από τις απαρχές µέχρι το τέλος του 18ου αιώνα 

και η συσχέτισή της µε τα εκάστοτε ευρωπαϊκά ιστορικά συµφραζόµενα.  

Μέσα από λογοτεχνικά κείµενα, ταινίες και παραδείγµατα από τη µουσική επιχειρείται να δοθεί µία ζωντανή εικόνα της 

κοινωνίας και της τέχνης παρελθόντων εποχών.  

Τρόπος αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις 

Ε. Sturm-Τριγωνάκη 

 

ΛΟΓ 105: Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία 
Ιστορική επισκόπηση των κυριοτέρων σταθµών της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής του 18ου-19ου αιώνα µε 

παράλληλη ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειµένων. Εξέταση : γραπτή. 

Ι. Οικονόµου - Αγοραστού 

 

Β' εξάµηνο 
 

ΓΕΡ 201: Γερµανική Γλώσσα ΙΙ (Ώρες 4 ∆Μ 4) 
Συνέχεια του µαθήµατος Γερµανική Γλώσσα Ι του χειµερινού εξαµήνου.  

Θ. Κωνσταντινίδου / Π. Μπερµπέρογλου / Γ. Περπερίδης 

 

ΓΛΩ 202: Γλωσσολογία ΙΙ 
∆ιδάσκεται στο Γ’ εξάµηνο από την κ. Βήδενµαιερ  
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∆Ι∆ 207: ∆ιδακτική Ι (Εισαγωγή στη ∆ιδακτική και Μεθοδολογία των ξένων γλωσσών Ι) 
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.α.  

Χ. – Ό. Παπαδοπούλου 

 

ΠΑΙ 203: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 
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 και προοπτικές βελτίωσης του 

θεσµού της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Εξέταση: γραπτή. 

Χρ. Αντωνίου 

 

ΛΟΓ 204: Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙ (19ος αι.)  
Σε αυτό το σεµινάριο γίνεται µια 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 

 

ΛΟΓ 208: Πολιτισµός Ι (19ος αιώνας) 
Στόχος του µαθήµατος αποτελεί η ένταξη των ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων στη Γερµανία στο πλαίσιο της 

πολιτισµικής ιστορίας της Ευρώπης από την Γαλλική Επανάσταση ως τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Παράλληλα µε τα ιστορικά 

γεγονότα θα δοθεί βάρος στα επιτεύγµατα της τεχνολογίας και των θετικών επιστηµών καθώς και στις εξελίξεις στον τοµέα της 

πολιτικής θεωρίας, της φιλοσοφίας και των τεχνών.  

Α. Ρασιδάκη 

 

Γ' εξάµηνο 
 

ΓΕΡ 301: Γερµανική Γλώσσα ΙΙΙ (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 : προφορική. 

Π. Μπερµπέρογλου / Κ. Speicher 

 

ΓΛΩ 302:  Γλωσσολογία ΙΙΙ 
To µάθηµα αυτό προσφέρει µία εισαγωγή στη µορφολογία και στη σύνταξη. 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. Περιγράφεται ο τρόπος συνδυασµών των µορφηµάτων 

µέσα στη µείζονα συντακτική ενότητα, την πρόταση, οι σχέσεις ανάµεσα στις λέξεις και στις φράσεις, οι διαφορές ανάµεσα σε 

συντακτικές κατηγορίες και συντακτικές λειτουργίες, η σειρά των όρων, καθώς και οι διαφορετικοί τύποι και τα διαφορετικά είδη 

προτάσεων της γερµανικής. Σε κάθε µάθηµα µοιράζεται φυλλάδιο µε τα πιο βασικά θέµατα του µαθήµατος. 
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Εξέταση: γραπτή 

Α. Σιούπη 

 

∆Ι∆ 307: ∆ιδακτική ΙΙ (Κατανόηση προφορικού λόγου-Γραµµατική-Αυτονόµηση µαθητών) 
Το µάθηµα έγινε το περασµένο εαρινό εξάµηνο, όταν οι φοιτητές/τριες ήταν στο Β’ εξάµηνο, λόγω εκπαιδευτικής άδειας της 

διδάσκουσας το χειµερινό εξάµηνο 2007/08. 

Ε. Καραγιαννίδου 

 

ΛΟΓ 304: Ιστορία Γερµανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ (20ού αιώνα) 
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 

 

ΓΛΩ 202: Γλωσσολογία ΙΙ / Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερµηνεία 
Εισαγωγή στη µεταφραστική πρακτική µε ανάδειξη της διαγλωσσικής και διαπολιτισµικής διαφορετικότητας καθώς και της 

επικοινωνιακής λειτουργίας της µετάφρασης. Έµφαση στην αναγκαία για τη µετάφραση έρευνα και εξοικείωση µε λεξικά, βάσεις 

δεδοµένων, διαδίκτυο, παράλληλα κείµενα. Μετάφραση κειµένων, συζήτηση µεταφραστικών προβληµάτων και των µεθόδων 

επίλυσής τους.  

Συνιστάται η ανελλιπής παρακολούθηση του µαθήµατος µε ενεργή συµµετοχή καθώς και η τακτική προετοιµασία των 

µεταφραστικών ασκήσεων. Γραπτή εξέταση. 

Α. Βηδενµάιερ 

 

ΓΛΩ 402: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙV (Σηµειωτική-Σηµασιολογία-Πραγµατολογία) 
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 γλωσσικής επικοινωνίας που 

πραγµατώνονται στο πλαίσιο του γερµανικού και του ελληνικού πολιτισµού.  

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. 

Ελένη Μπουτουλούση 

 

ΛΟΓ 308: Πολιτισµός ΙΙ 
Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η επισκόπηση της πολιτισµικής ιστορίας της Γερµανίας από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο 

µέχρι σήµερα. Θα κινηθούµε στους εξής θεµατικούς άξονες:  

• Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος στην λογοτεχνία και την τέχνη  

• Η χρυσή δεκαετία του 1920 

• Εθνικοσοσιαλισµός και µεταπολεµική περίοδος 

• Από την ίδρυση των δύο κρατών µέχρι την επανένωση της Γερµανίας 

• Αντιεξουσιαστικά κινήµατα και εναλλακτικές κοσµοαντιλήψεις 

• Εξελίξεις στην 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 συνιστούµε την παράλληλη παρακολούθησή τους.  

Ελ. Γεωργοπούλου 
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∆' εξάµηνο 
 

ΓΕΡ 401: Γερµανική Γλώσσα ΙV ) (Ώρες 4 ∆Μ 4) 
Συνεχίζεται το µάθηµα του χειµερινού εξαµήνου. 

N.N. 

 

∆Ι∆ 407: ∆ιδακτική ΙΙΙ 
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 

 

ΛΟΓ 409: Εισαγωγή στη Θεωρία και Μεθοδολογία της Λογοτεχνίας  
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. Εξέταση: γραπτή 

Κ. Ζάχου 

 

ΛΟΓ 410: Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραµµατολογία 
Ιστορική 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 

 

ΜΕΤ 403: Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερµηνεία ΙΙ 
Μετάφραση διαφορετικών ειδών κειµένων, συζήτηση και επίλυση µεταφραστικών προβληµάτων, έµφαση στην υφολογία. 

Εισαγωγή στη διερµηνεία, σε αντιπροσωπευτικές µεταφραστικές θεωρίες καθώς και στην ιστορία της µετάφρασης.  

Συνιστάται η ανελλιπής παρακολούθηση του µαθήµατος µε ενεργή συµµετοχή καθώς και η τακτική προετοιµασία των 

µεταφραστικών ασκήσεων. Γραπτή εξέταση. 

Α. Βηδενµάιερ 
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Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθηµάτων για όλους τους φοιτητές / τριες 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Χειµερινό εξάµηνο 2007 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

ΕΠΙ 508 Γερµανόφωνη Επικαιρότητα Ι  ΝΝ 

ΓΕΡ 501 Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων Ι Wolfrum 

∆Ι∆ 407 ∆ιδακτική ΙΙΙ   Σαπιρίδου 

∆Ι∆ 707 ∆ιδακτική IV - (Παρακολούθηση και προγραµµατισµός του µαθήµατος της 
Γερµανικής ως ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες)  

Βρέττα-Πανίδου  
Σαπιρίδου  
Καραγιαννίδου 
Παπαδοπούλου 

 

Ε' εξάµηνο 
 
ΕΠΙ 508: Γερµανόφωνη Επικαιρότητα Ι 
K. Speicher / G. Singer 

 

ΓΕΡ 501: Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων Ι 
Θα διδαχθεί το εαρινό εξάµηνο λόγω εκπαιδευτικής άδειας της κ. Wolfrum το χειµερινό εξάµηνο 

 

∆Ι∆ 407: ∆ιδακτική ΙΙΙ 
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 

 

 

Ζ' εξάµηνο 
 

∆Ι∆ 707: ∆ιδακτική IV (Παρακολούθηση και προγραµµατισµός του µαθήµατος της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας - 
Μικροδιδασκαλίες) (Ώρες 6 ∆Μ 6) 
Προϋπόθεση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν περάσει τη γλώσσα και 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. 

Στο πρώτο µέρος γίνεται παρατήρηση µαθηµάτων της Γερµανικής σε βίντεο, κατά την οποία οι φοιτητές/φοιτήτριες µαθαίνουν 

α) να καταγράφουν τις φάσεις, τους στόχους, τα εποπτικά µέσα που χρησιµοποιούνται, τις µορφές συνεργασίας στην τάξη, τις 

δραστηριότητες διδασκόντων και διδασκοµένων που αναγνωρίζουν, β) να κάνουν διδακτικές παρατηρήσεις και γ) να 

αξιολογούν το µάθηµα που έχουν παρακολουθήσει. 

Μικροδιδασκαλίες: Στο δεύτερο µέρος οι φοιτητές και φοιτήτριες ασχολούνται 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. 
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Τρόπος αξιολόγησης: Ο τελικός βαθµός προκύπτει από τους επιµέρους βαθµούς στα παρακάτω µέρη που υπολογίζονται κατά 

1/6 ή 2/6 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 (1/6 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 δύο ή τρία παράλληλα τµήµατα από τις: 

Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου 

Ανδροµάχη Σαπιρίδου 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 

Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου 

(βλ. και „Οδηγός Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης“ στο Παράρτηµα)  

 

Εαρινό εξάµηνο 2008 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

ΓΕΡ 501 Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων Ι Wolfrum 

ΓΕΡ 601 Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων ΙΙ * Wolfrum 

ΕΠΙ 608 Γερµανόφωνη Επικαιρότητα ΙΙ  N.N. 

∆Ι∆ 803 ∆ιδακτική V - (Ανάλυση του µαθήµατος - Πρακτική άσκηση 

Βρέττα-Πανίδου  
Σαπιρίδου  
Καραγιαννίδου 
Παπαδοπούλου 

* Θα διδαχθεί το εαρινό εξάµηνο του 2009 

 
ΣΤ' εξάµηνο 

ΓΕΡ 501: Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων I 
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 : γραπτή εξέταση.  

J. Wolfrum 

  

ΓΕΡ 601: Εισαγωγή στη συγγραφή επιστηµονικών κειµένων II 
J. Wolfrum 

 

ΕΠΙ 608: Γερµανόφωνη Επικαιρότητα ΙΙ 
N.N. 

 

Η' εξάµηνο 
 

∆Ι∆ 803: ∆ιδακτική V (Ανάλυση του µαθήµατος - Πρακτική άσκηση) (Ώρες 6 ∆Μ 6) 
Προϋπόθεση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες 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 
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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 δύο ή τρία παράλληλα τµήµατα από τις: 

Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου 

Ανδροµάχη Σαπιρίδου 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 

Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου 

(βλ. και „Οδηγός Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης“ στο Παράρτηµα)  
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας-∆ιδακτικής 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

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

ΑΚ ΓΛΩ: Σύνταξη Σιούπη 

ΑΚ ∆Ι∆: Ειδικά θέµατα ∆ιδακτικής Ι: Γλωσσική διαµεσολάβηση. Μετάφραση και διερµηνεία 

στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας Ι 

Βρέττα-Πανίδου 

ΑΚ ∆Ι∆: Ειδικά θέµατα ∆ιδακτικής ΙΙ: Γλωσσική διαµεσολάβηση. Μετάφραση και διερµηνεία 

στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας ΙΙ 

Βρέττα-Πανίδου 

 
ΓΛΩ: Ανάλυση Λόγου : 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/ήτριες 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 

 

ΓΛΩ:  Σύνταξη 
Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η εµβάθυνση των βασικών αρχών της µορφολογίας και της σύνταξης που συζητήθηκαν στο 

υποχρεωτικό µάθηµα Γλωσσολογία ΙΙΙ. Με βάση τη γερµανική γλώσσα αλλά και σε σύγκριση µε άλλες γλώσσες – κυρίως µε 

την ελληνική - θα µας απασχολήσουν τα εξής θέµατα: οι λέξεις και τα κριτήρια που τις κατατάσσουν σε διάφορες κατηγορίες, οι 

ιδιότητες των ρηµάτων, των ουσιαστικών, των επιθέτων κλπ. Όσον αφορά στη σύνταξη 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: παράλληλα µε την τακτική παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, προφορική παρουσίαση µε λεπτοµερές 

φυλλάδιο και δύο τεστ κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. 

Α. Σιούπη 

 

ΓΛΩ: Ειδικά θέµατα ∆ιδακτικής Ι: Γλωσσική διαµεσολάβηση. Μετάφραση και διερµηνεία στο µάθηµα της Γερµανικής 
ως ξένης γλώσσας Ι 
Η ένταξη µεταφραστικών ασκήσεων στο µάθηµα της ξένης γλώσσας αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα πιο επίµαχα θέµατα 

της διδακτικής µεθοδολογίας των ξένων γλωσσών και της διδακτικής πρακτικής. Ωστόσο εδώ και πολύ καιρό έχει δοθεί το 

έναυσµα για µια νέα θεώρηση του προβλήµατος διαµεσολαβητικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.  

Σκοπός του σεµιναρίου αυτού είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στις βασικές θεωρητικές αρχές καθώς επίσης και στα 

πρακτικά προβλήµατα ένταξης διαµεσολαβητικών ασκήσεων στο µάθηµα της Γερµανικής ως ξένης γλώσσας µε απώτερο 

στόχο την αποτελεσµατική χρήση τους. 

Ανώτατο όριο συµµετεχόντων: 24 φοιτητές και φοιτήτριες 

Αικ. Βρέττα-Πανίδου 

 

ΓΛΩ: Ειδικά θέµατα ∆ιδακτικής ΙΙ: Γλωσσική διαµεσολάβηση. Μετάφραση και διερµηνεία στο µάθηµα της Γερµανικής 
ως ξένης γλώσσας ΙΙ 
Βασικοί στόχοι του µαθήµατος είναι η διερεύνηση της διδακτικής πράξης ως προς τη συµβολή της στην ανάπτυξη 

διαµεσολαβητικών δεξιοτήτων και η εξαγωγή συµπερασµάτων για αποτελεσµατική διδασκαλία διαµεσολαβητικών 

δραστηριοτήτων στο µάθηµα της ξένης γλώσσας.  

Στο µάθηµα µπορούν να πάρουν µέρος µόνον φοιτητές που παρακολούθησαν την επιλογή “Sprachmittlung I” (WS 2006/2007). 

Αικ. Βρέττα-Πανίδου 
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

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

ΑΚ ∆Ι∆: Τα γερµανικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση Παπαδοπούλου 

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

Καραγιαννίδου 

ΑΚ ∆Ι∆/ΓΛΩ: Λειτουργική Πραγµατολογία και ∆ιδακτική  Καραγιαννίδου 

ΑΚ ΓΛΩ: Σύνταξη Σιούπη 

ΑΚ ΓΛΩ: Ζητήµατα Θεωρίας της Σύνταξης Σιούπη 

 
 

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 πολυπολιτσµικές 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.  

Αγγ. Κοιλιάρη 

 

∆Ι∆: Τα γερµανικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
Στο µάθηµα αυτό θα εξετάσουµε τη διδασκαλία και την εκµάθηση της γερµανικής ως ξένης γλώσσας στο ελληνικό δηµοτικό 

σχολείο. Στόχος µας είναι να εξοικειωθούµε θεωρητικά µε την πρώιµη εκµάθηση της γερµανικής 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 της γερµανικής.  

Αξιολόγηση: µικρές εργασίες µέσα στο µάθηµα και γραπτή εξέταση. 

Χάρις-΄Ολγα Παπαδοπούλου 

 

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

 

∆Ι∆/ΓΛΩ: Λειτουργική Πραγµατολογία και ∆ιδακτική 
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 

 

ΓΛΩ:  Σύνταξη 
Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η εµβάθυνση των βασικών αρχών της µορφολογίας και της σύνταξης που συζητήθηκαν στο 

υποχρεωτικό µάθηµα Γλωσσολογία ΙΙΙ. Με βάση τη γερµανική γλώσσα αλλά και σε σύγκριση µε άλλες γλώσσες – κυρίως µε 

την ελληνική - θα µας απασχολήσουν τα εξής θέµατα: οι λέξεις και τα κριτήρια που τις κατατάσσουν σε διάφορες κατηγορίες, οι 
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ιδιότητες των ρηµάτων, των ουσιαστικών, των επιθέτων κλπ. Όσον αφορά στη σύνταξη 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: παράλληλα µε την τακτική παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, προφορική παρουσίαση µε λεπτοµερές 

φυλλάδιο και δύο τεστ κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. 

Α. Σιούπη 

 

ΓΛΩ: Ζητήµατα Θεωρίας της Σύνταξης 
Θα µας απασχολήσουν συγκεκριµένα ζητήµατα θεωρίας της Σύνταξης µεταξύ των οποίων είναι: Υποκατηγοριοποίηση, Αρχή 

της Προβολής, Θ-Θεωρία, Θεωρία της Πτώσης, Λογική ∆οµή. 

Αξιολόγηση: τακτική παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, δύο τεστ κατά τη διάρκεια του εξαµήνου.  

Προϋπόθεση: το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα Σύνταξη. 

Α. Σιούπη 

 

Β. Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

ΒΚ ΛΟΓ: Συγγραφείς: Friedrich Dürrenmatt Γεωργοπούλου 

ΒΚ ΛΟΓ: Συγγραφείς: Η διαπολιτισµική τριλογία της Emine Sevgi Özdamar ∆ελιανίδου 

ΒΚ ΛΟΓ: Γερµανική ιστορία µέσα από λογοτεχνικά κείµενα. Η πτώση του τείχους.  Ζάχου 

ΒΚ ΛΟΓ: Συγκριτική Γραµµατολογία : Στοιχεία του πικαρικού στην λογοτεχνία του 19ου και 20ου 

αιώνα 

Τριγωνάκη 

ΒΚ ΛΟΓ: Γερµανικός Κλασικισµός: Edle Einfalt und Stille Grösse Μπαλτά 

ΒΚ MET: Θεωρία κα πρακτική της µετάφρασης. 

Λογοτεχνική µετάφραση I: πανανθρώπινα θέµατα  

Μπαλτά 

ΒΚ ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύµατα: Όψεις του Μοντερνισµού Ρασιδάκη 

ΒΚ ΛΟΓ: Ειδικά θέµατα πολιτισµού: Μύθος και λογοτεχνία: οι µεταµορφώσεις του Αστερίωνα Ρασιδάκη 

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

ΒΚ ΛΟΓ: Τα διηγήµατα του Thomas Mann Πάγκαλος 

 
ΛΟΓ: Συγγραφέας: Friedrich Dürrenmatt 
Το σεµινάριο αυτό πραγµατεύεται το λογοτεχνικό έργου του Friedrich Dürrenmatt. Θα επικεντρωθούµε στην φιλοσοφία του 

συγγραφέα περί καλού και κακού, όπως και στην κριτική της αστικής κοινωνίας όπως εκφράζονται στα κείµενα, που θα 

αποτελέσουν αντικείµενο ανάλυσης και ερµηνείας. Πρόκειται για τα εξής: Die Panne, Der Besuch der alten Dame, Die Physiker, 

Der Richter und sein Henker, Das Versprechen και Der Verdacht. Αξιολόγηση µε προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  

Ε. Γεωργοπούλου 

 

ΛΟΓ: Συγγραφείς: Η διαπολιτισµική τριλογία της Emine Sevgi Özdamar 
Η Emine Sevgi Özdamar, γεννηµένη στην Τουρκία (Malatya 1946), είναι µια από τις πιο γνωστές γερµανόφωνες συγγραφείς 

της λεγόµενης λογοτεχνίας των µεταναστών. Στο σεµινάριο θα αναλυθεί η διαπολιτισµική τριλογία της Özdamar, Das Leben ist 

eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus (1992), Die Brücke vom Goldenen 

Horn (1998) και Seltsame Sterne starren zur Erde (2004). Στόχος του σεµιναρίου είναι να ερευνηθούν θέµατα όπως η 

διαπολιτισµική και σεξουαλική ταυτότητα, η σηµασία της γλώσσας σε σχέση µε τη διαπολιτισµική ταυτότητα καθώς και η 

λογοτεχνική επεξεργασία της σύγχρονης ιστορίας των τεσσάρων χωρών - Τουρκίας, Ελλάδας, Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας 

της Γερµανίας και της Γερµανικής Λαοκρατικής ∆ηµοκρατίας -.  

Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 25. Αξιολόγηση: συνεπής και ενεργή συµµετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή 

εργασία.  

(οδηγίες για την συγγραφή των εργασιών) 

Σ. ∆εληανίδου 
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ΛΟΓ: Γερµανική ιστορία µέσα από λογοτεχνικά κείµενα. Η πτώση του τείχους.  
Στο σεµινάριο θα µας απασχολήσουνε µυθιστορήµατα αλλά και θεατρικά κείµενα που πραγµατεύονται την πτώση του τείχους 

του Βερολίνου. Πώς εκφράζονται οι συγγραφείς σε σχέση µε το ιστορικό γεγονός; Πώς µπορούµε να ανιχνεύσουµε µέσα από 

τα κείµενα τη σχέση ανατολικών και δυτικών Γερµανών; Τι ρόλο παίζει η λογοτεχνία σ’ αυτή την ιστορική εξέλιξη; 

Αξιολόγηση: Εισήγηση & γραπτή εργασία. 

Κ. Ζάχου 

 

ΛΟΓ: Συγκριτική Γραµµατολογία: Στοιχεία του πικαρικού στην λογοτεχνία του 19ου και 20ου αιώνα 
Schelm, pícaro, rogue, πίκαρο - το 16ο αιώνα ξεκινά από την Ισπανία ένα από τα πιο διαδεδοµένα λογοτεχνικά είδη και 

επεκτείνεται, φέροντας ποικίλες ονοµασίες, σε όλη την Ευρώπη και την Λατινική Αµερική. Εξετάζοντας πρόσφατα 

παραδείγµατα από την Ελλάδα, τη Γερµανία και άλλες χώρες θα παρακολουθήσουµε την επιβίωση των χαρακτηριστικών του 

είδους µέχρι τις µέρες µας. 

Αξιολόγηση µε εισήγηση και γραπτή εργασία. Η επιλογή των θεµάτων είναι δυνατό να γίνει και πριν την έναρξη του σεµιναρίου. 

Ε. Τριγωνάκη 

 

ΛΟΓ: Γερµανικός Κλασικισµός: Edle Einfalt und Stille Grösse 
Με γνώµονα το χαρακτηρισµό αυτό του Winckelmann θα προσπαθήσουµε στο σεµινάριο αυτό να κατανοήσουµε το πνεύµα του 

γερµανικού κλασικισµού µέσα από θεωρητικά κείµενα της εποχής (τέλη 18ου µέχρι και αρχές του 19ου αιώνα) και κυρίως µέσα 

από την ποίηση και τα θεατρικά αυτής της εποχής του Goethe και του Schiller. Η αξιολόγηση γίνεται από την ενεργή συµµετοχή 

στο σεµινάριο, από τις εργασίες για το µάθηµα, από την τελική εργασία ή από εξετάσεις. Περιορισµένος αριθµός 

συµµετεχόντων: 20 φοιτητές/τριες. 

∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά 

 

MET: Θεωρία κα πρακτική της µετάφρασης. Λογοτεχνική µετάφραση I: πανανθρώπινα θέµατα  
Στο σεµινάριο αυτό θα ασχοληθούµε µε πανανθρώπινα θέµατα όπως πόλεµος, προκατάληψη και ενοχή σε κείµενα διαφόρων 

συγγραφέων κυρίως του 20ου αιώνα. Θα τα αναλύσουµε νοηµατικά και υφολογικά, θα αναπτύξουµε στρατηγικές µετάφρασης 

και θα τα µεταφέρουµε στη δική µας γλώσσα. 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: Εποχές, είδη, ρεύµατα: Όψεις του Μοντερνισµού 
Το µάθηµα επιδιώκει να εντάξει την γερµανόφωνη λογοτεχνική παραγωγή των αρχών του 20ου αιώνα στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού µοντερνισµού. Με αφετηρία την λογοτεχνική παραγωγή του τέλους του αιώνα (Νεοροµαντισµός, décadence) θα 

εξετάσουµε την ποικιλοµορφία των κινηµάτων της πρωτοπορίας για να καταλήξουµε σε κάποια βασικά κείµενα του «κλασικού 

µοντερνισµού». Αντικείµενο ανάλυσης θα είναι αφενός τα «µεγάλα» θέµατα και αφετέρου οι κειµενικές τεχνικές που 

διαµορφώνονται στο πλαίσιο του µοντερνισµού και που παραµένουν καταστατικές ως σήµερα.  

Απαιτείται τακτική, ενεργή συµµετοχή, σύντοµη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία. 

(οδηγίες για την συγγραφή των εργασιών),  Handouts  

Α. Ρασιδάκη 

 

ΛΟΓ: Ειδικά θέµατα πολιτισµού: Μύθος και λογοτεχνία: οι µεταµορφώσεις του Αστερίωνα 
Η ανάλυση σύγχρονων επεξεργασιών της µυθολογίας του κρητικού κύκλου (ο Θησέας στον Λαβύρινθο) θα αναδείξει την 

ιδιότητα εκείνη του µύθου να σκηνοθετεί καταστατικά ζητήµατα όπως η πρόσληψη του χώρου, η καλλιτεχνική ταυτότητα, η 

αµφίσηµη αίγλη του ήρωα ή έννοια της ύβρεως. Παράλληλα θα αναζητηθεί η ευριστική αξία κάποιων θεωριών περί µύθου για 

την κριτική της λογοτεχνίας.  

Απαιτείται τακτική, ενεργή συµµετοχή, σύντοµη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία. 

(οδηγίες για την συγγραφή των εργασιών) 

Α. Ρασιδάκη 

 

ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της µετάφρασης: Υποτιτλισµός γερµανικών ταινιών   
Στο σεµινάριο θα ασχοληθούµε µε τον υποτιτλισµό επιλεγµένων ταινιών του σύγχρονου γερµανικού κινηµατογράφου. 

Απαιτούνται άριστες γνώσεις της γερµανικής και ελληνικής γλώσσας καθώς και εξοικείωση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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Αξιολόγηση: Τακτική παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, παράδοση έτοιµης ταινίας.  

Το σεµινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του δεύτερου κύκλου σπουδών (5ο-7ο εξάµηνο) και ο ανώτατος αριθµός 

συµµετεχόντων είναι 20 άτοµα. 

Α. Βηδενµάιερ 

 

ΛΟΓ: Τα διηγήµατα του Thomas Mann 
Ο Thomas Mann είναι ένας «µάγος» της αφηγηµατικής τέχνης, όχι µόνο στο χώρο του µυθιστορήµατος αλλά και σ’ ότι αφορά 

τις «µικρές φόρµες». Παράλληλα µε τα µεγάλα του έργα ο Mann συνέγραψε πολυάριθµα διηγήµατα και νουβέλες. Πρόκειται για 

κείµενα εκ των οποίων ορισµένα θεωρούνται αριστουργήµατα της παγκόσµιας λογοτεχνίας- αρκεί να σκεφτεί κανείς τον Tonio 

Kröger ή το Θάνατο στη Βενετία. Στο σεµινάριο γίνεται µία επισκόπηση αυτού του έργου, αναλύονται τα σηµαντικότερα 

διηγήµατα και οι νουβέλες του συγγραφέα, ενώ συγχρόνως προσφέρεται και µία εισαγωγή στις σύντοµες αφηγηµατικές 

φόρµες. 

Αξιολόγηση µε εισήγηση και γραπτή εργασία. 

Γ. Πάγκαλος 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

ΒΚ ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύµατα: Το µοντέρνο Υποκείµενο  Γεωργοπούλου 

ΒΚ ΛΟΓ: Θέµατα πολιτισµού: Τελετουργίες της µετάβασης σε κινηµατογράφο και λογοτεχνία Γεωργοπούλου 

ΒΚ ΜΕΤ: Θεωρία κα πρακτική της µετάφρασης III: Μετάφραση θεατρικών κειµένων και κριτική 
µετάφραση (γερµανικά – ελληνικά) Μπαλτά 

ΒΚ ΛΟΓ: Συγκριτική Γραµµατολογία: To φανταστικό στην λογοτεχνία και τον κινηµατογράφο:  Ρασιδάκη 

ΒΚ ΛΟΓ: Συγκριτική Γραµµατολογία : Ο µύθος του ∆ον Χουάν Τριγωνάκη 

ΒΚ ΛΟΓ: Ειδικά θέµατα πολιτισµού: Ο λόγος της παγκοσµιοποίησης Τριγωνάκη 

ΒΚ ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της µετάφρασης: Ειδικά κείµενα  Βηδενµάιερ 

ΒΚ ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύµατα: Λογοτεχνία και µυθιστορήµατα της εξορίας  ∆εληανίδου 

 
ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύµατα: Το µοντέρνο Υποκείµενο 
Το σεµινάριο αποσκοπεί στην απεικόνιση του µοντέρνου Υποκείµενου στην γερµανόφωνη λογοτεχνία. Ο διχασµός και η 

αποξένωση του ανθρώπου είναι τα κυρία θέµατα που παραπέµπουν σε µια προβληµατική ταυτότητα. Στόχος είναι να 

αναδειχθεί αυτή η διχασµένη ταυτότητα µέσα από δυο µυθιστορήµατα, τα οποία θα εξετασθούν στο σεµινάριο. Πρόκειται για το 

Der Steppenwolf του Hermann Hesse και το Homo Faber του Max Frisch. Η συµµετοχή περιλαµβάνει σύντοµη προφορική 

παρουσίαση και γραπτή εργασία.  

Ελένη Γεωργοπούλου  

 

ΛΟΓ: Θέµατα πολιτισµού: Τελετουργίες της µετάβασης σε κινηµατογράφο και λογοτεχνία 
Η παρουσίαση της µετάβασης σε τελετουργικό και συµβολικό επίπεδο στον κινηµατογράφο και τη λογοτεχνία θα αποτελέσει 

αντικείµενο του σεµιναρίου µε θεωρητικό πλαίσιο το κύριο έργο του γάλλου εθνογράφου Arnold van Gennep Les rites de 

passage. Θα εξεταστούν τα ακόλουθα έργα: Κινηµατογράφος: Good Bye, Lenin, Im Juli (Fatih Akin).Λογοτεχνία: Heinrich Böll 

Wanderer kommst du nach Spa..., Luise Rinser Die rote Katze, Wolfgang Borchert Nachts schlafen die Ratten, Karen Duve 

Märchen, Αδελφοί Γκριµ Hans im Glück και Hermann Hesse Demian. 

Η συµµετοχή περιλαµβάνει σύντοµη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία. 

Ελ. Γεωργοπούλου 

 

ΜΕΤ: Θεωρία κα πρακτική της µετάφρασης III: Μετάφραση θεατρικών κειµένων και κριτική µετάφραση (γερµανικά – 
ελληνικά) 
Μετά από µια σύντοµη εισαγωγή στα θεωρητικά προβλήµατα της µετάφρασης θεατρικών κειµένων µεταφράζονται κείµενα 

διαφόρων εποχών και διαφορετικών στυλ γραφής. Ακόµα συγκρίνονται δύο ή περισσότερες υπάρχουσες ελληνικές 

µεταφράσεις του ιδίου κειµένου (κατά προτίµηση µεταφράσεων µε χρονική απόσταση µεταξύ τους) και συζητούνται 

προτεινόµενες µεταφραστικές λύσεις. Η αξιολόγηση γίνεται µε µεταφραστικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου και 
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γραπτή εξέταση κατά την οποία επιτρέπεται η χρήση λεξικού. Ανώτατο όριο συµµετεχόντων: 20 φοιτητές/τριες. 

∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά 

 

ΛΟΓ: Συγκριτική Γραµµατολογία: To φανταστικό στην λογοτεχνία και τον κινηµατογράφο:  
Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η ανάδειξη της πολυµορφίας και των διαφορετικών λειτουργιών και προσεγγίσεων του 

Φανταστικού στη λογοτεχνία και στον κινηµατογράφο. Για τον σκοπό αυτό θα µελετήσουµε λογοτεχνικά κείµενα, εικαστικά και 

κινηµατογραφικά έργα διαφορετικής ιστορικής και πολιτισµικής προέλευσης. Τις κειµενικές και κινηµατογραφικές αναλύσεις θα 

πλαισιώσουν θεωρητικά κείµενα σχετικά µε την αισθητική και την ψυχολογία του Φανταστικού, ενώ θα συζητηθούν κάποιες 

βασικές απόπειρες ορισµού του είδους.  

Απαιτείται τακτική, ενεργή συµµετοχή, σύντοµη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία. 

(οδηγίες για την συγγραφή των εργασιών) 

Α. Ρασιδάκη 

 

ΛΟΓ: Συγκριτική Γραµµατολογία : Ο µύθος του ∆ον Χουάν  
Ποιος είναι ο ∆ον Χουάν; Ένας χυδαίος ή ένας ιδεώδης άνδρας, ένας άνδρας τον οποίον αγαπάνε όλες οι γυναίκες ή ένας 

αξιολύπητος αριστοκράτης που δεν κατάλαβε πως άλλαξαν οι εποχές; Είναι γεγονός ότι η ιστορία του ∆ον Χουάν αποτελεί ένα 

λογοτεχνικό θέµα µε ασύγκριτη επιτυχία στην Ευρώπη, καθώς εµφανίζεται σε περισσότερες από 500 παραλλαγές. Το µάθηµα 

θα περιστραφεί γύρω από τους εξής άξονες: Πώς παρουσιάζεται ο πρωταγωνιστής στα διάφορα έργα; Ποιο ρόλο παίζουν οι 

γυναίκες; Υπάρχει ένας αριστοκρατικός κώδικας τιµής; Πώς επηρεάζει ο κοινωνικός και ιστορικός περίγυρος τα έργα;  

Θα βασιστούµε στα εξής βιβλία:  

Tirso de Molina: Don Juan - Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast (1639) 

Molière: Dom Juan (1665) 

Lorenzo da Ponte/W. A. Mozart: Don Giovanni 

E. T. A. Hoffmann: Don Juan (1812) 

Lord Byron: Don Juan (1819-1824) 

Alexander Puschkin: Der steinerne Gast (1839) 

Max Frisch: Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie (1961) 

Peter-Paul Zahl: Don Juan oder Der Retter der Frauen (1998) 

Peter Handke: Don Juan (erzählt von ihm selbst) (2004) 

Όλα τα κείµενα (εκτός από αυτό του P. Handke) υπάρχουν στις βιβλιοθήκες, είτε στο πρωτότυπο είτε σε µετάφραση. Για τη 

συµµετοχή στο σεµινάριο θεωρείται προαπαιτούµενη η ανάγνωση τουλάχιστον δύο κειµένων: του βιβλίου του Tirso και ενός 

ακόµη από τον κατάλογο, το οποίο θα επιλέξει ελεύθερα ο φοιτητής. 

Αξιολόγηση µε εισήγηση και γραπτή εργασία. Η επιλογή των θεµάτων είναι δυνατό να γίνει και πριν την έναρξη του σεµιναρίου. 

E. Sturm-Τριγωνάκη  

 

ΛΟΓ: Ειδικά θέµατα πολιτισµού: Ο λόγος της παγκοσµιοποίησης 
Το σεµινάριο θα επεξεργαστεί θεωρητικά κείµενα για τα φαινόµενα της παγκοσµιοποίησης στα πεδία της πολιτικής, της 

οικονοµίας, της µηχανολογίας και της επικοινωνιακής τεχνολογίας (Ulrich Beck, Anthony Giddens, Aihwa Ong, Armin Nassehi, 

Peter Sloterdijk κ.α.). Στόχος είναι αφενός η κατανόηση και παρουσίαση σύνθετων κειµένων, αφετέρου η εξοικείωση µε 

θεωρητικά εργαλεία που επιτρέπουν µία πληρέστερη προσέγγιση φαινοµένων της δικής µας εποχής. 

Αξιολόγηση µε εισήγηση και δοκίµιο. Η επιλογή των θεµάτων είναι δυνατό να γίνει και πριν την έναρξη του σεµιναρίου. 

Ε. Sturm-Τριγωνάκη 

 

ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της µετάφρασης: Eιδικά κείµενα 
Θα µεταφραστούν κείµενα κυρίως από τον τοµέα της οικονοµίας και της ευρωπαϊκής πολιτικής, µε παράλληλη εισαγωγή στη 

σχετική ορολογία και έµφαση στην έρευνα σε βάσεις δεδοµένων, παράλληλα κείµενα κ.ά. 

Αξιολόγηση: Τακτική παρουσία και ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, γραπτές εξετάσεις.  

Το σεµινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του δεύτερου κύκλου σπουδών (5ο-7ο εξάµηνο) και ο ανώτατος αριθµός 

συµµετεχόντων είναι 20 άτοµα. 

Α. Βηδενµάιερ 

 

ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύµατα: Λογοτεχνία και µυθιστορήµατα της εξορίας 
Η κατάληψη της εξουσίας από τους εθνικοσοσιαλιστές (30. Ιανουαρίου 1933) και η ίδρυση του λεγόµενου „Τρίτου Ράιχ“ έχει 
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ριζικές συνέπειες για την γερµανόφωνη λογοτεχνική παραγωγή. Η λογοτεχνία της εξορίας, η οποία εκτείνεται από το 1933 µέχρι 

το 1945, είναι ποικιλότροπη και ανοµοιογενής. Στο σεµινάριο θα ασχοληθούµε µε την αυτοαναφορικότητα της λογοτεχνίας της 

εξορίας. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα µυθιστορήµατα της εξορίας Transit (1940/41) της Anna Seghers και Die 

Wenigen und die Vielen (1933-46) του Hans Sahl, στα οποία θεµατοποιείται η ίδια η λογοτεχνία της εξορίας. Ιδιαίτερη έµφαση 

θα δοθεί στις διάφορες λογοτεχνικές ερµηνείες της εξορίας, όπου το θέµα της εκδίωξης και του κατατρεγµού ερµηνεύεται µε 

παραδειγµατικό τρόπο σε σχέση µε την πολιτική και ηθική κατάσταση.  

Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 25. Αξιολόγηση: συνεπής και ενεργή συµµετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή 

εργασία.  

(οδηγίες για την συγγραφή των εργασιών) 

Σ. ∆εληανίδου 
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

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

ΕΠ ΛΟΓ: Λαϊκό παραµύθι 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 ΘΕΑ: Θεατρική οµάδα Ι Ζάχου  

ΕΠ ΛΟΓ: Συγκριτική Γραµµατολογία Ι Οικονόµου - Αγοραστού 

ΕΠ ΟΛΛ: Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισµός Ι * N.N. 

ΕΠ ΟΛΛ: Ολλανδική γλώσσα και Πολιτισµός ΙΙI * N.N. 

*  Τα µαθήµατα των Ολλανδικών είναι υπό αίρεση. 

 

ΠΑΙ: Ειδικά θέµατα Παιδαγωγικής Ι : Γερµανική και Ελληνική Παιδαγωγική Σκέψη  
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. 

Χρ. Αντωνίου 

 

ΛΟΓ: Λαϊκό παραµύθι 
Τι είναι το παραµύθι, από πού προέρχεται, ποια είναι τα είδη του, είναι µερικά από τα θέµατα που θα µας απασχολήσουν . Θα 

γνωρίσουµε επίσης την ιστορία του λαικού παραµυθιού στον γερµανόφωνο χώρο. 

Τέλος θα αναλύσουµε κάποια παραµύθια, άλλα γνωστά και άλλα λιγότερο γνωστά.  

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  
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 
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ΘΕΑ: Θεατρική οµάδα Ι  
Στη θεατρική οµάδα γίνονται κατ’ αρχήν θεατρικές ασκήσεις, υποκριτικής, ορθοφωνίας, κ.ά. και στη συνέχεια επιλέγεται ένα 

έργο γερµανόφωνου θεατρικού συγγραφέα. Το έργο ανεβαίνει στα γερµανικά από την οµάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση: 

συνεχείς παρουσία και στα δύο εξάµηνα µε αυξηµένες ώρες µετά τον Ιανουάριο.  

Παράσταση στο τέλος του θερινού εξαµήνου 

Κ. Ζάχου 

 

ΛΟΓ: Συγκριτική Γραµµατολογία Ι 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές στην εντόπιση επιδράσεων, οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ 

του ελληνικού και γερµανικού ροµαντισµού. Προηγείται µια αρκετά κατατοπιστική παρουσίαση του ευρωπαϊκού και ιδιαίτερα 

του γερµανικού ροµαντισµού µε τα γενικότερα, αλλά και τα εθνικά χαρακτηριστικά του και κατόπιν εντοπίζονται συγκριτικά τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ελληνικού ροµαντικού κινήµατος µε βάση κείµενα ελλήνων ροµαντικών. (µέγιστος 

αριθµός φοιτητών/-τριών : 60 άτοµα). 

Ι. Οικονόµου-Αγοραστού 

 

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 υπ’ όψη και πολιτιστικά στοιχεία, ακολουθεί η εκµάθηση των Ολλανδικών ως ξένη 

γλώσσα.  

Aξιολογηση: Γραπτη εξεταση 

Hans Bannenberg / Peter Janssens 

 

ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός ΙΙΙ  
Σε αυτό το εξάµηνο εµπλουτίζονται οι στοιχειωδεις γνώσεις που αποκτηθηκαν στο µαθηµα « Ολλανδικη Γλωσσα και Πολιτισµος 

Ι και ΙΙ». 

Αξιολογηση: Γραπτη εξεταση  

Hans Bannenberg / Peter Janssens 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 

Κωδικός Τίτλος µαθήµατος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα 

ΕΠ ΠΑΙ: Γερµανική γλώσσα και Γερµανικές Σπουδές στην Ελλάδα Αντωνίου 

ΕΠ ΛΟΓ: Έντεχνο παραµύθι Κωνσταντινίδου 

ΕΠ ΓΕΡ: Γράφοντας µικρές ιστορίες Wolfrum 

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

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

ΕΠ ΘΕΑ: Θεατρική οµάδα ΙΙ Ζάχου 

ΕΠ ΛΟΓ: Νεοελληνική Λογοτεχνία Οικονόµου - Αγοραστού 

ΕΠ Το ξένο στη γερµανική λογοτεχνία Singer 

ΕΠ ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός ΙΙ * Bannenberg / Janssens 

ΕΠ ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός ΙV * Bannenberg / Janssens 

 
* Τα µαθήµατα των Ολλανδικών είναι υπό αίρεση. 

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 
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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: Έντεχνο παραµύθι 
Κατ’ αρχήν θ’ ασχοληθούµε µε το ερώτηµα τι σηµαίνει εντεχνο παραµύθι. Θ’ ακολουθήσουν η ιστορία ,η δοµή και τα µηνύµατα 

των παραµυθιών. Και εδώ θα αναλύσουµε κάποια έντεχνα παραµύθια . 

Θ. Κωνσταντινίδου 

 

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 
Στη θεατρική οµάδα γίνονται κατ’ αρχήν θεατρικές ασκήσεις, υποκριτικής, ορθοφωνίας, κ.ά. και στη συνέχεια επιλέγεται ένα 

έργο γερµανόφωνου θεατρικού συγγραφέα. Το έργο ανεβαίνει στα γερµανικά από την οµάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση: 

συνεχείς παρουσία και στα δύο εξάµηνα µε αυξηµένες ώρες µετά τον Ιανουάριο.  

Παράσταση στο τέλος του θερινού εξαµήνου 

Κ. Ζάχου 

 

ΛΟΓ: Νεοελληνική Λογοτεχνία 
Ιστορική επισκόπηση των κυριοτέρων σταθµών της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής από τις απαρχές της (11ος- 12ος 

αι.) έως και την Κρητική Λογοτεχνία του 16ου- 17ου αι. µε παράλληλη ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειµένων κάθε εποχής. 

(µέγιστος αριθµός φοιτητών/-τριών : 60 άτοµα). 

Ι. Οικονόµου-Αγοραστού 

 

Το ξένο στη γερµανική λογοτεχνία 
Θεωρία, µοτίβα, λογοτεχνική ανάλυση και διδακτική λογοτεχνικών θεµάτων. 
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Λόγω των γλωσσικών και πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων της η γερµανική λογοτεχνία µερικές φορές ακόµα και σε γερµανούς 

µοιάζει «ξένη». 

Η λογοτεχνία µας προσφέρει διάφορα θέµατα του «ξένo»: έχουµε κείµενα µε θέµα της ξενόγλωσσες εµπειρίες, το ξένο 

περιβάλλον, της κοινωνικές και ατοµικές «ξένες» καταστάσεις.  

Στο σεµινάριο θα εξετάσουµε το θέµα του «ξένoυ» όπως µας παρουσιάζεται τα τελευταία 200 χρόνια βάσει επιλεγµένων 

κειµένων της γερµανόφωνης λογοτεχνίας.  

Κατ’αρχήν θα ορíζουµε τον όρο ‚ξένo’ µέσω φιλολογικής ανάλυσης. Πέρα απ’αυτό οι φοιτητές θα ανπτύσσουν διδακτικές 

προτάσεις και θα συµβάλλουν στην παρουσίαση λογοτεχνικών κειµένων. Στόχος του µαθήµατος είναι η ανακάλυψη γνωστών 

και λιγότερα γνωστών λογοτεχνικών παραδειγµάτων και η απόκτηση επιστηµονικών τεχνικών καθώς και η δοκιµή 

δηµιουργικών προσεγγίσεων στη διδακτική της λογοτεχνίας. 

Προϋπόθεση είναι η τακτική παρουσία και η ενεργή συµµετοχή στο σεµινάριο, προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία. 

G. Singer 

 

ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός ΙΙ  
Το µαθηµα βασίζεται στις στοιχειώδεις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στο µαθηµα «Ολλανδικη Γλωσσα και Πολιτισµος Ι ». 

Αξιολογηση : Γραπτη εξεταση 

Hans Bannenberg / Peter Janssens 

 

ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισµός IV  
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). 

Αξιολογηση: Γραπτη εξεταση 

Hans Bannenberg / Peter Janssens 
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Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Γλώσσα και Πολιτισµός στο γερµανόφωνο χώρο» 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
λειτουργίας του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών  

«Γλώσσα και πολιτισµός στο γερµανόφωνο χώρο»  

του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

Γενικές αρχές 

Οι γενικές αρχές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του Ν. 

2083/92 και των άρθρων 2-12 του ΠΜΣ του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ (ΦΕΚ 808/τ.Β΄/4-7-2006). 

Ο Κανονισµός ΜΣ εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και µπορεί να αναθεωρείται µια φορά το 

χρόνο. 

Η λειτουργία του ΠΜΣ εποπτεύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) του Τµήµατος, η οποία 

απαρτίζεται από 6 µέλη ∆ΕΠ, 3 από κάθε πρόγραµµα ειδίκευσης (Λογοτεχνία-Πολιτισµός / Γλωσσολογία-∆ιδακτική), τα οποία 

ορίζονται από τη ΓΣΕΣ. Αλλαγή στη σύνθεση της ΣΕΜΣ απαιτεί απόφαση της ΓΣΕΣ. Ο Πρόεδρος της ΣΕΜΣ εκλέγεται από τη 

ΓΣΕΣ. 

 

Γραµµατειακή υποστήριξη 

Η Γραµµατεία του Τµήµατος τηρεί το Μητρώο και το Αρχείο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) καθώς και τα Πρακτικά της 

ΣΕΜΣ, διεκπεραιώνει την σχετική αλληλογραφία και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. Η Γραµµατεία Σπουδαστηρίου παρέχει 

γραµµατειακή υποστήριξη και υποστηρίζει την οικονοµική διαχείριση. 

 

  

Α΄ Κύκλος Σπουδών 
 
Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης ( Μ∆Ε ) 

Προκήρυξη θέσεων 

Η προκήρυξη θέσεων γίνεται από τη ΓΣΕΣ , µετά από εισήγηση της ΣΕΜΣ,   το αργότερο ως τον Ιούνιο κάθε ακαδ. έτους και 

δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο. Η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή των ΜΦ ορίζεται από τη ΣΕΜΣ.  

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

- Αίτηση για ένα από τα δύο προγράµµατα ειδίκευσης 

- Γραπτή αιτιολόγηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίπου 300 λέξεις) 

- Βιογραφικό σηµείωµα 

- Αντίγραφο πτυχίου (µε επίσηµη αναγνώριση όπου απαιτείται) 

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 

- Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης µιας ακόµη γλώσσας πέραν της γερµανικής και ελληνικής. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει τα 

σχετικά πιστοποιητικά υποβάλλεται σε κρίση από το Τµήµα.  

- Αντίτυπα δηµοσιεύσεων, διπλωµατικών εργασιών ή πιστοποιητικά συναφών επιστηµονικών δραστηριοτήτων, εφόσον 

υπάρχουν. 

 

Η ανακοίνωση των ηµεροµηνιών των εξετάσεων θα ανακοινώνονται έως τις 15/9 ενώ οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται 

δεκτές κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ 15/9 και 30/9. Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιούνται έως τις 15/10 ώστε τα µαθήµατα να 

αρχίζουν έως 30/10. Οι ηµεροµηνίες µπορούν να υπόκεινται σε αλλαγή ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του Τµήµατος. 

Ο αριθµός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά το ανώτατο όριο σε 7 φοιτητές ανά πρόγραµµα ειδίκευσης και µπορεί να 

τροποποιείται προς τα κάτω µε απόφαση της ΣΕΜΣ ανάλογα µε τα εκάστοτε προκείµενα. Ο ελάχιστος βαθµός για την 

εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτός συγκεντρώνεται από όλα τα κριτήρια 

εισαγωγής, είναι το έξι (6).  
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Επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών 

Ως προϋποθέσεις συµµετοχής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών νοούνται: 

Α. Στην κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισµού 

1. επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερµανικής λογοτεχνίας 

2. µεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών κειµένων 

3. εξοικείωση µε τις βασικές θεωρίες λογοτεχνίας του 20οι αιώνα. 

 

Β. Στην κατεύθυνση Γλωσσολογίας-∆ιδακτικής 

1. επαρκείς γνώσεις σε βασικές θεωρίες και πρακτικές της θεωρητικής και εφαρµοσµένης   γλωσσολογίας 

2. βασική θεωρητική επιστηµονική γνώση αλλά και επαρκής πρακτική κατάρτιση σχετικά µε τη διδασκαλία και την εκµάθηση 

των ξένων γλωσσών/της γερµανικής ως ξένης γλώσσας  

3. εξοικείωση µε επιστηµονικά κείµενα σε σχέση µε τα (1) και (2) 

 

Η επιλογή των ΜΦ γίνεται ανά Πρόγραµµα Ειδίκευσης από αντίστοιχη τριµελή εισηγητική επιτροπή που προτείνει η ΣΕΜΣ και 

ορίζει η ΓΣΕΣ και µπορεί να απαρτίζεται και από τα µέλη της ΣΕΜΣ. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, όπως καθορίζει το άρθρο 4 του ΦΕΚ (808/2006 τ.Β’) έγκρισης του ΠΜΣ. Όσον αφορά 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, ο αριθµός των υποψηφίων πτυχιούχων άλλων συναφών Τµηµάτων καθορίζεται κατ΄έτος 

µετά από πρόταση της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής και έγκριση της ΣΕΜΣ, είναι δε δυνατόν να υποχρεωθούν σε 

παρακολούθηση αριθµού προπτυχιακών µαθηµάτων ύστερα από εισήγηση της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής και έγκριση 

της ΣΕΜΣ.  

Προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι ΜΦ είναι οι εξής: 

- Βαθµός πτυχίου άνω του 7 ½  

- Άριστη γνώση γερµανικής και ελληνικής 

- Πολύ καλή γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας (ΚΠγ: Γ1) 

 

Οι υποψήφιοι ΜΦ που πληρούν τους παραπάνω όρους µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους καλούνται σε γραπτή 

εξέταση και προφορική συνέντευξη. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται στη γερµανική γλώσσα.  

Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθούν η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστηµονικού λόγου στην ελληνική και τη 

γερµανική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων καθώς και οι δεξιότητες διαχείρισης επιστηµονικών θεµάτων σχετικών µε 

τα αντικείµενα της κάθε κατεύθυνσης.  

Στην τελική επιλογή των επιτυχόντων συνυπολογίζονται τα κάτωθι στοιχεία ως εξής: 

-Γραπτή εξέταση : 40% 

-Βαθµός πτυχίου : 10% 

-Βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα ειδίκευσης : 20% 

-Συνέντευξη : 20% 

-Λοιπά προσόντα (ερευνητικό έργο, δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συµµετοχή σε σεµινάρια, επιπλέον ξένη γλώσσα κλπ) : 10%  

  

Οι ισοβαθµούντες µε τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται επίσης δεκτοί. 

Οι υπότροφοι του ΙΚΥ κρίνονται κατά περίπτωση βάσει των όρων της υποτροφίας και εισάγονται σε θέσεις εκτός του αριθµού 

των θέσεων της ειδίκευσης που προκηρύσσονται κάθε έτος. 

  

Φοίτηση 

Η διάρκεια φοίτησης στον Α΄ κύκλο σπουδών είναι κατ’ελάχιστον 4 εξάµηνα και µε δυνατότητα παράτασης για τέσσερα ακόµη 

εξάµηνα. Με απόφαση της ΣΕΜΣ είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια, εγκυµοσύνη, 

στρατιωτική θητεία κ.ά.) ύστερα από αίτηση του φοιτητή, επιτρέπεται δε µόνο κατά τη διάρκεια των 4 εξαµήνων φοίτησης και µε 

µέγιστη χρονική διάρκεια τα 4 εξάµηνα. Παράταση της αναστολής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από το παραπάνω µπορεί 

να γίνει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από εξέταση του ζητήµατος από τη ΣΕΜΣ. Κατά τη διάρκεια της αναστολής 

αίρονται όλα τα δικαιώµατα του ΜΦ. Ο χρόνος αναστολής δεν προσµετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης. Η µέγιστη διάρκεια 

της αναστολής φοίτησης είναι τα 4 εξάµηνα.  

Η διάρκεια των µαθηµάτων είναι τουλάχιστον 10 εβδοµάδες ανά εξάµηνο και κατανέµεται ενδεικτικά ως εξής: 

Χειµερινό εξάµηνο: τέλη Οκτωβρίου – τέλη Ιανουαρίου 

Εαρινό εξάµηνο: αρχές Μαρτίου – αρχές Ιουνίου 
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Το ΠΜΣ προσφέρει 6 υποχρεωτικά µαθήµατα για κάθε πρόγραµµα ειδίκευσης κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 του ΠΜΣ, 

που κατανέµονται στα τρία πρώτα εξάµηνα σπουδών, ενώ στο τέταρτο εξάµηνο εκπονείται η ερευνητική-διπλωµατική εργασία. 

Στο πλαίσιο του 4ου εξαµήνου µπορεί να προσφέρεται ειδικό σεµινάριο σχετιζόµενο µε τα θέµατα των διπλωµατικών εργασιών. 

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη απουσία πέραν των 3 συνεδριών οδηγεί στη διαγραφή από το µάθηµα, 

οπότε ο ΜΦ οφείλει να επαναλάβει το µάθηµα ή να παρακολουθήσει επιτυχώς και να εξεταστεί σε όποιο άλλο µάθηµα 

προσφέρεται στον τρέχον εξάµηνο. 

Τα µαθήµατα έχουν κυρίως τη µορφή σεµιναρίων ή και παραδόσεων. Οι διδάσκοντες καθορίζουν τόσο τη µορφή των 

µαθηµάτων όσο και τον τρόπο εξέτασης, τη µορφή και την έκταση των σεµιναριακών εργασιών καθώς και τις προθεσµίες 

παράδοσής τους. Η βαθµολογία γίνεται µε άριστα το 10, και βάση το 6 και κατατίθεται από τον διδάσκοντα στη Γραµµατεία του 

Τµήµατος, όπου διατηρείται φάκελος µε τα στοιχεία του ΜΦ. 

Η ΣΕΜΣ στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους µπορεί να εισηγείται τροποποιήσεις επί του άρθρου 6 του ΠΜΣ όσον αφορά σε 

µαθήµατα, ανάλογα µε τα εκάστοτε προκείµενα από τις ανάγκες του Τµήµατος. Η εισήγηση αυτή πρέπει να εγκρίνεται από την 

ΓΣΕΣ. 

Τέλος, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωµα, σε συνεννόηση µε τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

να επιλέξουν είτε ένα µάθηµα από άλλα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών συναφούς αντικειµένου της ηµεδαπής είτε 

έως δύο (2) µαθήµατα από Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γερµανόφωνων Πανεπιστηµίων ή Γερµανικών Τµηµάτων 

της αλλοδαπής. Η Σ.Ε.Μ.Σ. εγκρίνει κατά περίπτωση. 

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να παραδώσουν τις εργασίες των µαθηµάτων τους στο τέλος του εξαµήνου (χειµερινού ή 

εαρινού ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών) στο οποίο διδάχτηκε το µάθηµα και εναλλακτικά το Σεπτέµβριο του ίδιου 

ακαδηµαϊκού έτους. Εάν ένας φοιτητής αποτύχει σε ένα µάθηµα δεν µπορεί να το επαναλάβει. Οφείλει να το αναπληρώσει µε 

κάποιο άλλο µάθηµα σε επόµενο εξάµηνο. Ο ανώτατος αριθµός µαθηµάτων στα οποία µπορεί να αποτύχει ο φοιτητής κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής του είναι δύο (2). 

 
Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία 

Η µεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική εργασία (∆Ε) είναι ατοµική και το θέµα ορίζεται κατά το 3ο εξάµηνο. Για να οριστεί το θέµα της 

πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τέσσερα (4) µαθήµατα. Αν ο φοιτητής 

συµπληρώσει αργότερα από το 3ο εξάµηνο τα 4 απαιτούµενα µαθήµατα, µπορεί να πάρει θέµα µόλις συµπληρώσει τον 

απαιτούµενο αριθµό µαθηµάτων. Τέλος, για να µπορέσει να κατατεθεί η βαθµολογία της µεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής 

εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τα έξι (6) µαθήµατα του Π.Μ.Σ., να έχει τουλάχιστον δέκα (10) 

παρουσίες στο Kolloquium και να έχει παρουσιάσει τουλάχιστον µια φορά την πρόοδο της εργασίας στα πλαίσια του 

Kolloquium. Η έκταση της εργασίας ορίζεται ενδεικτικά σε 15000-35000 λέξεις (60-100 σελίδες), συµπεριλαµβανοµένων των 

υποσηµειώσεων, εξαιρουµένων όµως της βιβλιογραφίας και λοιπών παραρτηµάτων και ως γλώσσα συγγραφής ορίζεται κατά 

προτίµηση η γερµανική. 

Η ∆Ε πρέπει να παραδίδεται το αργότερο έξι µήνες µετά το τέλος του 4ου εξαµήνου φοίτησης του ΜΦ και να βαθµολογηθεί 

εντός δύο µηνών. Αποκλίσεις στην έκταση της εργασίας ή των χρονικών ορίων παράδοσης µετά από σύµφωνη γνώµη του 

επιβλέποντα εξετάζονται κατά περίπτωση από την ΣΕΜΣ και πρέπει να εγκριθούν και από την ΓΣΕΣ.  Τη ∆Ε βαθµολογεί τόσο 

ο επόπτης-διδάσκων όσο και ένας δεύτερος βαθµολογητής που ορίζει η ΣΕΜΣ. Σε βαθµολογική απόκλιση άνω των τριών 

βαθµών επιλαµβάνεται η ΣΕΜΣ. Η βαθµολογία, που αποτελεί το µέσο όρο των δύο βαθµολογιών, κατατίθεται στη Γραµµατεία 

του Τµήµατος.  

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους απονέµεται στους ΜΦ το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε), ο τελικός 

βαθµός του οποίου προκύπτει από το βαθµό της ∆Ε σε ποσοστό 40% και τον µέσο όρο των βαθµών των τριών πρώτων 

εξαµήνων κατά ποσοστό 60%. 

Πριν από τη λήψη του Μ∆Ε ο ΜΦ υποχρεούται να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος ένα τουλάχιστον αντίτυπο της 

∆ιπλωµατικής του εργασίας σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. 

 
  

Β΄ Κύκλος Σπουδών 
 

∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης ( ∆∆) 
Για την εισαγωγή στον Β΄ Κύκλο Σπουδών ∆∆ απαιτείται µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (Μ∆Ε) σε ίδια ή συγγενή 

επιστηµονική περιοχή (που µπορεί να προέρχεται και από ίδρυµα της αλλοδαπής, οπότε απαιτείται επίσηµη αναγνώριση), 

άριστη γνώση της γερµανικής και ελληνικής και πολύ καλή γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας όπως και βεβαίωση µέλους 

∆ΕΠ  το οποίο θα αναλάβει την επίβλεψη. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται πολύ καλή γνώση της νεοελληνικής. 
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Απαιτούµενα δικαιολογητικά : 

- Αίτηση 

- Βιογραφικό σηµείωµα 

- Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) 

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας Μ∆Ε 

- Σύντοµο σχέδιο έρευνας (µέχρι 5 σελ.) όπου προτείνεται και επιβλέπων καθηγητής 

- Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών 

- Αντίτυπο µεταπτυχιακής εργασίας, τυχόν δηµοσιεύσεων, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα. 

 

Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων συνυπολογίζονται τα κάτωθι: 

- Βαθµός µεταπτυχιακού διπλώµατος 

- Γνώση δύο ξένων γλωσσών  

- Βαθµός µεταπτυχιακής εργασίας 

- Σχετικές µε το αντικείµενο επιστηµονικές εργασίες, δηµοσιεύσεις ή σχετική εργασιακή εµπειρία 

- Συστατικές επιστολές 

- Προσωπική συνέντευξη 

 

Αιτήσεις για την ένταξη στον Β΄ Κύκλο υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και εξετάζονται µία φορά το χρόνο κατά την 

έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους εφόσον έχουν προκηρυχθεί θέσεις. 

Οι υποψήφιοι για ∆∆ κρίνονται και προτείνονται από την ΣΕΜΣ κατά περίπτωση και γίνονται δεκτοί από την ΓΣΕΣ µε την 

προϋπόθεση ότι το θέµα εµπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τµήµατος και ότι υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης 

της έρευνας του υποψηφίου. Στη συνέχεια η ΓΣΕΣ ορίζει την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή. Επόπτης ορίζεται µέλος ∆ΕΠ 

που ανήκει στο ΠΜΣ. Τα υπόλοιπα µέλη ∆ΕΠ της επιτροπής προτείνονται από τον επόπτη και εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ. 

Ο χρόνος εκπόνησης της ∆∆ αρχίζει να µετράει από τον καθορισµό του θέµατος. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την 

απόκτηση ∆∆ ορίζεται από σε 6 εξάµηνα και η µέγιστη σε 12, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του υποψηφίου προς την ΣΕΜΣ 

και µε τη σύµφωνη γνώµη της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής. 

Μετά την παρέλευση των 12 εξαµήνων ο υποψήφιος και εφόσον δεν έχει γίνει δεκτή αίτηση για παράταση ή αναστολή 

διαγράφεται από το πρόγραµµα µε εισήγηση της ΣΕΜΣ και απόφαση της ΓΣΕΣ και παύει να θεωρείται ΜΦ Β΄ Κύκλου. Με 

απόφαση της ΣΕΜΣ είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια, εγκυµοσύνη, στρατιωτική θητεία 

κα.) και ύστερα από αίτηση του φοιτητή. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρονται όλα τα δικαιώµατα του ΜΦ. Ο χρόνος 

αναστολής δεν προσµετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης. Αλλαγή θέµατος γίνεται µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του 

υποψηφίου και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα.  

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής ο ΜΦ Β΄ Κύκλου οφείλει να συνεργάζεται µε τη συµβουλευτική επιτροπή και να 

υποβάλλει στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους έκθεση προόδου υπογεγραµµένη από τη συµβουλευτική επιτροπή. 

Η εξέταση της διατριβής και η απονοµή του ∆∆ ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόµο. Η έκταση της 

διατριβής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 λέξεις (350-400 σελ.), στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι υποσηµειώσεις, αλλά 

εξαιρούνται η βιβλιογραφία και τα τυχόν παραρτήµατα. 

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της ∆∆ και πριν από την καθοµολόγηση κατατίθεται στο Τµήµα τουλάχιστον ένα τυπωµένο 

αντίτυπο της ∆∆. 

 

Το ΦΕΚ της έγκρισης του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών είναι το:  

Αρ. Φύλλου 808 / 4-7-2006, Τεύχος ∆εύτερο 
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Αναλυτική παρουσίαση των κατευθύνσεων 

 
A. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας - ∆ιδακτικής  
 
------------------------------ 
 
Β. Κατευθυνση Λογοτεχνίας – Πολιτισµού 
 

Η κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισµού του µεταπτυχιακού προγράµµατος  του τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυµούν να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους στον χώρο της λογοτεχνίας και του 

πολιτισµού των γερµανόφωνων χωρών τοποθετώντας τις παράλληλα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το συγκριτολογικό 

άνοιγµα  αλλά και η έµφαση στη µετάφραση ως κατεξοχήν διαπολιτισµική επαφή στοχεύει  στην µελέτη της γερµανόφωνης 

λογοτεχνίας και παράδοσης σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές και κυρίως την ελληνική ενώ επιτρέπει στους φοιτητές να 

αξιοποιήσουν και τις λοιπές γλωσσικές και φιλολογικές τους γνώσεις.   

 

Ως προϋποθέσεις συµµετοχής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της κατεύθυνσης Λογοτεχνίας-Πολιτισµού νοούνται: 

• άριστη γνώση της γερµανικής και ελληνικής γλώσσας  

• επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερµανικής λογοτεχνίας  

• εξοικείωση µε τη µεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών και θεωρητικών  κειµένων  

• εξοικείωση µε τις βασικές θεωρίες λογοτεχνίας του 20ου αιώνα.  

 

Η εισαγωγή στο πρόγραµµα γίνεται κατόπιν γραπτής εξέτασης και προφορικής συνέντευξης ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα 

κατανόησης και παραγωγής επιστηµονικού λόγου στην ελληνική και τη γερµανική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων 

καθώς και η οι δεξιότητες διαχείρισης επιστηµονικών θεµάτων σχετικών µε τα αντικείµενα της κατεύθυνσης. 
 

Ετήσιο πρόγραµµα µαθηµάτων 

 
Α. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας - ∆ιδακτικής  

 
Χειµερινό εξάµηνο 

Χρονικότητα και Όψη 
Αθηνά Σιούπη  

 
Das Bild der deutschen Sprache und Kultur in der Schule Diskurs analytische Untersuchungen 
Ελένη Μπουτουλούση 

 
Εαρινό εξάµηνο 

 
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Λειτουργική-Πραγµατολογική ανάλυση λόγου 
Εύη Καραγιαννίδου 

 

Ανάλυση και ανάπτυξη διδακτικού υλικού για το µάθηµα της Γερµανικής στο Ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ανδροµάχη Σαπιρίδου 

 

 

∆’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
KOLLOQUIUM 
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Β. Κατευθυνση Λογοτεχνίας – Πολιτισµού 
 

Χειµερινό εξάµηνο 
Κριτική στον ορθολογισµό σε επιλεγµένα έργα της Christa Wolf 
Ελένη Γεωργοπούλου 

 

Ο ρόλος του διανοούµενου στο Γερµανόφωνο Μεταπολεµικό Θέατρο» 
Κατερίνα Ζάχου 

 

Der Bildungsroman 
Ι. Πάγκαλος 

Εαρινό εξάµηνο 
 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Το θέµα της οµοφυλοφιλίας στη Γερµανόφωνη Λογοτεχνία του 20ου αιώνα 
Σιµέλα ∆εληανίδου 

 

Η αισθητική της αντίστασης » του Peter Weiss 
Ιωάννης Πάγκαλος 

 

 

∆’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
KOLLOQUIUM 
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Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΑΣΜΟΣ 
 
Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγών ΕΡΑΣΜΟΣ δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/-ήτριες του Τµήµατος Γερµανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών από το 3ο εξάµηνο των σπουδών τους να παρακολουθήσουν 

µαθήµατα διάρκειας ενός ή και δύο εξαµήνων σε Πανεπιστήµια των παρακάτω χωρών: Αυστρίας, Γερµανίας, Γαλλίας, 

Ισπανίας, Ολλανδίας, Ουγγαρίας, Πορτογαλίας, Τουρκίας. Σε κάποια από τα παραπάνω Πανεπιστήµια είναι δυνατή η 

παρακολούθηση µαθηµάτων και στο Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών. 

 

Πληροφορίες : 

• Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (1ος όροφος κτηρίου ∆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, http://www.eurep.auth.gr 

• Σχετικό έντυπο από τη Γραµµατεία του Τµήµατος ή / και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος www.auth.gr/del/ 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές 
Συντονίστρια: 

Prof. Dr. Αθηνά Σιούπη 

Ώρες γραφείου: Πέµπτη 11.30-14.00 και κατόπιν συνεννόησης. 

Τηλ.: +30 2310 99 7559 

Φαξ: +30 2310 99 7542 

E-Mail: sioupi@del.auth.gr 

 

Αναπληρωµατική: 

Dr. Σιµέλα ∆εληανίδου 

ώρες γραφείου: ∆ευτέρα 9.00-11.00 και Τρίτη 14.00-16.00 

Τηλ: +30 2310 99 8822 

Φαξ: +30 2310 99 7542 

E-Mail: simdel@del.auth.gr 

 

Συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια 
Universita degli studi di Bologna (Italien) 

Universidad de Sevilla (Spanien) 

Universität Bielefeld (Deutschland) 

Universität Hannover (Deutschland) 

University of Instabul (Türkei) 

Ruhr-Universitat Bochum (Deutschland) 

Heinrich-Heine-Universitat Düsseldorf (Deutschland) 

Universidad de Santiago de Compostela (Spanien) 

Universite de Bourgogne (Frankreich) 

Humboldt-Universität zu Berlin (Deutschland) 

Universidad del Pais Vasco (Spanien) 

Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) 

Pädagogische Akademie der Diözese Sankt in Krems (Deutschland) 

Universität Regensburg (Deutschland) 

Universidad Complutense de Madrid (Spanien) 

LSzegedi Tudomanyegyetem (Hungarn) 

Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz (Deutschland) 

Friedrich-Schiller-Universitat Jena (Deutschland) 

Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nürnberg (Deutschland) 
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Universität Hamburg (Deutschland) 

  

 

Υπεύθυνοι καθηγητές για τα παραπάνω Πανεπιστήµια 

• Eleni Butulussi: Universita degli studi di Bologna (Italien), Universidad de Sevilla (Spanien), Universität Bielefeld 

(Deutschland), Universität Hannover (Deutschland), University of Instabul (Türkei) 

• Alexandra Rasidakis: Ruhr-Universitat Bochum (Deutschland) , Heinrich-Heine-Universitat Düsseldorf (Deutschland) 

• Athina Sioupi: Universidad de Santiago de Compostela (Spanien), Universite de Bourgogne (Frankreich), Humboldt-

Universität zu Berlin (Deutschland), Universidad del Pais Vasco (Spanien) 

• Elke Sturm-Trigonakis: Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) 

• Ekaterini Vretta-Panidi: Pädagogische Akademie der Diözese Sankt in Krems (Deutschland), Universität Regensburg 

(Deutschland), Universidad Complutense de Madrid (Spanien) , LSzegedi Tudomanyegyetem (Hungarn), Johannes-

Gutenberg-Universitat Mainz (Deutschland) 

• Jutta Wolfrum: Friedrich-Schiller-Universitat Jena (Deutschland), Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nürnberg 

(Deutschland) 

• Katerina Zachu: Universität Hamburg (Deutschland) 
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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 14.000 βιβλία και έντυπα (υλικό που έχει αποµείνει στη βιβλιοθήκη µας µετά την απόσυρση 5.300 

περίπου τόµων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.), τα οποία καλύπτουν κυρίως τους τοµείς της Λογοτεχνίας, 

Γλωσσολογίας, Μεθοδολογίας-∆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 :  

Χειµερινό ωράριο: ∆ευτέρα - Τετάρτη 9.00-17.00, Πέµπτη 11.00-18.00 και Παρασκευή 09.00-14.00. 

Θερινό ωράριο: ∆ευτέρα - 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 

PJ – PM Languages and Literatures of Asia, Africa, Oceania American Indian Languages. Artificial Languages 
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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 
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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 ως εξής: 

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 στεγάζονται στο Τµήµα Περιοδικών της Θεµατικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής που βρίσκεται στη 

Νέα Πτέρυγα και δε δανείζονται. Επίσης µη δανειζόµενα είναι και τα πληροφοριακά βιβλία, όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.λ.π. 

και τα διδακτικά βιβλία της γερµανικής γλώσσας. 

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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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 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 
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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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Σηµαντικές  ηµεροµηνίες 
 
1.10.2007 ΄Εναρξη Χειµερινού εξαµήνου 2007 

11.01.2008 Λήξη Χειµερινού εξαµήνου 2008

21.01.08- 8.02.2008 Εξεταστική Περίοδος χειµερινού εξαµήνου 2008

11.02.2008 ΄Εναρξη Εαρινού εξαµήνου 2008

23.05.2008 Λήξη Εαρινού εξαµήνου 2008

2.06.2008- 27.06.2008 Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαµήνου 2008 

Αργίες 
 
26 Οκτωβρίου 2007 Γιορτή του Αγίου ∆ηµητρίου-Επέτειος απελευθέρωσης της 

Θεσσαλονίκης 

28 Οκτωβρίου 2007 Εθνική Γιορτή 

17 Νοεµβρίου 2007 Επέτειος του Πολυτεχνείου  

24.12.2007 - 6.01.2008 ∆ιακοπές των Χριστουγέννων 

30 Ιανουαρίου 2008 Γιορτή των Τριών Ιεραρχών 

6.03.08- 10.03.2008 ∆ιακοπές της Αποκριάς 

25 Μαρτίου 2008 Εθνική Γιορτή 

21.04.08 – 4.05.2008 ∆ιακοπές του Πάσχα 

1 Μαϊου 2008 Εργατική Πρωτοµαγιά 

16.06.2008 Γιορτή του Αγίου Πνεύµατος 

 
 

Wichtige   Daten 
 
1.10.2007 Beginn des Wintersemesters 2007 

11.01.2008 Ende des Wintersemesters 2008 

21.01.08- 8.02.2008 Prüfungsperiode des Wintersemesters 2008 

11.02.2008 Beginn des Sommersemesters 2008 

23.05.2008 Ende des Sommersemesters  2008 

2.06.08-27.06.08 Prüfungsperiode des Sommersemesters 

Feiertage 
26 Oktober 2007 Sankt Dimitrios-Tag der Befreiung Thessalonikis 

28 Oktober 2007 Nationalfeiertag 

17 November  2007 Gedenktag des Polytechnikums  

24.12.2007- 6.01.2008 Weihnachtsferien 

30 Januar  2008 Fest der drei Hierarchen 

6.03.08 - 10.03.2008 Fastnachtsferien 

25 Μärz 2008 Nationalfeiertag 

21.04.08- 4.05.2008 Osterferien 

1 Μai  2008 1. Mai 

16.06.2008 Pfingsten 
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Verwaltung 
 
Abteilungsleiterin:  
Prof. Dr. Angeliki Kiliari (Tel.: 2310 997553) 

 

Stellvertretender Abteilungsleiter:  
Assoc. Prof. Dr. Christos Antoniou (Tel.: 2310 997508) 

 

Sekretariat: 
Christos Kiratzis (Tel.: 2310 995241) 

 
Die Postanschrift der Abteilung ist folgende: 
Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie 

Postfach 82 

Aristoteles Universität Thessaloniki 

GR-541 24 Thessaloniki 

Griechenland 

 

Sekretariat       
Das Verwaltungssekretariat der Abteilung befindet sich im 2. Stock des Verwaltungsgebäudes der Universität und ist täglich 

von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. 

Das Verwaltungssekretariat verfügt über folgendes Personal: 

Sekretär: Christos Kiratzis (Tel.: 2310 995241) 

Personal: Vitoria Karavassili (Tel.: 2310 995236) 

Sousana-Elena Georgouli (Tel.: 2310 995237) 

Chrysanthi Topaloglou (2310 991384) email: chtopal@del.auth.gr 

Alexios Kasiolas (Tel.: 2310 995235) email: kazal@del.auth.gr 

Fax : 2310 995235, e-mail : info@del.auth.gr. 

 

Studienbüro 
Das Sekretariat befindet sich im Raum 314Α des 3. Stockes des Alten Gebäudes der Philosophischen Fakultät. Das 

Sekretariat erledigt alle akademischen Angelegenheiten der StudentInnen, sorgt für die Erstellung der Fach- und 

Prüfungspläne, für die Bekanntgabe der Leistungsnoten u.a.  

Betriebszeiten für die Öffentlichkeit und die StudentInnen: Werktags 11.30 – 13.00 Uhr.  

Personal: Frau P. Iordanidou, Tel.: 2310 997557, email: piordani@del.auth.gr, Frau El. Kallimani, Tel.: 2310 997549, email: 

ekallima@del.auth.gr. 

Altes Gebäude der Philosophischen Fakultät, 3. Stock, Raum 314Α , Fax: 2310 997542. 

 

Bibliothek 
Die Bibliothek der Abteilung befindet sich im 3. Stock des alten Gebäudes der Philosophischen Fakultät, Raum 314. Die 

Bibliothek hat ca. 14.000 Bücher und Drucke (nach Aussonderung von ungefähr 5.300 Büchern in die Zentralbibliothek der 

Universität), die hauptsächlich die Bereiche Literatur, Sprachwissenschaft, Methodik-Didaktik abdecken. Außerdem gibt es 

Bücher zur deutschen Landeskunde, Philosophie und Psychologie sowie weiteres Informationsmaterial, Enzyklopädien, 

Bibliographien. Es stehen alle Dienste zur Verfügung, die vom Bibliothekssystem der Aristoteles-Universität angeboten werden. 

Die Bibliothek hat die rückwirkende Katalogisierung abgeschlossen, der ganze Bestand ist also heute im Programm HORIZON 

gespeichert. 

Öffnungszeiten:  

Reguläre Öffnungzeiten: Montag – Donnerstag 9.00–17.00 Uhr und Freitag 9.00–14.00 Uhr. 

Sonderöffnugszeiten: Montag – Freitag 9.00 – 14.00 Uhr. 
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Bibliothekarin: I. Tsakiri (2310 997548). 

Mitarbeiterin: El. Koritsa (2310 997558). 

 

Computerbenutzung 
Im Raum der Bibliothek befindet sich auch das Computerkabinett der Abteilung, das aus 14 Computern und einem Drucker 

besteht.  

Verantwortlich für das Computerkabinett ist Herr George Katsikas, Tel.: 2310 997561, email: geokats@del.auth.gr.  
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Lehrpersonal 
 Vor - und Nachname  Telephone (2310)  email  

Professoren Emeritus  Dr. Ek. Dorfmüller-Karpuza  997541  dorfkarp@del.auth.gr  

Dr. Ioanna Ikonomou-Agorastou  997543  tagorast@del.auth.gr  
Professoren  

Dr. Aggeliki Kiliari  997553  angelkil@del.auth.gr  

Assoc. Prof.  Dr. Christos Antoniou  997508  antwniou@del.auth.gr  

Dr. Ekaterini Vretta - Panidou  997544  kala@del.auth.gr  

Dr. Eleni Butulusi  997546  butulusi@del.auth.gr  

Dr. Andromachi Sapiridou  997545  sapird@del.auth.gr  

Dr. Athina Sioupi  997559  sioupi@del.auth.gr 

Dr. Ekaterini Zachou  997534  zachu@del.auth.gr 

Dr. Evangelia Karagiannidou  997552  ekaragia@del.auth.gr  

Dr. Alexandra Rassidakis 997527  alrasid@del.auth.gr  

Assist. Prof.  

Dr. Elke Sturm - Trigonaki  997525  esturm@del.auth.gr  

Dr. Charis-Olga Papadopoulou  997550  olgapa@del.auth.gr  

Dr. Jutta Wolfrum  997469 jutta.wolfrum@gmx.de  

Dr. Anthi Wiedenmayer 997114 antwie@del.auth.gr 

Dr. Simela Delianidou 998822 simdel@del.auth.gr 

Dr. Eleni Georgopoulou  997816 elgeorg@del.auth.gr  

Lecturer  

Dr. Giannis Pagalos 997342 pagkalos@del.auth.gr 

Dr. Theano Konstantinidou  997555  theanok@del.auth.gr  

Dr. Paraschos Berberoglou  997560  pberber@del.auth.gr  

Dr. Dimitra Nikolaidou - Balta  997554  dimbalta@yahoo.gr  
  

Dr. Giorgos Perperidis  997540  gperp@del.auth.gr  

Dr. Gesa Singer 997556 gsinger@del.auth.gr 
Lektoren des DAAD 

Dr. Kerstin Speicher 997556 kspeiche@del.auth.gr  

Sprachassistentin Peristera Chourma 997556 pchourma@del.auth.gr 

Dr. Hans Bannenberg    ebannenb@del.auth.gr  
  

Dr. Peter Janssens   peter@del.auth.gr  
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Studium 

Die Alte Studienordnung 
 

Die alte Studienordnung galt gemäß dem Beschluss 24 und 25 G. 1268/82 für die StudentenInnen mit Immatrikulationsdatum 

vor dem WS 2002-03. Nach dieser Studienordnung mussten die StudentenInnen mindestens 140 Lehreinheiten (LEI) zum 

Erwerb des Diploms nachweisen. Von den 140 LEI wurden 104 LEI in Pflichtfächern, 30 LEI in Wahlpflichtfächern sowie 6 LEI 

in Fächern einer weiteren Fremdsprache erworben. Jedes Studienjahr teilte sich – wie derzeit auch – in zwei Semester, ein 

Winter- und ein Sommersemester. Das Studium an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie umfasst stets acht 

Semester.  

Die alte Studienordnung ist seit Beginn der neuen 2002/ 2003 nicht mehr in Kraft. Mit Beginn des Studienjahres 2006/2007 

werden alle Studierenden automatisch in die neue Studienordnung NEPROS eingegliedert, wobei die StudentInnen der alten 

Studienordnung die Möglichkeit haben, Schwerpunktveranstaltungen und freie Wahlfächer der neuen Studienordnung als 

Wahl- oder Wahlpflichtfächer zu besuchen.  

Entsprechungen der Pflichtfächer nach dem alten Studienprogramm im neuen Programm für das Studienjahr 2007-

2008 

 
Erstes Semester: 
● „Einführung in die deutsche Philologie“ wird durch Prüfungen absolviert. (E. Georgopoulou).  

● „Geschichte der deutschen Literatur I“ wird durch Prüfungen absolviert (E. Sturm-Trigonakis) 

 
Zweites Semester:  
● „Theorie und Methodologie der Literatur“ wird ersetzt durch LIT 403 „Literaturtheorie“ (K. Zachu) 

● „Geschichte der deutschen Literatur II“ wird durch Prüfungen absolviert (D. Nikolaidou - Balta) 

● „Landeskunde I“ wird durch Prüfungen absolviert (E. Sturm-Trigonakis) 

● „Linguistik II (Phonetik-Phonologie)“ Die StudentInnen des PAPROS werden weiter hin in den Bereichen Phonetik und 

Phonologie gepruft (Eleni Butulussi). 

● „Linguistik II“ (Fremd-und Zweitspracherwerb) wird nicht mehr angeboten. Die Studierende von NEPROS und PAPROS, die 

an dem Pflichtfach teilgenommen haben, werden in dem Bereich geprüft (A. Kiliari).  

 

Drittes Semester: 
● „Landeskunde II“ wird ersetzt durch die Pflichtveranstaltung „LIT 202 „Kulturgeschichte I“  

● „Geschichte der deutschen Literatur III (18.Jhdt. a)“ wird durch Prüfungen absolviert (D. Nikolaidou - Balta) 

● „Einführung in theoretische und praktische Probleme des Übersetzens I“ wird ersetzt durch LIN 202 Linguistik II -/Einführung 

ins Übersetzen und Dolmetschen (A. Widenmaier). 

 

Viertes Semester: 
● „Landeskunde III“ wird durch Prüfungen absolviert (S. Delianidou) „Einführung in theoretische und praktische Probleme des 

Übersetzens II“ wird durch TRA 403 „Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen“ (A. Widenmaier) ersetzt. 

● „Geschichte der deutschen Literatur (18. Jhdt. b) IV“ wird durch Prüfungen absolviert (D. Nikolaidou - Balta). 

● „Didaktik I“ findet im zweiten Semester statt. (Titel ist gleich Dozentin: O. Papadopoulou), Bewertung: schriftliche Klausur. 

 

Fünftes Semester: 
● „Landeskunde IV“ wird durch Prüfung absolviert.  

● „Übersetzung III“ wird durch Prüfung absolviert. (E. Sturm-Trigonakis) 

● „Geschichte der deutschen Literatur V (19. Jhdt. a)“ wird durch Prüfungen absolviert (A. Zachu) 

● „Linguistik IV“(Semiotik-Pragmatik-Diskursanalyse) wird ersetzt durch „Linguistik IV“ (Semiotik-Semantik-Pragmatik) E. 

Butulusi 
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● „Didaktik II“ findet im dritten Semester statt (Titel ist gleich, Dozentin: E. Karagiannidou), Bewertung: schriftliche Klausur. 

● „Vergleichende Literaturwissenschaft“ wird durch Prüfung absolviert. (I. Oikonomou- Agorastou) 

 

Sechstes Semester: 
● „Landeskunde V“ wird durch Prüfung absolviert.  

● „Geschichte der deutschen Literatur VI (19. Jhdt. b)“ wird durch Prüfungen absolviert (A. Zachu) 

● „Übersetzung IV“ wird durch Prüfung absolviert. 

● „Linguistik VI“ wird durch Prüfung absolviert. 

● „Didaktik III“ findet im vierten Semester statt (Titel ist gleich, Dozentin: A. Sapiridou), Bewertung: schriftliche Klausur. 

 

Siebtes Semester: 
● „Linguistik VII“ wird ersetzt durch das Schwerpunktfach „Psycholinguistik“ (Α. Kiliari)  

● „Geschichte der Deutschen Literatur VII (20. Jhdt. a.) wird durch Prüfungen absolviert (A. Rassidakis) „Didaktik IV“ 

(Microteaching) (PAPROS wie NEPROS) 

● „Übersetzung V“ wird durch Prüfung absolviert. 

 

Achtes Semester: 
● „Linguistik ViII“ wird ersetzt durch das Schwerpunktfach „Soziolinguistik“ (A. Kiliari)  

● „Geschichte der Deutschen Literatur VIII (20. Jhdt. b)” wird durch Prüfungen absolviert (E. Georgopoulou) 

● „Didaktik V“ (PAPROS wie NEPROS) 

● „Übersetzung VI“ wird durch Prüfung absolviert. 
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Die Neue Studienordnung (NE.PRO.S) 
 
Die neue Studienordnung (NE.PRO.S) gilt seit dem akademischen Jahr 2002/2003 (Beschluss 206/22.02.02 der 

Vollversammlung der Abteilung). Ab dem akademischen Jahr 2006/2007 werden ausnahmslos alle StudentInnen der Abteilung 

nach der NEPROS studieren. Das akademische Jahr besteht aus zwei Semestern, dem Winter- und dem Sommersemester. 

Das Studium der Deutschen Sprache und Philologie umfasst acht Semester und gliedert sich in ein Grund- und ein 

Hauptstudium von jeweils vier Semestern. Die StudentInnen müssen zum Erwerb des Diploms mindestens 142 Lehreinheiten 

(LEI) nachweisen. Davon werden 94 durch Pflichtfächer (70 LEI im Grundstudium, 24 LEI im Hauptstudium) abgedeckt, 24 

durch Schwerpunktfächer, 18 durch Wahlfächer und 6 durch eine weitere Fremdsprache am Fremdsprachenzentrum der 

Universität (K.D.X.G). Die Wahlfächer können in der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie oder aber zum Teil (9 LEI) 

an anderen Abteilungen der Philosophischen Fakultät oder in den Abteilungen für Theaterwissenschaften und 

Musikwissenschaften absolviert werden. Alle Veranstaltungen umfassen drei Wochenstunden, wobei jede Stunde einer 

Lehreinheit (LEI) entspricht. Ausgenommen davon sind die sprachpraktischen Übungen, das Microteaching sowie das 

Praktikum. Fächer aus anderen Abteilungen können absolviert werden, auch wenn sie nicht dreistündig angeboten werden; die 

Summe aus diesen Fächern muss nur letztlich mindestens 18 LEI ergeben. 

Im Grundstudium werden überwiegend Pflichtfächer angeboten, die den Erwerb von Grundkenntnissen auf allen 

Wissengebieten der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie sicherstellen sollen (70 LEI). Hierbei wird größter Wert auf 

die Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten der StudentInnen gelegt. Zu diesem Zweck ist in jedem Semester eine 

vierstündige Übung zur deutschen Sprache vorgesehen, die für Studierende mit unzureichendem Sprachniveau obligatorisch 

von Nachhilfekursen begleitet wird. Für StudentInnen mit ausreichendem Niveau wird ein weiterer Kurs angeboten, der die 

Fähigkeiten in schriftlichem und mündlichem Ausdruck vertieft. Die erfolgreiche Teilnahme an diesen sprachpraktischen 
Übungen ist unabdingbare Voraussetzung für den Übergang in das Hauptstudium. 
Für das Grundstudium ist ferner eine Einführung in „Neue Technologien, PC und Internet – Funktion und Anwendung“  

(insgesamt 24 Stunden) vorgesehen, die nach einem festgelegten Rahmenplan vorgeht und die Studierenden der Abteilung mit 

Fertigkeiten vertraut macht, die im Zeitalter der Informationsgesellschaft für das Studium und die berufliche Entwicklung für 

unverzichtbar erachtet werden. Der Kurs ist in zwei Themeneinheiten gegliedert; die erste Einheit  bietet sechs Doppelstunden 

zu grundlegenden Kenntnissen, in der zweiten Einheit (ebenfalls 12 Stunden) stehen spezielle Anwendungsbereiche im 

Vordergrund. Die Absolvierung dieses Kurses ist obligatorisch, es werden jedoch keine LEI vergeben; stattdessen wird eine 

Bescheinigung der Teilnahme ausgestellt. 

Das Hauptstudium besteht überwiegend aus Schwerpunktfächern und zielt auf eine Spezialisierung der Studierenden in 

einem der beiden Schwerpunkte ab, entweder in Literatur- und Kulturwissenschaften oder in Linguistik und Didaktik. 
Zu Beginn des 5. Semesters müssen die StudentInnen dem Sekretariat der Abteilung den gewählten Schwerpunkt mitteilen. 

Daraufhin absolvieren sie mindestens 8 Fächer (24 LEI) aus dem Schwerpunktbereich. Die Schwerpunktfächer haben 

meistens die Form von Seminaren. Für beide Schwerpunkte ist die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen obligatorisch: 

Im 5. und 6. Semester muss jeweils ein Seminar „Wissenschaftliches Schreiben I und II“ belegt werden (6 LEI); 

ferner müssen im 5. und 6. Semester mindestens zwei Seminare „Aspekte deutschsprachiger Gegenwart I und II“ (6 LEI) 

bestanden werden;  

für das 7. und das 8. Semester sind die Teilnahme am Microteaching (6 LEI) sowie das Praktikum (6 LEI) vorgeschrieben.  

Voraussetzung zur Teilnahme am Microteaching im 7. Semester ist das Bestehen der drei Pflichtfächer DID I, II und III; das 

Praktikum im 8. Semester wiederum kann nicht ohne erfolgreich absolviertes Microteaching besucht werden. 

Auf Grund eines Beschlusses der Vollversammlung der Abteilung (229/ 30.9.2004) steht den StudentInnen nach dem 5. 

Semester die Möglichkeit offen, eine Diplomarbeit einzureichen, deren Voraussetzungen und Umstände in einer gesonderten 

Regelung festgehalten sind.  

Die Theatergruppe der Abteilung sowie die Veranstaltungen zur niederländischen Sprache und Kultur stehen als Wahlfächer 

Studierenden aller Semester offen, ebenso können die Wahlfächer anderer Abteilungen der Philosophischen Fakultät sowie 

der Theater- und Musikwissenschaften jederzeit belegt werden. 

Übergangsregelung: StudentInnen, die vor dem akademischen Jahr 2002/2003 das Studium aufgenommen haben und im 

NE.PRO.S nicht mehr angebotene Pflichtfächer der vorherigen Studienordnung nicht abgelegt haben, müssen diese durch 

Veranstaltungen des NE.PRO.S mit ungefähr gleichem Lehrstoff abdecken. Die entsprechenden Angebote werden jeweils zu 

Beginn des neuen Studienjahrs bekannt gegeben.     

Allgemeine Informationen zur Sprachprüfung 
Sprachprüfung am Ende des Grundstudiums 
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Termin:  
Die Sprachprüfung  findet nach Abschluss des 4. Semesters statt 

Bestandteile :  

Die Prüfung besteht aus zwei Teilen:  

(I)                   einer schriftlichen Prüfung 

(II)                 einer mündlichen Prüfung 

Die mündliche Prüfung kann nur nach erfolgreicher Teilnahme an der schriftlichen abgelegt werden. 

Zur schriftlichen Prüfung:  
Die Prüfung besteht aus zwei Teilen: 

·         einer Textarbeit – zu einem der in den vier Semestern behandelten Themen 

·         eine Textproduktion 

Zur mündlichen Prüfung: 
Die mündliche Prüfung dauert 20 Minuten  pro StudentIn dauern  

Bestandteile : 

·        Einführungsgespräch 

·        Vortrag zu einem bestimmten Thema (s.u.) 

·        Fragen zum Vortrag/zum Thema des Vortrags     
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Das Fach Deutsche Sprache im NEPROS 
 

In der Neuen Studienordnung wird besonderer Wert auf das sprachliche Niveau der StudentInnen gelegt; zum einen geht es 

darum, den Anforderungen des Studiums zu genügen, zum anderen sollen sie die für das künftige Berufsleben unentbehrlichen 

Sprachkenntnisse erwerben. Zunächst nehmen die StudentInnen des ersten Studienjahres vor Beginn der Veranstaltungen an 

einem Einstufungstest auf Mittelstufen-Niveau teil. Ziel des Tests ist es, das sprachliche Niveau der StudentInnen zu ermitteln 

und sie je nach Sprachkenntnissen im ersten Studienjahr in zwei Leistungsgruppen, nämlich A und B, einzuteilen. Bei diesen 

zwei Leistungsgruppen geht es um Parallel-Sprachkurse, deren Inhalt und Zielsetzung, nämlich das Einüben von Fertigkeiten in 

der schriftlichen Textproduktion sowie im mündlichen Ausdruck, in allen Veranstaltungen identisch sind. Für die StudentInnen 

der Leistungsgruppe A, die über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, sind wöchentlich 4 Unterrichtsstunden vorgesehen, 

während für die StudentInnen der leistungsschwächeren Leistungsgruppe B wöchentlich insgesamt 6 Unterrichtsstunden 

obligatorisch sind, um die Sprachkenntnisse zu verbessern und das sprachliche Niveau an die Leistungsgruppe A anzugleichen. 

Zur Intensivierung und Effizienz des Unterrichts wird die Leistungsgruppe B in zwei Sprachkurse gleicher Teilnehmerzahl 

unterteilt. Der zusätzliche Intensivunterricht ist auch in den nächsten zwei Studiensemestern (3. und 4.) für die StudentInnen der 

Leistungsgruppe B vorgesehen. Die Lehrenden der Kurse der Leistungsgruppe B entscheiden im ersten Studienjahr darüber, in 

welche der beiden Leistungsgruppen die StudentInnen im nächsten Studienjahr eingestuft werden. Auch im zweiten Studienjahr 

werden 4 Unterrichtsstunden für die Leistungsgruppe A und entsprechend 6 Unterrichtsstunden für die Leistungsgruppe B 

angeboten. 

Damit ein/-e StudentIn an den Sprachprüfungen des 4. Semesters (Deutsche Sprache IV) teilnehmen darf, muss er/sie 

unbedingt die Fächer des 1. Semesters (Deutsche Sprache I) und des 2. Semesters (Deutsche Sprache II) bestanden haben, 

da für den Sprachunterricht des 3. Semesters (Deutsche Sprache III) auch die Wiederholungsprüfungsperiode im September 

gilt. 

In den Prüfungen zur Deutsche Sprache IV wird die Gesamtheit der Fertigkeiten, die in den vier Studiensemestern erworben 

worden sind, in zwei Phasen geprüft: 

1. Schriftliche Prüfungen  

2. Mündliche Prüfungen (ungefähr nach einer Woche) 

 

Unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme an den mündlichen Prüfungen ist, dass der/die StudentIn die schriftlichen 

Prüfungen bestanden hat. Die Note der schriftlichen Prüfungen kann bis einschließlich zur Wiederholungsprüfungsperiode im 

September beibehalten werden. Danach verfällt sie und die gesamte Prüfung muss wiederholt werden. 

Die mündlichen Prüfungen werden von einem Ausschuss, der aus zwei PrüferInnen besteht, durchgeführt. Die 

Hauptverantwortung trägt das Lehrpersonal, welches das Fach unterrichtet. Als MitprüferInnen nimmt an den Prüfungen das 

gesamte restliche Lehrpersonal außer des/der jeweiligen Abteilungsleiters/-in in alphabetischer Reihenfolge teil.     
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Computer und Internet : Nutzung und Anwendung 
 

In der neuen Studienordnung wird besonderer Wert darauf gelegt, die StudentInnen mit den neuen Technologien vertraut zu 

machen. Das Seminar ist nach einem bestimmten Rahmenplan organisiert und bietet den StudentInnen der Abteilung die 

Möglichkeit zum Erwerb von Fähigkeiten, die im Zeitalter der Informationsgesellschaft als unbedingt sowohl für das Studium als 

auch für ihren weiteren Berufsweg angesehen werden.  

 

Das Seminar umfasst insgesamt 12 Doppelstunden und wird während des Grundstudiums angeboten.  

Erste Themeneinheit: Grundkenntnisse (12 Stunden) 

1. Kennenlernen der Windows-Oberfläche und der Textverarbeitung mit Word – Grundkenntnisse 

2. Basiswissen in der Literaturrecherche  

 

Zweite Themeneinheit: Spezielle Anwendungen (12 Stunden) 

1. Erstellung von Grafiken. Literaturrecherche für Fortgeschrittene. 

2. Anwendungsmöglichkeiten des Internets im Rahmen des Studiums der Deutschen Sprache und Philologie. 

 

Das Seminar Neue Technologien, PC und Internet – Gebrauch und Anwendungen wird nicht mit LEI bewertet, es wird 

jedoch eine Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme ausgestellt, die auch außerhalb der Universität von Nutzen sein kann. 

Das Bestehen des Seminars ist Voraussetzung für den Erhalt des Abschlußzeugnisses.  

StudentInnen, die bereits über entsprechende Kenntnisse verfügen, können nach Absprache mit dem Dozenten entweder ganz 

oder teilweise von der Teilnahmepflicht befreit werden und die Bescheinigung nach Absolvierung einiger Übungen oder einer 

Prüfung erhalten.  

Weitere Details zu Aufbau und Inhalt unter www.auth.gr/del. 
Verantwortlicher Seminarleiter: G. Perperidis M.A.  

Weitere Mitarbeiter:  

Ioanna Tsakiri 

George Katsikas 
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Die Schwerpunkte - Ein Überblick 

A. Schwerpunkt Didaktik und Linguistik 
 

Im Schwerpunkt Didaktik werden über die Pflichtveranstaltungen des Microteaching und des Lehrpraktikums hinaus eine Reihe 

von Schwerpunktveranstaltungen mit dem Ziel angeboten, eine Einführung in verschiedene Gebiete der Didaktik zu bieten und 

das Fachwissen der Studenten zu ergänzen. Diese Seminare beschäftigen sich mit folgenden Bereichen:  

Funktionale Pragmatik und Didaktik:  In diesem Themenbereich lernen die Studenten, wie man gesprochene Sprache nach der 

funktional-pragmatischen Diskursanalyse erforschen kann, um die Ergebnisse in der Fremdsprachendidaktik anzuwenden.  

Feldforschung: Dieses Gebiet vertieft sowohl theoretisch als auch praktisch Forschungsmethoden im Bereich der Didaktik des 

Deutschen als Fremdsprache. Begleitend werden Seminare angeboten, die mit Hilfe praktischer Anwendungen und Übungen 

die erworbenen Fertigkeiten einüben, indem sie die Möglichkeit zur detaillierten Beschäftigung mit didaktischen Themen bieten. 

Dabei ergänzen sie die Fächer aus dem Grundstudium durch Übungen; in den Veranstaltungen zu Besonderen didaktischen 

Themen  stehen Wortschatzerweiterung, schriftliche Arbeiten und Autodidaktik im Vordergrund.  

 

Die Veranstaltungen der Linguistik haben die Intention, die Studenten an das Phänomen der Sprache als menschliche 

Fähigkeit (langage) heranzuführen und sie sowohl mit den Systemen der deutschen und der griechischen Sprache (langue) als 

auch mit der Realisierung dieser Sprachsysteme in der Kommunikation in unterschiedlichen kulturellen Kontexten vertraut zu 

machen (parole). Im Schwerpunkt Linguistik liegt das hauptsächliche Interesse darin, linguistische Ansätze vorzustellen und in 

der Folge mit der Lehre und dem Erlernen der deutschen Sprache als Erstsprache bzw. Zweit- oder Fremdsprache zu 

verbinden, da in der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie hauptsächlich LehrerInnen für Deutsch als Fremdsprache 

ausgebildet werden. Die linguistisch orientierten Fächer tragen darüber hinaus dazu bei, kulturelle Phänomene im deutsch- und 

griechischsprachigen Raum zu beschreiben und zu interpretieren, weil Sprache nicht nur als System untersucht wird, sondern 

auch als Mittel der Kommunikation und als Ausdruck von Kultur (Diskurs). Unter diesem Aspekt ist auch ihre Beziehung zum 

Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaften zu sehen.  

 

Im Grundstudium werden fundamentale Prinzipien der linguistischen Forschung analysiert, wie sie im Rahmen der 

Hauptgebiete der Sprachwissenschaften formuliert werden, d.h. der Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntaktik, Semantik 

und Pragmatik. Die Studenten treten mit verschiedenen Analyseverfahren von Kommunikation und Fremdsprachenunterricht in 

Kontakt. Im Hauptstudium stehen verschiedene Schwerpunktfächer zur Auswahl, welche die Erweiterung und Vertiefung der 

durch Prüfung nachgewiesenen Kenntnisse aus dem Grundstudium zum Ziel hat. Die StudentInnen können zwischen 

Seminaren aus den Hauptgebieten der Linguistik und solchen mit interdisziplinärer Ausrichtung wählen, wobei letztere aus der 

Zusammenarbeit der Linguistik mit Nachbarwissenschaften resultieren (etwa Morphologie, Syntaktik, Semantik, 

Diskursanalyse, Soziolinguistik, Psycholinguistik, Linguistische Spezialthemen II: Vereinfachte Codes). 

 

B. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaften 
 

Im Schwerpunkt Literatur und Kulturwissenschaften soll eine intensive Beschäftigung mit der deutschsprachigen Literatur 

stattfinden, um dadurch breite Kenntnisse deutscher Sprache und Kultur zu erwerben. Die StudentInnen haben die Möglichkeit, 

das im Grundstudium vermittelte Basiswissen zu vertiefen, indem sie den Umgang mit wissenschaftlicher Sekundärliteratur, 

verschiedene Methoden der Textanalyse sowie das eigenständige Abfassen wissenschaftlicher Texte einüben.  

 

Die Schwerpunktveranstaltungen (im Hauptstudium) werden überwiegend in Seminarform abgehalten und decken in Themen 

und Methoden ein breites Wissensgebiet ab, das in folgende Kategorien eingeteilt wird (Die Kategorie muss zusammen mit 

dem Titel der Veranstaltung angemeldet werden):  

 

a) Epochen, Gattungen, Strömungen 

b) Autoren 

c) Vergleichende Literaturwissenschaft 

d) Kulturwissenschaften 

e) Theorie und Praxis des Übersetzens 

f)  Literaturtheorie 
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Die beiden ersten Kategorien befassen sich mit der deutschsprachigen Literaturtradition und thematisieren entweder einen 

Autor (z. B. Paul Celan) oder eine literarische Strömung, Bewegung oder Epoche (z. B. Romantik, Dada, Liebeslyrik nach 

1945).  

Die Vergleichende Literaturwissenschaft bewegt sich in einem räumlich wesentlich größeren Gebiet und untersucht genetische 

und typologische Beziehungen anhand sowohl europäischer als auch nicht-europäischer Texte (z. B. Der Kriminalroman der 

Gegenwart).  

Unter dem Oberbegriff Kulturwissenschaften werden Seminare zu bestimmten Epochen der europäischen Geschichte (z. B. 

Die Reformation in Deutschland, Europäische Aufklärung) oder zu spezifischen, für die westliche Mentalitätsgeschichte 

entscheidende Strömungen (z. B. Der Melancholie-Diskurs, Utopie als Tradition) zusammengefasst. Unter diese Kategorie 

fallen auch diachronisch angelegte literaturwissenschaftliche Veranstaltungen (z. B. Träume in der Literatur, Phantastische 

Literatur).  

Übersetzungstheorie und Praxis beinhalten Seminare und Übersetzungs-Workshops, in denen sowohl ins Deutsche als auch 

aus dem Deutschen übersetzt wird (aus literarischen, wissenschaftlichen und journalistischen Texten), Übersetzungen 

verglichen werden und Spezialgebiete der Übersetzung behandelt werden (z. B. Übersetzung und Film, Übersetzung von 

Theaterstücken).  

Die letzte Kategorie schließlich, Literaturtheorie, soll den Studenten Gelegenheit zu einer Annäherung an verschiedene 

literaturtheoretische Diskurse geben (z. B. Strukturalismus, Theorie der Postmoderne).   

 

 

 



 67

Regelung zur Erstellung der Diplomarbeit 
 
1. Die Diplomarbeit wird im Rahmen des von den StudentenInnen erwählten Studien-schwerpunktes erstellt, bevorzugt im 

Rahmen eines Wahlpflichtfa-ches/Schwerpunktfaches. Sie wird nicht mit Lehreinheiten (LEI) bewertet, sondern als fakultative 

Zusatzarbeit im Nachweis der Einzelnoten aufgeführt, in dem Note und Thema der Diplomarbeit Erwähnung finden.  

2. Die Diplomarbeit wird von einem Gremium aus zwei Mitgliedern des wissenschaftli-chen Lehrpersonals der Universität (DEP) 

betreut, wobei der Erstgutachter/die Erst-gutachterin zwingend zu dieser Personalkategorie gehören muss, während der oder 

die ZweitgutachterIn auch dem wissenschaftlichen Hilfspersonal (EEIDIP) entstam-men kann. Das Thema der Diplomarbeit 

wird entweder in Absprache des Diploman-den mit den beiden Gremiumsmitgliedern oder vom Erstgutachter festgelegt. Der o-

der die ErstgutachterIn schlägt zudem den oder die ZweitgutachterIn vor. Das Thema sowie Erst- und ZweitgutachterIn müssen 

von der Vollversammlung der Abteilung bestätigt werden. Die DozentenInnen haben die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit 

einem Studenten oder einer Studententin abzulehnen. Jeder Dozent betreut gleichzei-tig maximal zwei Diplomarbeiten als 

Erstgutachter und zwei als Zweitgutachter. Die Angehörigen des wissenschaftlichen Hilfspersonals können bis zu vier 

Diplomarbei-ten als Zweitgutachter betreuen.  

3. Die mündliche Verteidigung der Diplomarbeit ist öffentlich; sie dauert 15 Minuten und erfolgt in Anwesenheit des 

Gutachtergremiums. Der Vortrag der Kandidatin/ des Kandidaten wird mit einer Note bewertet, die in die Endnote der 

Diplomarbeit mit einfließt. Nach der mündlichen Verteidigung muss das Gremium das Gutachten zur Diplomarbeit und die 

Endnote im Sekretariat hinterlegen.  

Falls bei der Bewertung der schriftlichen Diplomarbeit eine Notendifferenz von mehr als drei Noteneinheiten zwischen Erst- und 

ZweitgutachterIn auftritt, wird ein/eine DrittgutacherIn hinzugezogen. Diese/r benotet sowohl die Diplomarbeit als auch de-ren 

mündliche Verteidigung. Der Notendurchschnitt aus allen drei Gutachten ergibt dann die Endnote. 

Die mündliche Verteidigung der Diplomarbeit kann im Verlaufe des gesamten Stu-dienjahres erfolgen, der Termin wird vom 

Gremium festgelegt. Die Arbeit muss spä-testens 45 Tage vor der mündlichen Verteidigung hinterlegt worden sein.  

Der/die ErstgutachterIn und der/die ZweitgutachterIn haben die Aufgabe, innerhalb dieser 45 Tage die Diplomarbeit zu 

begutachten. Innerhalb dieser Zeitspanne sind sie des Weiteren verpflichtet, das Datum der mündlichen Verteidigung der 

Diplomarbeit festzulegen, oder in Absprache mit dem/der StudentenIn eventuell anfallende Korrek-turen oder ähnliches 

zuzulassen, auch wenn das ursprünglich festgesetzte Datum für die mündliche Verteidigung dadurch eine Verzögerung erfährt. 

Die Diplomarbeit muss innerhalb von zwei Semestern nach ihrer Annahme durch die Vollversammlung der Abteilung vollendet 

und abgegeben werden. Eine Fristverlän-gerung um ein Semester ist nach schriftlicher Befürwortung des/der ErstgutachtersIn 

und deren Genehmigung durch die Vollversammlung der Abteilung möglich.  

4. Der/die StudentIn kann die Ausarbeitung der Diplomarbeit ab dem 7. Studiensemester beginnen und muss als 

Voraussetzung 

4.1 bis zum 6. Studiensemester die bis dahin angebotenen Veranstaltungen des Schwerpunktes, welche thematisch in Bezug 

zur Diplomarbeit stehen, bestanden haben, sowie die beiden Pflichtveranstaltungen „Wissenschaftliches Schreiben“ erfolgreich 

abgeschlossen haben, 

4.2 einen Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit bei der Vollversammlung des Ab-teilung stellen, in welchem das Thema und 

das Einverständnis des/der Dozente-nIn zur Betreuung der Arbeit enthalten ist. 

5. Die Diplomarbeit wird in dreifacher Ausführung maschinengeschrieben und gebun-den abgegeben (ein Exemplar für den/die 

ErstgutachterIn, ein Exemplar für den/die ZweitgutachterIn und ein Exemplar für Bibliothek oder Archiv) und muss folgende 

formale Vorgaben erfüllen: 

 

Sprache: Deutsch (gemäß der neuen Rechtschreibung) oder 

griechisch. Die Entscheidung bezüglich der Sprache 

der Diplomarbeit erfolgt in Absprache mit dem/der 

ErstgutachterIn. 

Umfang: ca. 50 Seiten  

Schriftart und Größe: Times New Roman, 12 pt 

Zeilenabstand: 1,5 fach  

Seitliche Ränder und Abstände: je 3 cm (rechts/links, oben/unten) 

 

Diese Vorgaben sind verbindlich! 
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Vorlesungsverzeichnis 

GRUNDSTUDIUM 
 
Bezeichnungen 
Jede Lehrveranstaltung der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie wird mit Hilfe eines Codes und eines Kurztitel 

bezeichnet. Der erste Teil des Codes besteht aus drei Buchstaben, die der Fachrichtung entspricht, zu dem die 

Lehrveranstaltung gehört. Der zweite Teil des Codes besteht aus einer Zahl mit drei Ziffern, welche die Fächer des 

Grundstudiums von denen des Hauptstudiums unterscheidet. 

 

Die Buchstaben und die Ziffern der Codes entsprechen folgenden Fächern: 

1. Deutsche Sprache = DEU 

2. Linguistik  = LIN 

3 Didaktik  = DID 

4. Pädagogik = PAE 

5 Literatur  = LIT 

6. Übersetzung = TRA  

7. Informatik  = INF 

8. Theater  = THE 

9.  Niederländisch = NDL 

10.  Landeskunde = LAN 

 
Numerierung 
Die Hunderter (1-8) zeigen das Semester an. 

Die Zehner zeigen die Disziplin an, gemäss der oben angeführten Liste. 

Die letzte Zahl zeigt die laufende Zahl der Veranstaltung an. 

 

1. Semester  LEI 

DEU 101 Deutsche Sprache I  4 

LIN 102 Linguistik I: Einführung in die Linguistik   3 

PAE 103 Einführung in die Pädagogik  3 

LIT 104 Geschichte der deutschen Literatur I  3 

LIT 105 Einführung in die Neugriechische Literatur  3 

INF 106 Nutzung und Anwendung von Computer und Internet  

2. Semester  

DEU 201 Deutsche Sprache II  4 

LIN 202 Linguistik II *  3 

DID 207 Didaktik I  3 

PAE 203 Lehrerausbildung      3 

LIT 204 Geschichte der deutschen Literatur II  3 

LAN 208 Kulturgeschichte I  3 

3.  Semester  

DEU 301 Deutsche Sprache III  4 

LIN 302 Linguistik III  3 

DID 307 Didaktik II  3 

LIT 304 Geschichte der deutschen Literatur III      3 

LIN 202 Linguistik II / Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen   3 
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LIN 402 Linguistik IV  3 

LAN 308 Kulturgeschichte II     3 

4. Semester  

DEU 401 Deutsche Sprache IV  4 

DID 407 Didaktik III  3 

LIT 409 Literaturtheorie  3 

LIT 410 Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft          3 

TRA 403 Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen II  3 

INF 406 Nutzung und Anwendung von Computer und Internet  

* Wird ausnahmsweise im 3. Semester von Anthi Wiedenmayer unterrichtet 

 

1. Semester 
 

DEU 101: Deutsche Sprache I (4 Std.) 
In diesen beiden Semestern steht die Entwicklung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks im Mittelpunkt. Mit Hilfe von 

diversen Lerntechniken werden Texte zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Seminars bearbeitet. Dabei werden Aufgaben 

zum Wortschatz und zum Leseverständnis durchgeführt. Ferner werden grammatische Phänomene eingeführt und vermittelt, 

die hinsichtlich der neuen grammatischen Schwerpunkte relevant sind. In Bezug auf den mündlichen und schriftlichen 

Ausdruck werden zu den inhaltlichen Schwerpunkten verschiedene Arbeitsformen eingesetzt und geübt.  

P. Berberoglu / Th. Konstantinidou / G. Singer 

 

LIN 102: Linguistik I: Einführung in die Linguistik 
Das Seminar soll die Studentinnen und Studenten in das Studium der Linguistik einführen und bietet Basiswissen zur 

Sprachwissenschaft an. Grundsätzliche linguistische Fragen, wie Ursprung, Wesen und Funktion der Sprache, Sprachsystem 

und Sprachverwendung werden erläutert oder jeweils ausführlich thematisiert. Einen wichtigen Schwerpunkt der Diskussion 

stellt die soziolinguistische Dimension der Kommunikation dar. Engagement und aktive Teilnahme aller TeilnehmerInnen sind 

erwünscht. Prüfung: schriftlich 

A. Kiliari 

 

PAE 103: Einführung in die Pãdagogik 
Ziel dieser Vorlesung ist einerseits allgemeine Themen der Pädagogik und spezielle Themen des pädagogischen Prozesses zu 

erörtern. Im ersten Teil werden folgende Themen untersucht: die Pädagogik, Forschungsmethoden der Pädagogik, Mittel der 

Erziehung und der Lehre, Interkulturelle Ausbildung. Im zweiten Teil werden folgende Einheiten erörtert: die Schule, der Lehrer 

und der Schuler, der Schüler in der Schulklasse und die Voraussetzungen für seine schulische Leistung, Probleme in der 

Schulklasse und ihre pädagogischen Lösungen während des Unterrichts, das Curriculum, das Lehrbuch, Evaluierung und 

Benotung der schulischen Leistung des Schülers. Schriftliche Prüfung. 

Chr. Antoniou 

 

LIT 104: Geschichte der deutschen Literatur I (7.- 18 Jh.) 
Gegenstand dieser Vorlesung ist die deutschsprachige Literatur im Zeitraum vom 7. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in 

ihren jeweiligen historischen Kontexten. Mit Hilfe von Texten, Filmen und Musikbeispielen werden Gesellschaft und Künste 

ferner Zeiten veranschaulicht werden.  

Leistungsnachweis durch Teilnahme an einer Abschlussklausur 

E. Sturm-Trigonaki 

 

LIT 105: Einführung in die neugriechische Literatur 
Historischer Überblick über die wesentlichen Stationen der neugriechischen Literatur des 18.- 19. Jhs. mit gleichzeitiger 

Analyse ausgewählter Texte jeder einzelnen Epoche.  

J. Ikonomou-Agorastou 
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2. Semester 
 

DEU 201: Deutsche Sprache II 
In diesem Semester steht die Entwicklung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks im Mittelpunkt. Mit Hilfe von diversen 

Lerntechniken werden Texte zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Seminars bearbeitet. Dabei werden Aufgaben zum 

Wortschatz und zum Leseverständnis durchgeführt. Ferner werden grammatische Phänomene eingeführt und vermittelt, die 

hinsichtlich der neuen grammatischen Schwerpunkte relevant sind. In Bezug auf den mündlichen und schriftlichen Ausdruck 

werden zu den inhaltlichen Schwerpunkten verschiedene Arbeitsformen eingesetzt und geübt.  

P. Berberoglou / Th. Konstantinidou / G. Perperidis 

 

DID 207: Didaktik I (Einführung in die Fremdsprachendidaktik I) 
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir uns mit Aspekten der Didaktik und Methodik des Fremdsprachenunterrichts 

beschäftigen, die direkt mit dem Lernen und Lehren der deutschen Sprache (als Fremdsprache) zu tun haben. Zuerst werden 

wir auf den allgemeinen Rahmen des DaF eingehen (weltweit und in Griechenland), um uns danach mit Grundelementen des 

Unterrichts, sowohl theoretisch als auch praktisch, auseinandersetzen (Unterrichtsplanung, Lernzielbestimmung, 

Unterrichtsphasen, Fertigkeiten usw.).  

Bewertung : aktive Teilnahme und schriftliche Klausur. 

Charis-Olga Papadopoulou 

 

PAE 203: Lehrerausbildung 
Ziel dieser Vorlesung ist das Thema der Lehrerausbildung als solche zu untersuchen. Im ersten Teil werden folgende Themen 

erörtert: das Studienprogramm, die Möglichkeiten für die persönliche und professionelle Entwicklung der Lehrer, die 

Weiterbildung, die Beziehung zwischen wissenschaftlichen und pädagogischen Ausbildung der Lehrer. Im zweiten Teil werden 

folgende Seiten diskutiert: Ausbildungspolitik und Lehrerausbildung in Griechenland, die Weiterbildung der griechischen 

Lehrkräfte, institutionelle Probleme und Gedanken für die Verbesserung der gegenwärtigen Situation der Ausbildung der 

Lehrkräfte in Griechenland. Schriftliche Prüfung.   

Chr. Antoniou 

 

LIT 204: Geschichte der deutschen Literatur II (19. Jahrhundert) 
In dieser Veranstaltung werden die literarischen Strömungen von der Mitte des 18. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 

behandelt: Sturm und Drang, Weimarer Klassik, Romantik, Vormärz, Junges Deutschland und Realismus. Prüfung: mündlich.  

D. Nikolaidou-Balta 

 

LAN 208: Kulturgeschichte I (19. Jahrhundert) 

Diese Vorlesung ist als Einführung in die Kulturgeschichte des langen 19. Jahrhunderts konzipiert (von der Französischen 

Revolution bis zum Ersten Weltkrieg). Zentrale Fakten der deutschen Geschichte werden in einen breiteren sozialpolitischen 

und kulturgeschichtlichen Kontext eingebettet, wobei Errungenschaften in Naturwissenschaften und Technik ebenso zur 

Sprache kommen wie Entwicklungen im Bereich der Künste, der Philosophie und der politischen Theorie. 

Alexandra Rassidakis 

  

 

3. Semester 
 

DEU 301: Deutsche Sprache III (4 Std.) 
Im Vordergrund steht die Beschäftigung mit geisteswissenschaftlichen journalistischen Texten, anhand derer die Produktion 

studienrelevanter Textsorten (Textzusammenfassung, Kommentar, Bericht, Erörterung) entwickelt und geübt wird. Im Bereich 

des mündlichen Ausdrucks werden Diskussionen zu aktuellen Themen geführt, wobei auch Videobeiträge und Hörtexte zum 

Einsatz kommen. Darüber hinaus ist die Präsentation von Kurzreferaten vorgesehen. Studierende, die regelmäßig am 

Unterricht teilnehmen, haben die Möglichkeit, den Kurs durch Zwischentests und Hausarbeiten zu bestehen. Prüfung: schriftlich 

und mündlich. 

P. Berberoglou / Κ. Speicher 
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LIN 302: Linguistik III 
Diese Vorlesung vermittelt einen Überblick über die Morphologie und die Syntax des Deutschen. Sie bietet vielfältige 

Übungsmöglichkeiten für Segmentierung von Wörtern und ihre Klassifizierung nach Wortarten. Im Mittelpunkt steht die 

Beschreibung von Kompositions-und Derivationsmodellen deutscher Substantive, Adjektive und Verben. Dabei sollen unter 

anderem die Zusammenhänge zwischen Wörtern und Phrasenkategorien, Unterschiede zwischen syntaktischen Kategorien 

und syntaktischen Funktionen, der topologische Aufbau bei den drei Verbstellungstypen und die Stellungsfelder beschrieben 

werden. Der Kurs wird mit einer Klausur abgeschlossen. Im Kurs wird eine Handoutsammlung verteilt.  

A. Sioupi 

 

DID 307: Didaktik II (Hörverstehen – Grammatik – Autonomes Lernen) 
Diese Vorlesung wurde schon im vergangenen Sommersemester angeboten, als die StudentInnnen im 2. Semester waren, 

weil die Lehrkraft im Wintersemester 2007/08 ein vorlesungsfreies Forschungssemester beantragt hat.  

Evangelia Karagiannidou 

  

LIT 304: Geschichte der deutschen Literatur III (20. Jahrhundert) 
In dieser Vorlesung wird ein Überblick über die deutschsprachige Literatur etwa von 1900 bis zur Gegenwart gegeben, wobei 

die Literaturen der DDR, der Schweiz und Österreichs ebenso behandelt werden wie die multikulturellen Texte der letzten 

beiden Dekaden. Wir werden zentrale Begriffe wie zum Beispiel Impressionismus, Expressionismus oder Existentialismus 

klären und untersuchen, wie aus der Moderne die Postmoderne geworden ist. Scheinerwerb durch Klausur. (Da diese 

Veranstaltung durch die Kulturgeschichte II ergänzt wird, sollten unbedingt beide zusammen besucht werden!) 

S. Delianidou 

 

LIN 202: Linguistik II / Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen  
Einführung in die Übersetzungspraxis mit Betonung der intersprachlichen und interkulturellen Unterschiede sowie der 

kommunikativen Funktion der Übersetzung. Intensive Beschäftigung mit der für Übersetzer notwendigen Recherche und 

eingehender Umgang mit Wörterbüchern, Datenbanken, Internet und Paralleltexten. Regelmäßige Übersetzung von Texten, 

Besprechung von Übersetzungsproblemen und ihren Lösungsansätzen.  

Es wird dringend empfohlen, an den Vorlesungen regelmäßig und aktiv teilzunehmen sowie die Übersetzungsaufgaben stets 

vorzubereiten. Schriftliche Prüfung.  

A. Wiedenmayer 

 

LIN 402: Einführung in die Linguistik IV (Semiotik-Semantik-Pragmatik) 
Ziel dieses Seminars ist es, einige Aspekte des komplexen Phänomens der (sprachlichen) Kommunikation zu beleuchten. 

Unser Interesse richtet sich auf die kleinen Einheiten, die zur Produktion und Rezeption der (sprachlichen) Kommunikation 

beitragen, z.B. auf das (sprachliche) Zeichen, den Satz, den Sprechakt. Daher beschäftigen wir uns kritisch mit den 

Grundlagen und Methoden der Semiotik, der Semantik und der Pragmatik. Zum besseren Verständnis der oben genannten 

Themen werden als Beispiele Ereignisse sprachlicher Kommunikation aus dem deutschen und griechischen Kulturraum 

herangezogen. Bewertung: Schriftliche Abschlussklausur. 

E. Butulussi 

  

LAN 308: Kulturgeschichte II 
Gegenstand des Seminars sind die wichtigsten Stationen in der Kulturgeschichte Deutschlands vom Ersten Weltkrieg bis zur 

Gegenwart. Der Schwerpunkt wird dabei auf folgende Themenfelder gelegt: 

• Erster Weltkrieg in Literatur und bildender Kunst 

• Die Goldenen Zwanziger Jahre 

• Nationalsozialismus und Nachkriegszeit  

• Von der Gründung der beiden Staaten Deutschlands bis zur Wiedervereinigung 

• Protestbewegungen und alternative Kultur 

• Kunst-, Film- und Musikszene 

Der Kurs schließt mit einer Klausur ab. 

Da diese Veranstaltung durch die Geschichte der Deutschen Literatur III ergänzt wird, wird dringend empfohlen, dass beide 

parallel besucht werden!  

E. Georgopoulou 
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4. Semester 
 

DEU 401: Deutsche Sprache IV (4 Std.) 
Fortsetzung des Kurses vom Wintersemester. Prüfung: wie Deutsche Sprache III.   

N.N. 

 

DID 407: Didaktik III 
Um ein Lehrwerk für den Unterricht DaF analysieren und beurteilen zu können, müssen wir zuerst die Methode erkennen und 

beurteilen lernen, nach der es arbeitet, und das setzt wiederum voraus, daß wir die gängigen Methoden des 

Fremdsprachenunterrichts (FU) kennenlernen. Um diese vier Schwerpunkte herum, Analyse und Kritik von Methoden des FU 

sowie Lehrwerkanalyse und –kritik, ist das Seminar organisiert. Bewertung : schriftliche Arbeit als Voraussetzung für die 

Teilnahme an der Klausur.  

A.Sapiridou 

 

LIT 409: Literaturtheorie 
Was ist Literatur? Welche sind die literarischen Gattungen? Was ist die Literaturtheorie? Welche Literaturtheorien gibt es? 

Warum gibt es überhaupt Literaturtheorien? Was bedeutet für die Literaturwissenschaft Strukturalismus, Hermeneutik, 

Rezeptionstheorie, Semiotik, Psychoanalyse? Was bedeutet Text und Werk, Erzählstruktur und Erzählstrategie? 

Klausur  

K. Zachu 

 

LIT 410: Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft 
Historischer Überblick über die wesentlichen Stationen der Vergleichenden Literaturwissenschaft von ihren Anfängen im 19. 

Jh., wobei besonderer Wert auf die Darstellung der verschiedenen gegenwärtigen Theorierichtungen gelegt wird.  

J. Ikonomou-Agorastou 

 

TRA 403: Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen II 
Übersetzen von unterschiedlichen Texttypen, Besprechung von Übersetzungsproblemen und ihren Lösungsansätzen, intensive 

Beschäftigung mit der Stilistik. Einführung ins Dolmetschen, in repräsentative Übersetzungstheorien sowie in die Geschichte 

der Übersetzung. 

Es wird dringend empfohlen, an den Vorlesungen regelmäßig und aktiv teilzunehmen sowie die Übersetzungsaufgaben stets 

vorzubereiten. Schriftliche Prüfung.  

A. Wiedenmayer 
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HAUPTSTUDIUM 

Pflichtveranstaltungen für alle StudentInnen (unabhängig vom gewählten 
Schwerpunktbereich) :  

WINTERSEMESTER 2007 

CODE ΤITEL DOZENT/IN 

LAN 508 Aspekte deutschsprachiger Gegenwart I N.N. 

DEU 501 Wissenschaftliches Schreiben I Wolfrum 

DID 407 Didaktik III Sapiridou 

DID 707 Didaktik IV (Unterrichtsbeobachtung und -planung – Microteaching)  

Vretta 
Sapiridou 
Karagiannidou 
Papadopoulou 

 

5. Semester 
 
LAN 508: Aspekte deutschsprachiger Gegenwart I 
N.N. 

 

DEU 501: Wissenschaftliches Schreiben I 
Diese Veranstaltung wird ausnahmsweise im Sommersemester 2008 angeboten. 

 

DID 407: Didaktik III (Lehrwerkanalyse und -kritik) 
Um ein Lehrwerk für den Unterricht DaF analysieren und beurteilen zu können, müssen wir zuerst die Methode erkennen und 

beurteilen lernen, nach der es arbeitet, und das setzt wiederum voraus, daß wir die gängigen Methoden des 

Fremdsprachenunterrichts (FU) kennenlernen. Um diese vier Schwerpunkte herum, Analyse und Kritik von Methoden des FU 

sowie Lehrwerkanalyse und –kritik, ist das Seminar organisiert. Bewertung : schriftliche Arbeit als Voraussetzung für die 

Teilnahme an der Klausur.  

A.Sapiridou 

 

7. Semester 
 

DID 707: Didaktik IV (Unterrichtsbeobachtung und -planung – Microteaching)  (DID 731) (6 Std.) 
Voraussetzung: Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar (Didaktik IV) ist, dass die Studierenden im Grundstudium 

die Sprachprüfung bestanden und die Vorlesungen Didaktik I, II und III absolviert haben. 

Theorie und Übungen: Im ersten Teil werden zunächst die wichtigsten Prinzipien des FSU zusammengefasst. Dann haben die 

StudentInnen Gelegenheit, realen Unterricht auf Video zu beobachten, zu protokollieren und zu analysieren. 

Microteaching: Im zweiten Teil planen die Studierenden in 5er-Gruppen eine Unterrichtseinheit und entwickeln eigene 

Übungen. Danach unterrichten sie die geplante Unterrichtseinheit in Form von Microteaching. Die Minilehrproben finden 

während des Seminars statt; dabei sind 12 StudentInnen "Schüler" und alle anderen "Beobachter". Das Microteaching wird 

aufgenommen. Nach dem ersten Feedback wird der Videomitschnitt vorgespielt; während dessen wird ein 

Beobachtungsprotokoll ergänzt. Unter anderem sollen die Phasen und Ζiele erkannt sowie Sozialformen und eingesetzte 

Medien benannt werden. Zum Abschluss findet eine zweite Diskussion (Feedback) statt. 

Bewertung: Die Abschlussnote ergibt sich aus den folgenden Teilen, die jeweils zu 1/6 bzw. 2/6 zählen. Dabei muss unbedingt 

in jedem Teil mindestens die Note fünf (5) erreicht worden sein: 

• Die Anwesenheit und aktive Teilnahme am Seminar (1/6 der Note). 

• Das Microteaching (in Arbeitsgruppen) (2/6 der Note). 

• Der schriftliche Test zur Unterrichtsplanung am Ende des Semesters (2/6 der Note). 

• Die schriftliche Arbeit (Bericht über den Verlauf des Seminars und des eigenen Microteachings) (ebenfalls in Arbeitsgruppen) 

(1/6 der Note). 
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Lehrkräfte: Das Seminar Didaktik IV wird in zwei oder drei parallelen Kursen angeboten; diese werden geleitet von: 

Ekaterini Vretta-Panidou 

Andromachi Sapiridou 

Evangelia Karagiannidou 

Charis-Olga Papadopoulou 

(s.a. Leitfaden zum Microteaching und Lehrpraktikum) 

 

SOMMERSEMESTER 2008 

CODE ΤITEL DOZENT/IN 

DEU 501 Wissenschaftliches Schreiben I Wolfrum 

DEU 601 Wissenschaftliches Schreiben II * Wolfrum 

LAN 608 Aspekte deutschsprachiger Gegenwart II N.N. 

DID 803 Didaktik V (Unterrichtsanalyse, Hospitations- und Lehrpraktikum)  

Vretta 
Sapiridou 
Karagiannidou
Papadopoulou
  

* Wird im Sommersemester verwirklicht 2009 

6. Semester  

DEU 501: Wissenschaftliches Schreiben I 
In diesem Seminar werden Wege von der diffusen Schreibidee zu überarbeiteten Text, vom Arbeitstitel zur fertigen Hausarbeit, 

vom unbefriedigenden Rohentwurf zum inhaltlich, sprachlich und stilistisch überzeugenden Text als Endprodukt aufgezeigt und 

gemeinsam beschritten. 

Unter dem Einsatz von Techniken zum Recherchieren, Planen, Entwerfen und Strukturieren von wissenschaftlichen Texten 

sollen die Ziele, die eigenen schriftsprachigen Kompetenzen zu verbessern und wissenschaftlich effektiv schreiben zu lernen, 

erreicht werden. Leistungsnachweis durch Klausur. 

J. Wolfrum 

 

DEU 601: Wissenschaftliches Schreiben II 
J. Wolfrum 

 

LAN 608: Aspekte deutschsprachiger Gegenwart II 
N.N. 

 

 

8. Semester 
 

DID 803: Didaktik V (Unterrichtsanalyse, Hospitations- und Lehrpraktikum) (DID 831) (6 Std.) 
Voraussetzung: Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar (Didaktik V) ist das Absolvieren der Vorlesungen Didaktik 

I, II und III im Grundstudium sowie des Seminars Didaktik IV (Microteaching). 

Ziel: Die praktische Umsetzung aller bisher erworbenen Kenntnisse über das Lehren und Lernen des Deutschen als 

Fremdsprache. 

Theorie und Übungen: Im ersten Teil werden wir uns mit der Unterrichtsanalyse anhand von Videomitschnitten befassen; dabei 

werden die Studierenden auch eigene Vorschläge machen. Außerdem werden sie auf das Hospitations- und Lehrpraktikum 

vorbereitet. 

Hospitations-und Lehrpraktikum: Im zweiten Teil hospitieren und unterrichten die Studierenden in "realen" DaF-Klassen sowohl 

in öffentlichen als auch in privaten Schulen. Sie werden dabei von erfahrenen Lehrkräften betreut. In kleinen Arbeitsgruppen 

analysieren die Studierenden zunächst die Unterrichtsstunden, die sie beobachtet haben. Dabei benutzen sie Kriterien, die sie 
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im ersten Teil des Seminars erarbeitet haben. Abschließend planen sie in beiden Schulen für ihre Klasse eine eigene 

Unterrichtseinheit, die sie dann im Unterricht erproben.  

Schriftliche Arbeit (Bericht): Am Ende schreiben die Studierenden einen Bericht über den Verlauf des Seminars, ihrer 

Hospitationen und Lehrproben. 

Bewertung: Die Abschlussnote ergibt sich aus den folgenden Teilen, die jeweils zu 1/3 bzw. 2/3 zählen. Dabei muss unbedingt 

in jedem Teil mindestens die Note fünf (5) erreicht worden sein: 

• Die Anwesenheit und aktive Teilnahme am Seminar (1/3 der Note). 

• Die schriftliche Arbeit (Bericht) (in Arbeitsgruppen) (2/3 der Note). 

Lehrkräfte: Das Seminar Didaktik V wird in zwei oder drei parallelen Kursen angeboten; diese werden geleitet von: 

Ekaterini Vretta-Panidou 

Andromachi Sapiridou 

Evangelia Karagiannidou 

Charis-Olga Papadopoulou 

(s.a. Leitfaden zum Microteaching und Lehrpraktikum) 



 76

SCHWERPUNKTFÄCHER 

A. SCHWERPUNKT DIDAKTIK UND LINGUISTIK 

WINTERSEMESTER 2007 

CODE ΤITEL DOZENT/IN 

AK LIN: Diskursanalyse : Aspekte der Multikulturalität im Diskurs Butulussi 

AK LIN: Syntax Sioupi 

AK DID: Relevante Fragestellungen der Didaktik I (Sprachmittlung: Die Stellung des Übersetzens 

und Dolmetschens im allgemeinen Fremdsprachenunterricht) 

Vretta-

Panidou 

AK DID: Relevante Fragestellungen der Didaktik II (Übungen zur Sprachmittlung im 
Fremdsprachenunterricht: Möglichkeiten und Voraussetzungen) 

Vretta-
Panidou 

 

LIN: Diskursanalyse: Aspekte der Multikulturalität im Diskurs 
Die erfolgreiche Beteiligung der Individuen an Gesellschaft und Kommunikation hängt in hohem Maße von ihrer sprachlichen 

und kommunikativen Bewusstheit (awareness) ab. Diese Bewusstheit gilt als unabdingbar besonders für 

(Fremd)sprachenlehrerInnen. Wir interessieren uns für die Regularitäten der Konstitution und Rezeption von schriftlichen und 

mündlichen Texten (vgl. z.B. eine Diskussion im Fernsehen). Unser Thema wird durch die kritische Gegenüberstellung der 

Analysemethoden der Textlinguistik, mit denen der Konversationsanalyse (bzw. Gesprächsanalyse) und mit denen der 

(Kritischen) Diskursanalyse abgehandelt. Unser Augenmerk richtet sich auf den deutschen und griechischen 

Multikulturalitätsdiskurs. 

Bewertung: Referat und aktive Teilnahme am Seminar.  

E. Butulussi 

 

LIN: Syntax 
Dieses Seminar soll am Beispiel des Deutschen, auch in Kontrast mit anderen Sprachen - insbesondere mit dem Griechischen 

- die in der Pflichfachveranstaltung Linguistik III eingeführten Inhalte vertiefen. Gegenstände sind: Klassifikation der Wörter 

nach Wortarten und die zugrundeliegenden Kriterien, distributionelle und morphologische Eigenschaften von Verben, 

Substantiven und Adjektiven, syntaktische Funktionen. Dabei werden die wichtigsten Phänomene des deutschen Satzbaus 

(V2, Verbendstellung) behandelt.  

Leistungsnachweis: Neben der regelmäßigen und aktiven Teilnahme am Seminar, das erfolgreiche Präsentieren eines 

Kurzreferats mit ausführlichem Handout und das Bestehen zweier begleitenden Tests im Laufe des Seminars. 

A. Sioupi 

 

DID: Relevante Fragestellungen der Didaktik I (Sprachmittlung: Die Stellung des Übersetzens und Dolmetschens im 
allgemeinen Fremdsprachenunterricht) 
Der Einsatz vom schriftlichen oder mündlichen Übersetzen war in der Fremdsprachendidaktik/Methodilk immer Ausgangspunkt 

für intensive Diskussionen gewesen. In jüngster Zeit gewinnen jedoch sprachmittlerische Übungen im Fremdsprachenunterricht 

wieder an Bedeutung.  

Ziel dieses Seminars ist, Studierende in die wichtigsten theoretischen Grundlagen des Sprachmittelns einzuführen. Dabei 

werden sie mit praktischen Problemen der Vermittlung von sprachmittlerischen Übungen im DaF-Unterricht vertraut, so dass 

sie später in der Lage sind, solche Übungen in die eigene Unterrichtspraxis einzusetzen.  

Höchstteilnehmerzahl: 24 StudentInnen. 

K. Vretta-Panidou 

 

DID: Relevante Fragestellungen der Didaktik II (Übungen zur Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht: 
Möglichkeiten und Voraussetzungen ) 
Ziel dieses Wahlfaches ist, die Realität der täglichen Unterrichtspraxis in Bezug auf den Einsatz von Übungen zur 

Sprachmittlung im Fach Deutsch als Fremdsprache zu untersuchen.  

Im Vordergrund steht dabei die Frage nach der Rolle von Sprachmittlungsübungen in einem kommunikativ, 

handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht. Zum einen wollen wir untersuchen, welche Aufgaben- und Übungsformen zum 
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Sprachmitteln in neueren Lehrwerken angeboten werden. Daran anschließend werden Übungsvorschläge zur Sprachmittlung 

gemacht.  

Zum anderen wollen wir DaF-Lehrende und DaF-Lernende nach ihrer Meinungen zur Sprach-mittlung befragen, um 

begründete Aussagen über die Bedeutung sprachmittlerischer Tätigkeiten als Ziel, als Lernmittel und als Testform zu machen. 

Das Seminar richtet sich an StudentInnen, die das Wahlfach “Sprachmittlung I” (WS 2006/2007) mit Erfolg abgeschlossen 

haben. 

K. Vretta-Panidou 

 

 

 

SOMMERSEMESTER 2008 
CODE CODE DOZENT/IN 

AK 
LIN: Spezielle Themen der Linguistik I: Mehrsprachigkeit: Sprach- und 

bildungspolitische Konsequenzen und Perspektiven  
Kiliari 

AK DID: DaF im Primarbereich Papadopoulou 
AK DID: Didaktik der Mehrsprachigkeit: Die ersten Stunden Deutschunterricht  Karagiannidou 
AK DID: Funktionale Pragmatik und Didaktik  Karagiannidou 
AK LIN: Syntax Sioupi 

AK LIN: Aspekte der Syntax-Τheorie Sioupi 
 
LIN: Spezielle Themen der Linguistik I: Mehrsprachigkeit: Sprach-und bildungspolitische Konsequenzen und 
Perspektiven  
Aus der Perspektive der schulischen (sprachlichen) Erziehung von Minoritäten ist es besonders wichtig, dass sprachpolitisch 

im Interesse dieser Gruppen geplant wird. Im Seminar wird auf Ergebnisse soziolinguistischer Forschung im multiligualen - 

bilingualen Hintergrund eingegangen. Weiterhin werden Konsequenzen aus dem Mehrsprachigkeitskonzept besprochen, mit 

dem Ziel Perspektiven für den auf Mehrsprachigkeit ausgerichteten Sprachunterricht in Griechenland und Deutschland zu 

verdeutlichen. Leistungsnachweis durch regelmäßige und aktive Teilnahme, Kurzreferate und Abgabe einer schriftlichen 

Hausarbeit.  

Teilnehmerzahl: begrenzt (max. 20) 

A. Kiliari 

 

DID: DaF im Primarbereich 
In diesem Seminar werden wir uns mit dem Lehren und Lernen der deutschen Sprache im griechischen Primarbereich 

beschäftigen. Unsere Ziele sind: a) theoretisch auf das frühe Fremdsprachenlernen einzugehen, und b) uns praktisch 

(didaktisch) auf eine neue Situation im griechischen Bildungswesen vorzubereiten, nämlich das Unterrichten mit und für junge 

Lerner (10-12 Jahre alt). Wir werden uns also auf einen spezielleren Aspekt der DaF- Didaktik beziehen.  

Bewertung: Aufgaben während des Seminars und schriftliche Klausur. 

Charis-Olga Papadopoulou 

 

DID: Didaktik der Mehrsprachigkeit: Die ersten Stunden Deutschunterricht 
Für die meisten KursteilnehmerInnen (TN) ist Deutsch nicht ihre 1. Fremdsprache. Sie können schon eine andere FS und 

haben eigene Lernerfahrungen. Kenntnisse, Kompetenzen und Strategien, die sie beim Erlernen der Muttersprache und 

anderer FS erworben haben, sollten im Deutschunterricht berücksichtigt werden. Die Entwicklung von Bewusstweit über ihre 

Kompetenzen sowie weitere Möglichkeiten, um die ersten Unterrichtsstunden interessant und effektiv zu gestalten, stehen im 

Mittelpunkt des Seminars. Im zweiten Teil planen die StudentInnen (max. 20) den Anfangsunterricht für diverse Altersgruppen 

und führen ihn in Form von Microteaching durch. Darüber legen sie am Ende eine schriftliche Arbeit vor. 

Evangelia Karagiannidou 

 

DID: Funktionale Pragmatik und Didaktik 
Zunächst werden die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Funktionalen Pragmatik besprochen. Danach lernen die 

StudentInnen (max. 20), wie sie nach der funktional-pragmatischen Diskursanalyse Aufzeichnungen transkribieren, 

Handlungsmuster entwickeln und gesprochene Sprache analysieren können. Anschließend nehmen sie in 3er-Gruppen 

authentische Gespräche auf, die sie transkribieren und analysieren. Im Seminar präsentieren sie dann ihr untersuchtes 
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Material und ihre Ergebnisse. Zum Schluss werden wir gemeinsam die Auswirkungen der Untersuchungsergebnisse auf die 

Didaktik des DaF besprechen. Am Ende des Semesters legen die StudentInnen eine schriftliche Arbeit über ihre empirische 

Untersuchung vor. 

Evangelia Karagiannidou 

 

LIN: Syntax 
Dieses Seminar soll am Beispiel des Deutschen, auch in Kontrast mit anderen Sprachen - insbesondere mit dem Griechischen 

- die in der Pflichfachveranstaltung Linguistik III eingeführten Inhalte vertiefen. Gegenstände sind: Klassifikation der Wörter 

nach Wortarten und die zugrundeliegenden Kriterien, distributionelle und morphologische Eigenschaften von Verben, 

Substantiven und Adjektiven, syntaktische Funktionen. Dabei werden die wichtigsten Phänomene des deutschen Satzbaus 

(V2, Verbendstellung) behandelt.  

Leistungsnachweis: Neben der regelmäßigen und aktiven Teilnahme am Seminar, das erfolgreiche Präsentieren eines 

Kurzreferats mit ausführlichem Handout und das Bestehen zweier begleitenden Tests im Laufe des Seminars. 

A. Sioupi 

 

LIN: Aspekte der Syntax-Τheorie 
Das Seminar behandelt Aspekte der Syntax-Theorie. Gegenstände sind: Subkategorisierung, Projektionsprinzip, Theta-

Theorie, Kasustheorie, Logische Form.  

Leistungsnachweis: Regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Bestehen zweier begleitender Tests. 

Voraussetzung: Wahlpflichtfach Syntax.  

A. Sioupi 
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B. SCHWERPUNKT LITERATUR- UND KULTURWISSENSCHAFTEN 
 

WINTERSEMESTER 2007 
CODE TITEL DOZENT/IN 

BK LIT: Autor: Friedrich Dürrenmatt Georgopoulou 

BK LIT: Autorin: Emine Sevgi Özdamars interkulturelle Romantrilogie Delianidou 

BK LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Der Fall der Mauer in der deutschen Literatur Zachou 

BK LIT: Vergleichende Literaturwissenschaft: Pikareske Elemente in der Literatur des 19. und 20 

Jahrhunderts 

Sturm-Trigonaki 

BK LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Weimarer Klassik: „Edle Einfalt und stille Größe“  Nikolaidou-Balta 

BK TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Literaturübersetzung I  Nikolaidou-Balta 
BK LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Aspekte der Moderne Rassidakis 
BK LIT: Kulturwissenschaft: Arbeit am Mythos: Wandlungen des Asterion Rassidakis 
BK TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Untertitelung deutscher Filme  Wiedenmayer 
BK LIT: Die Erzählungen Thomas Manns  Pagalos 

 
LIT: Autor: Friedrich Dürrenmatt  
In diesem Seminar soll das literarische Werk Friedrich Dürrenmatts vorgestellt werden. Die Auswahl, die im Unterricht 

behandelt werden wird, umfasst folgende Werke: Die Panne, Der Besuch der alten Dame, Die Physiker, Der Richter und sein 

Henker, Das Versprechen und Der Verdacht. Dabei sollen vor allem Dürrenmatts radikale moralischen Vorstellungen und seine 

Demaskierung bürgerlicher Täuschungsmanöver herausgearbeitet werden und im Vordergrund stehen, aber auch 

gattungstheoretische Aspekte gilt es zu untersuchen. Die Teilnahme umfasst ein Kurzreferat und eine schriftliche Hausarbeit. 

E. Georgopoulou 

 

LIT: Autorin: Emine Sevgi Özdamars interkulturelle Romantrilogie 
Emine Sevgi Özdamar, in der Türkei (Malatya 1946) geboren, gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Autorinnen der 

so genannten „Migrantenliteratur“. Ihre interkulturelle Romantrilogie Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus 

einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus (1992), Die Brücke vom Goldenen Horn (1998) und Seltsame Sterne starren 

zur Erde (2004) bilden die Arbeitsgrundlage dieses Seminars. Es werden u.a. Themen wie die Frage nach interkultureller und 

sexueller Identität, literarische Verarbeitung der Zeitgeschichte der Türkei, Griechenlands, der BRD und der DDR und die 

Bedeutung der Sprache untersucht. 

Maximale Teilnehmerzahl: 25. Scheinerwerb: regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat und schriftliche 

Hausarbeit. 

(Hinweise zum Schreiben einer Hausarbeit) 

S. Delianidou 

 

LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Der Fall der Mauer in der deutschen Literatur 
Gegenstand des Seminars sind Romane und Theaterstücke, die sich mit dem Fall der Mauer beschäftigen. Wie äußerten sich 

die Schriftsteller über den Fall der Mauer? Kann man die literarischen Texte nur als Widerspiegelung des historischen 

Ereignisses betrachten? Wie wird das Verhältnis Ost-West dargestellt?  

K. Zachou 

 

LIT: Vergleichende Literaturwissenschaft: Pikareske Elemente in der Literatur des 19. und 20 Jahrhunderts 
Schelm, pícaro, rogue - unter verschiedenen Bezeichnungen tritt eine der produktivsten Literaturgattungen im 16. Jahrhundert 

in Spanien ihren Siegeszug nach Europa und Lateinamerika an. Anhand von Beispielen aus Griechenland, Deutschland und 

anderen Ländern wollen wir die vielfältige Verwendung pikaresker Merkmale auch in der neueren Literatur nachvollziehen.  

Scheinerwerb durch Referat und Hausarbeit. Die Themen können schon vor Beginn des Seminars ausgewählt werden. 

E. Sturm-Trigonaki 

 

LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Weimarer Klassik: „Edle Einfalt und stille Größe“  
Winckelmanns Charakterisierung der römischen und griechischen Antike gilt als die Parole der Weimarer Klassik. Unter diesem 

Aspekt versuchen wir in diesem Seminar anhand von theoretischen Schiften wie auch von lyrischen und dramatischen Texten 
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von Goethe und Schiller der klassischen Periode den Geist der Weimarer Klassik zu verstehen. Leistungsnachweis: durch 

aktive Teilnahme am Unterricht, durch Hausarbeiten und Referate oder durch Schlussprüfung. Begrenzte Teilnehmerzahl: 20 

Studierende. 

D. Nikolaidou-Balta 

 

TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Literaturübersetzung I 
In diesem Semester werden wir Texte von verschiedenen Autoren hauptsächlich des 20. Jahrhunderts, die sich mit 

allmenschlichen Themen wie Krieg, Vorurteile und Schuld befassen. Wir werden sie besprechen, Übersetzungstrategien 

herausarbeiten und sie in unsere Sprache übertragen. Leistungsnachweis durch aktive Teilnahme am Unterricht, durch 

Hausarbeiten und durch Schlussprüfung. Wörterbücher sind erlaubt. Begrenzte Teilnehmerzahl: 20 Studierende. 

D. Nikolaidou-Balta 

 

LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Aspekte der Moderne 
Ausgehend von dem Zeitgeist der Jahrhundertwende (Sprachskepsis, décadence, Neoromantik) über die vielseitigen 

Bewegungen der Avantgarde hin zu den Werken der „klassischen Moderne“ sollen jene Themen und Schreibtechniken 

untersucht werden, welche für die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts kennzeichnend sind und in ihren Auswirkungen bis 

heute prägend geblieben sind. Hierbei soll die deutschsprachige literarische Produktion im Kontext der europäischen Moderne 

situiert werden. 

Leistungsnachweis durch regelmäßige Teilnahme, Referat und Hausarbeit. 

(Hinweise zum Schreiben einer Hausarbeit),  Handouts  

A. Rassidakis 

 

LIT: Kulturwissenschaft: Arbeit am Mythos: Wandlungen des Asterion 
Figurationen des Phantastischen sollen anhand von literarischen Texten sowie Filmen aus unterschiedlichen Epochen und 

Kulturkreisen untersucht werden; zentral ist hierbei die Frage nach der Funktion des Phantastischen innerhalb des jeweiligen 

kulturgeschichtlichen Kontextes. Ausgewählte Texte zur Ästhetik und Psychologie des Phantastischen bilden den theoretischen 

Hintergrund der Analysen und ermöglichen einen Einblick in die Debatten über die Definition des Phantastischen. 

Leistungsnachweis durch regelmäßige Teilnahme, Referat und Hausarbeit. 

(Hinweise zum Schreiben einer Hausarbeit) 

A. Rassidakis 

 

TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Untertitelung deutscher Filme   
Im Seminar beschäftigen wir uns mit der Untertitelung zeitgenossischer deutscher Filme. Erforderlich sind sehr gute Kenntnisse 

der deutschen und griechischen Sprache sowie gute Computerkenntnisse. 

Bewertung: Regelmäßige Anwesenheit und aktive Teilnahme am Seminar, Abgabe eines fertigen Filmes. 

Das Seminar richtet sich an StudentInnen ab dem 5. Semester. Max. Teilnehmerzahl: 20 Personen. 

A. Wiedenmayer 

 

LIT: Die Erzählungen Thomas Manns 
Thomas Mann- ein Zauberer der Erzählkunst, nicht nur im Bereich des Romans, sondern auch was die „kleine Form“ betrifft. 

Neben seinen großen Werken hat der Schriftsteller auch zahlreiche Erzählungen und Novellen verfasst, von denen einige als 

Meisterstücke der Weltliteratur gelten- man denke nur an Tonio Kröger oder an Tod in Venedig. Ziel des Seminars ist es, einen 

Überblick über dieses Werk zu vermitteln, die wichtigsten Erzählungen und Novellen Manns zu analysieren und, nicht zuletzt, 

eine allgemeine Einführung in die epischen Kurzformen anzubieten. 

Leistungsnachweis: regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat und schriftliche Hausarbeit. 

G. Pagalos 



 81

SOMMERSEMESTER 2008 
CODE TITEL DOZENT/IN 

BK LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Das moderne Subjekt Georgopoulou 

BK LIT: Kulturwissenschaften: Übergangsriten in Film und Literatur Georgopoulou 

BK 
TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens III: Übersetzung von Theaterstücken und 

Übersetzungskritik (deutsch - griechisch) 
Nikolaidou-Balta 

BK LIT: Vergleichende Literaturwissenschaft: Phantastik in Literatur und Film  Rassidakis 

BK LIT: Literaturwissenschaft: Der Mythos vom Don Juan Sturm-Trigonaki 

BK LIT: Kulturwissenschaften: Der Globalisierungs-Diskurs Sturm-Trigonaki 

BK TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Übersetzung von Fachtexten    Wiedenmayer 

BK LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Exilliteratur und Exilromane Delianidou 

 
LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Das moderne Subjekt 
In diesem Seminar steht die Darstellung des modernen Subjekts in der deutschsprachigen Literatur im Vordergrund. Es geht 

vor allem um die problematische Identität, in der Ich-Spaltung und Entfremdung thematisiert werden. Diese ‚‚Zerrissenheit des 

Ich’’ soll paradigmatisch in zwei Romanen herausgearbeitet werden, die im Seminar interpretiert werden, nämlich Der 

Steppenwolf von Hermann Hesse und Homo Faber von Max Frisch. Die Teilnahme umfasst ein mündliches Kurzreferat sowie 

eine schriftliche Hausarbeit.  

E. Georgopoulou 

 

LIT: Kulturwissenschaften: Übergangsriten in Film und Literatur 
In diesem Seminar geht es um die Darstellung von Übergängen auf ritueller wie symbolischer Ebene in Film und Literatur im 

deutschsprachigen Raum. Theoretischen Rahmen liefert dabei das Hauptwerk des französischen Ethnographen Arnold van 

Gennep Übergangsriten. Untersucht werden: Filme: Good Bye, Lenin, Im Juli (Fatih Akin). Literatur: Heinrich Böll Wanderer 

kommst du nach Spa..., Luise Rinser Die rote Katze, Wolfgang Borchert Nachts schlafen die Ratten, Karen Duve Märchen, 

Gebrüder Grimm Hans im Glück, Hermann Hesse Demian. Die Teilnahme umfasst ein mündliches Kurzreferat sowie eine 

schriftliche Hausarbeit.  

E. Georgopoulou 

 

TRA:  Theorie und Praxis des Übersetzens III: Übersetzung von Theaterstücken und Übersetzungskritik (deutsch - 
griechisch) 
Das Seminar besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden theoretische Probleme der Übersetzung von Theaterstücken 

anhand von Textbeispielen diskutiert und praktisch erprobt. Im zweten Teil werden Modelle des Übersetzungsvergleichs und 

der Übersetzungskritik von literarischen Übersetzungen praktisch an Texten durchgespiegelt. Für den Vergleich werden Texte 

vorgezogen die zeitlich weit auseinander liegen. Scheinerwerb durch Hausarbeit und Klausur wobei die Verwendung von 

Wörterbüchern erlaubt ist. Maximale Teilnehmerzahl: 20 Studierende. 

D. Nikolaidou-Balta 

  

LIT: Vergleichende Literaturwissenschaft: Phantastik in Literatur und Film  
Figurationen des Phantastischen sollen anhand von literarischen Texten sowie Filmen aus unterschiedlichen Epochen und 

Kulturkreisen untersucht werden; zentral ist hierbei die Frage nach der Funktion des Phantastischen innerhalb des jeweiligen 

kulturgeschichtlichen Kontextes. Ausgewählte Texte zur Ästhetik und Psychologie des Phantastischen bilden den theoretischen 

Hintergrund der Analysen und ermöglichen einen Einblick in die Debatten über die Definition des Phantastischen. 

Leistungsnachweis durch regelmäßige Teilnahme, Referat und Hausarbeit. 

(Hinweise zum Schreiben einer Hausarbeit) 

A. Rassidakis 

 

LIT: Literaturwissenschaft: Der Mythos vom Don Juan 
Wer ist Don Juan - ein Wüstling oder ein Ideal, ein schöner Mann, den die Frauen lieben oder ein armer Aristokrat, der die 

Zeichen der Zeit nicht erkennt? Tatsache ist, dass die Geschichte vom Verführer Don Juan eine europäische Erfolgsstory 

ohnegleichen ist, über 500 Bearbeitungen hat der Stoff erfahren. Wir werden einige davon untersuchen und den Modifikationen 
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des Stoffes nachspüren: Wie tritt Don Juan in den verschiedenen Stücken auf? Welche Rolle wird den Frauen zugeschrieben? 

Existiert ein adeliger Ehrenkodex? Wo setzen die Einflüsse des historisch-gesellschaftlichen Umfeldes ein? Diesen Fragen 

werden wir in folgenden Texten nachgehen: 

Tirso de Molina: Don Juan - Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast (1639) 

Molière: Dom Juan (1665) 

Lorenzo da Ponte/W. A. Mozart: Don Giovanni 

E. T. A. Hoffmann: Don Juan (1812) 

Lord Byron: Don Juan (1819-1824) 

Alexander Puschkin: Der steinerne Gast (1839) 

Max Frisch: Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie (1961) 

Peter-Paul Zahl: Don Juan oder Der Retter der Frauen (1998) 

Peter Handke: Don Juan (erzählt von ihm selbst) (2004) 

Alle Texte (außer dem von P. Handke) sind in den Bibliotheken vorhanden, teils original, teils in Übersetzung; zumindest der 

von Tirso sowie ein weiterer nach Wahl werden bei Beginn des Seminars als bekannt vorausgesetzt! 

Scheinerwerb durch Referat und Hausarbeit. Die Themen können schon vor Beginn des Seminars ausgewählt werden.  

E. Sturm-Trigonaki 

 

LIT: Kulturwissenschaften: Der Globalisierungs-Diskurs 
In diesem Seminar lesen wir gemeinsam theoretische Texte zu Phänomenen der Globalisierung auf verschiedenen Gebieten 

wie Politik, Wirtschaft, Technik und Informationstechnologie (Ulrich Beck, Anthony Giddens, Aihwa Ong, Armin Nassehi, Peter 

Sloterdijk u.a.). Ziel ist es, einerseits Verständnis und Präsentation komplexer Texte zu üben, andererseits eine theoretische 

Annäherung an die Epoche zu versuchen, in der wir leben.  

Evaluation durch Präsentation und Essay. Die Themen können schon vor Beginn des Seminars ausgewählt werden.  

E. Sturm-Trigonaki 

 

TRA:  Theorie und Praxis des Übersetzens: Übersetzung von Fachtexten   
Im Seminar werden Fachtexte hauptsächlich aus dem Bereich der Wirtschaft und der europäischen Politik übersetzt und dabei 

wird auf die entsprechende Terminologie und die Recherche in Datenbanken, Paralleltexten u.ä. eingegangen. 

Bewertung: Regelmäßige Anwesenheit und aktive Teilnahme am Seminar, schriftliche Prüfung. 

Das Seminar richtet sich an StudentInnen ab dem 5. Semester. Max. Teilnehmerzahl: 20 Personen. 

A. Wiedenmayer  

 

LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Exilliteratur und Exilromane 
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten (30. Januar 1933) und die Errichtung des so genannten „Dritten Reiches“ hat 

weitreichende Folgen für die deutschsprachige literarische Produktion. Die zwischen 1933 und 1945 entstandene Exilliteratur 

bezeichnet ein heterogenes Phänomen. Dieses Seminar setzt sich mit der selbstreferenziellen Exilliteratur auseinander. Es 

werden die autothematischen Exilromane Transit (1940/41) von Anna Seghers und Die Wenigen und die Vielen (1933-46) von 

Hans Sahl z.B. unter dem Aspekt der literarischen Deutungen des Exils, in denen Vertreibung und Verfolgung als 

paradigmatische politische und moralische Modellsituation interpretiert werden, untersucht.  

Maximale Teilnehmerzahl: 25. Scheinerwerb: regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat und schriftliche 

Hausarbeit. 

(Hinweise zum Schreiben einer Hausarbeit) 

S. Delianidou 
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FREIE WAHLFÄCHER (OFFEN FÜR ALLE SEMESTER) 

WINTERSEMESTER 2007 
CODE TITEL DOZENT/IN 

EP 
PAE: Spezielle Themen der Pädagogik: deutsches und griechisches pädagogisches 

Denken 
Antoniou 

EP LIT: Volksmärchen Konstantinidou 

EP DEU: „Interkulturelle Begegnungen“ in literarischen Texten I  Berberoglou 

EP DEU: Erstellung von Lehrmaterialien für den DaF-Unterricht Perperidis 

EP THE: Theater AG K. Zachou 

EP LIT: Vergleichende Literaturwissenschaft I J. Ikonomou-
Agorastou 

EP NDL: Niederländische Sprache und Kultur I * N.N. 

EP NDL: Niederländische Sprache und Kultur III * N.N. 

 
* Das Zustandekommen der Kurse  ist noch fraglich. 

 

PAE: Spezielle Themen der Pädagogik: Deutsches und griechisches pädagogisches Denken 
Ziel dieses Seminars ist die Einflüsse der deutschen Pädagogik auf das griechische pädagogische Denken zu untersuchen. 

Insbesondere werden folgende Themen erörtert: die Bayerischen Einflüsse auf das griechische Bildungswesen und auf die 

Pädagogik, die Entwicklung der griechischen Pädagogik nach 1850, die ersten Einfüße der deutschen Pädagogik in 

Griechenland, der Rolle der Pädagogen bei der Entwicklung des pädagogischen Denkens in Deutschland und in Griechenland.  

Obligatorische schriftliche Arbeit. Schriftliche Prüfung. 

Chr. Antoniou 

 

LIT: Literatur und mündlicher Ausdruck I 
Was ist ein Märchen? Woher kommt der Begriff ´´Märchen´´ ? Wir versuchen diese Fragen zu beantworten. Das Alter des 

Märchens, die Märchentypen und die Geschichte desMärchens im deutschen Sprachraum  

werden uns weiter beschäftigen. 

Wir analysieren ausgewählte Volksmärchen. 

Th. Konstantinidou 

 

DEU: „Interkulturelle Begegnungen“ in literarischen Texten I  
Rezeptionsästhetik und Response Theory haben in den letzten Jahren den größten Einfluss auf die Literaturdidaktik ausgeübt. 

Sie rücken nicht den Text, sondern – im Sinne eines schülerzentrierten Unterrichts – die Tätigkeiten des Lesers in den 

Mittelpunkt. Im Rahmen dieses Seminars werden wir uns mit Theorien befassen, die diese Interaktion analysieren, wobei die 

Rezeptionsästhetik in diesem Semester im Mittelpunkt steht. Anhand von ausgewählten „interkulturellen“ literarischen Texten 

wird die Theorie dann praktisch angewendet. Diese Veranstaltung wird im Sommersemester 2007 ergänzt. Bewertung: Aktive 

Teilnahme, Referat und schriftliche Ausarbeitung.  

P. Berberoglou  

 

DEU: Erstellung von Lehrmaterialien für den DaF-Unterricht  
Im Laufe dieses Seminars eignen sich die Studierenden wichtige Grundkenntnisse an, die erforderlich für die Konzeption und 

Herstellung von webbasiertem Übungsmaterial sind. Zunächst werden einige Autorenprogramme vorgestellt, mit denen man 

auf relativ einfache Art und Weise interaktive Aufgaben erstellen kann. Anschließend werden gemeinsam bestimmte interaktive 

Aufgabentypen (Multiple-Choice Übungen, kurze Fragen und Antworten, Zuweisungsaufgaben, Sortieraufgaben, Lückentexte, 

Kreuzworträtsel) mit dem Autorenprogramm „Hot Potatoes“ angefertigt. Bewertung: Bewertet wird die Anwesenheit und aktive 

Teilnahme am Seminar sowie eine Hausarbeit (Erstellung von Aufgaben zu bestimmten Lehrwerklektionen). 

G. Perperidis 
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THE: Theater-AG 
Am Anfang beschäftigen wir uns mit Theaterübungen, Improvisationen, u.ä. und anschließend wird ein Theaterstück eines 

deutschsprachigen Schriftstellers gewählt, welches aufgeführt wird. Unbedingte Voraussetzung: Anwesenheit während beider 

Semester; die Anwesenheitsstunden vermehren sich nach Januar.  

Aufführung am Ende des Sommersemesters 

K. Zachou 

 

LIT: Vergleichende Literaturwissenschaft I 
Ziel des Seminars ist es, die StudentenInnen mit den Einflüssen, Ähnlichkeiten und Differenzen der griechischen Romantik im 

Vergleich zur deutschen vertraut zu machen. Zunächst befassen wir uns eingehend mit der europäischen und insbesondere 

der deutschen Romantik und ihren allgemeinen, aber auch nationalspezifischen Merkmalen. In einem zweiten Schritt arbeiten 

wir vergleichend die besonderen Charakteristika der griechischen romantischen Bewegung heraus, wozu Texte griechischer 

Autoren der Romantik herangezogen werden. (Maximal 60 KursteilnehmerInnen).  

J. Ikonomou-Agorastou 

 

NDL: Niederländische Sprache und Kultur I  
Nach einer Einführung, in der die Position der niederländischen Sprache und Kultur im Rahmen der historischen Entwicklung 

der germanischen Sprach- und Kulturfamilie erörtert wird, entsteht ein Bild über die Position des Niederländischen im 

modernen Europa. Auf dieser Basis wird anschließend unter Berücksichtigung kultureller Aspekte Niederländisch als 

Fremdsprache unterrichtet.  

Bewertung: schriftliche Prüfung 

H. Bannenberg / P. Janssens 

 

NDL: Niederländische Sprache und Kultur III  
In diesem Kurs werden die in „Niederländische Sprache und Kultur I und II“ erworbenen elementaren Kenntnisse erweitert. 

Bewertung: schriftliche Prüfung 

H. Bannenberg / P. Janssens 

 

 

SOMMERSEMESTER 2008 
CODE TITEL DOZENT/IN 

EP PAE: Deutsche Sprache und deutschspracliche Universitätstudien in Griechenland Antoniou 

EP LIT: Kunstmärchen Konstantinidou 

EP DEU: Kurzgeschichten schreiben Wolfrum 

EP DEU: Erstellung von Lehrmaterialien für den DaF-Unterricht  Perperidis 

EP DEU: „Interkulturelle Begegnungen“ in literarischen Texten II P. Berberoglou 

EP THE: Theater AG K. Zachou 

EP LIT: Neugriechische Literatur  J. Ikonomou-
Agorastou 

EP Fremdheit in der deutschsprachigen Literatur Singer 
EP NDL: Niederländische Sprache und Kultur II * N.N. 
EP NDL: Niederländische Sprache und Kultur IV * N.N. 

 
* Das Zustandekommen der Kurse  ist noch fraglich. 
 

PAE: Deutsche Sprache und deutschspracliche Universitätstudien in Griechenland 
Ziel dieses Seminars ist das Thema der Einordnung des Unterrichts der Deutschen Sprache in das Griechische Schulsystem 

und die Einführung der Deutsprachigen Universitätsstudien in Griechenland. Insbesondere werden folgende Einheiten erörtert: 

Griechische und Europäische sprachliche Ausbildungspolitik, Ausbildungssystem und Einordnung der Deutschen Sprache in 

das Curriculum, Studienplan für das Fach Deutsche Linguistik und Literatur in die Universitäten Thessaloniki und Athens.  

Oblikatorische schriftliche Arbeit. Schriftliche Prüfung. 

Ch. Her. Antoniou 
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LIT: Kunstmärchen 
In diesem Fach werden wir uns als erstes mit der Poetologie des Kunstmärchens beschäftigen. 

Es folgen die Geschichte, die Botschaft und Erzählstrukturen. 

Es werden ausgewählte Kunstmärchen analysiert. 

Th. Konstantinidou 

 

DEU: Kurzgeschichten schreiben 
Nachdem wir uns theoretisch mit Kurzgeschichten auseinandergesetzt haben (Plot, Charakter, Struktur, Dialoge), werden wir 

im Laufe des Seminars fünf Kurzgeschichten schreiben und überarbeiten. Kreative Schreibtechniken werden diesen Prozess 

unterstützen. Leistungsnachweis: aktive Teilnahme und Textproduktion, Überarbeitung aller Texte und Reflexion (Hausarbeit). 

Maximal 20 KursteilnehmerInnen, die bereits die Einführung ins Kreative Schreiben besucht haben.  

J. Wolfrum 

 

DEU: Erstellung von Lehrmaterialien für den DaF-Unterricht 
Im Laufe dieses Seminars eignen sich die Studierenden wichtige Grundkenntnisse an, die erforderlich für die Konzeption und 

Herstellung von webbasiertem Übungsmaterial sind. Zunächst werden einige Autorenprogramme vorgestellt, mit denen man 

auf relativ einfache Art und Weise interaktive Aufgaben erstellen kann. Anschließend werden gemeinsam bestimmte interaktive 

Aufgabentypen (Multiple-Choice Übungen, kurze Fragen und Antworten, Zuweisungsaufgaben, Sortieraufgaben, Lückentexte, 

Kreuzworträtsel) mit dem Autorenprogramm „Hot Potatoes“ angefertigt. Bewertung: Bewertet wird die Anwesenheit und aktive 

Teilnahme am Seminar sowie eine Hausarbeit (Erstellung von Aufgaben zu bestimmten Lehrwerklektionen). 

G. Perperidis 

 

DEU: „Interkulturelle Begegnungen“ in literarischen Texten II  
In dieser Veranstaltung wird das Seminar vom Wintersemester mit demselben Titel fortgesetzt, wobei dieses Mal der 

Schwerpunkt auf der Response Theory liegt. Sie interpretiert den Text als Dialog zwischen Leser und Text, betont also das 

interaktive Element. Wiederum wird die theoretische Annäherung anhand exemplarischer Texte praktisch umgesetzt. Die 

Teilnahme an „Interkulturelle Begegnungen“ in literarischen Texten I ist nicht Voraussetzung für das Besuchen dieser 

Veranstaltung! Bewertung: Aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Ausarbeitung.  

P. Berberoglou 

 

THE: Theater-AG 
Am Anfang beschäftigen wir uns mit Theaterübungen, Improvisationen, u.ä. und anschließend wird ein Theaterstück eines 

deutschsprachigen Schriftstellers gewählt, welches aufgeführt wird. Unbedingte Voraussetzung: Anwesenheit während beider 

Semester; die Anwesenheitsstunden vermehren sich nach Januar.  

Aufführung am Ende des Sommersemesters  

K. Zachou  

 

LIT: Neugriechische Literatur  
Historischer Überblick über die wesentlichen Stationen der neugriechischen Literatur von den Anfängen im 11 und 12 Jh. bis 

hin zur kretischen Literatur des 16. und 17 Jhs. mit gleichzeitiger Analyse ausgewählter Texte jeder einzelnen Epoche. Maximal 

60 KursteilnehmerInnen.  

J. Ikonomou-Agorastou 

 

Fremdheit in der deutschsprachigen Literatur 
Theorie, Motivik, literaturwissenschaftliche Analyse und Didaktik eines literarischen Themas 

Manchmal ist die deutschsprachige Literatur sogar Germanisten fremd, und ihre sprachliche und kulturelle Eigenheit macht das 

Verstehen für ausländische Leser besonders schwierig. Aber auch innerhalb der Literatur wird oft über‚Fremdes’ geschrieben: 

Erfahrungen und Auseinandersetzung mit einer fremden Sprache, Umgebung, sozialen und individuellen Situation. 

In diesem Seminar soll anhand ausgewählter Beispiele der deutschsprachigen Literatur der letzten 200 Jahre bis in die 

Gegenwart das Thema ‚Fremdheit’ näher betrachtet werden (ohne freilich dem Anspruch auf Vollständigkeit zu genügen). Es 

wird zunächst darum gehen, den Begriff ‚Fremdheit’ mit Hilfe geeigneter germanistischer Analyseinstrumente zu bestimmen 

und an verschiedenen Textbeispielen zu erproben. Darüber hinaus sollen die Studierenden eigene Beispiele literarischer - und 

selbst verfasster – Texte beitragen und gemeinsam Vorschläge zur Didaktik erarbeiten. Ziel des Seminars ist es, durch 
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bekannte und weniger bekannte Literaturbeispiele diese Motivik herauszuarbeiten, durch intensive Lektüre und Analyse 

literaturwissenschaftliche Techniken zu erwerben und zu vertiefen sowie durch kreative Zugänge Möglichkeiten der 

Literaturdidaktik zu erproben. 

Zu Beginn des Semesters wird eine Sammlung von Texten als Skript bereitgestellt, die für die Zusammenarbeit als verbindlich 

vorausgesetzt wird. Neben der regelmäßigen und aktiven Teilnahme an dem Seminar ist die Übernahme einer 

Kurzpräsentation sowie einer schriftlichen Ausarbeitung zum Thema Voraussetzung für das erfolgreiche Bestehen der 

Veranstaltung. 

G. Singer 

 

NDL: Niederländische Sprache und Kultur II 
Der Kurs baut auf den in „Niederländische Sprache und Kultur I“ erworbenen elementaren Kenntnissen auf. 

Bewertung: schriftliche Prüfung 

H. Bannenberg / P. Janssens 

 

NDL: Niederländische Sprache und Kultur IV 
Ziel ist, ein Sprachniveau vergleichbar mit dem des Zertifikats Niederländisch als Fremdsprache PTIT (Profil touristischer und 

informeller Sprachbeherrschung, Niveaustufe A2 des Europäischen Referenzrahmens) der Katholischen Universität Löwen 

(Belgien) und der Katholischen Universität Nimwegen (Niederlande) zu erreichen. 

Bewertung: schriftliche Prüfung 

H. Bannenberg / P. Janssens 
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 Europäische Austauschprogramme 

 
Europäische Austauschprogramme LLP/Erasmus 
 
Die Europäischen Austauschprogramme ermöglichen den Studierenden an der Abteilung für deutsche Sprache und Philologie 

den Studienaufenthalt für ein oder auch zwei Semester in folgenden Ländern: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, 

Portugal, Spanien, Türkei und Ungarn. Es können Studierende ab dem dritten Studiensemester daran teilnehmen. An einigen 

Partneruniversitäten sind auch Plätze für Studierende des Masterstudiengangs vorgesehen. 

 

Informationen: 

• Akademischer Austauschdienst und Europäische Austauschprogramme LLP/Erasmus (1. Etage des 

Verwaltungsgebäudes der Aristoteles Universität Thessaloniki, Tel.: 99.5291, Öffnungszeiten: 11-13 Uhr) 

• Koordinatorinnen der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie 

• Informationen aus dem Internet: http://www.braintrack.com, http://www.eurep.auth.gr 

 

Anträge und Formulare sind im Sekretariat der Abteilung für deutsche Sprache und Philologie bzw. über folgende Adresse 

erhältlich: www.auth.gr/del/ 

 

Ansprechpartner 
ERASMUS-Koordinatorin: 

Prof. Dr. Athina Sioupi 

Sprechzeiten: donnerstags 11.30-14 Uhr und nach Vereinbarung 

Tel.: +30 2310 99 7559 

Fax: +30 2310 99 7542 

E-Mail: sioupi@del.auth.gr 

 

Stellvertretende Koordinatorin: 

Dr. Simela Delianidou 

Sprechzeiten: montags 9-11 Uhr, dienstags 14-16 Uhr 

Tel.: +30 2310 99 8822 

Fax: +30 2310 99 7542 

E-Mail: simdel@del.auth.gr 

 

ERASMUS-Partneruniversitäten 
Universita degli studi di Bologna (Italien) 

Universidad de Sevilla (Spanien) 

Universität Bielefeld (Deutschland) 

Universität Hannover (Deutschland) 

University of Instabul (Türkei) 

Ruhr-Universitat Bochum (Deutschland) 

Heinrich-Heine-Universitat Düsseldorf (Deutschland) 

Universidad de Santiago de Compostela (Spanien) 

Universite de Bourgogne (Frankreich) 

Humboldt-Universität zu Berlin (Deutschland) 

Universidad del Pais Vasco (Spanien) 

Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) 

Pädagogische Akademie der Diözese Sankt in Krems (Deutschland) 

Universität Regensburg (Deutschland) 

Universidad Complutense de Madrid (Spanien) 

LSzegedi Tudomanyegyetem (Hungarn) 
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Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz (Deutschland) 

Friedrich-Schiller-Universitat Jena (Deutschland) 

Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nürnberg (Deutschland) 

Universität Hamburg (Deutschland) 

 

ERASMUS-Kooperationspartner 

• Eleni Butulussi: Universita degli studi di Bologna (Italien), Universidad de Sevilla (Spanien), Universität Bielefeld 

(Deutschland), Universität Hannover (Deutschland), University of Instabul (Türkei) 

• Alexandra Rasidakis: Ruhr-Universitat Bochum (Deutschland) , Heinrich-Heine-Universitat Düsseldorf (Deutschland) 

• Athina Sioupi: Universidad de Santiago de Compostela (Spanien), Universite de Bourgogne (Frankreich), Humboldt-

Universität zu Berlin (Deutschland), Universidad del Pais Vasco (Spanien) 

• Elke Sturm-Trigonakis: Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) 

• Ekaterini Vretta-Panidi: Pädagogische Akademie der Diözese Sankt in Krems (Deutschland), Universität Regensburg 

(Deutschland), Universidad Complutense de Madrid (Spanien) , LSzegedi Tudomanyegyetem (Hungarn), Johannes-

Gutenberg-Universitat Mainz (Deutschland) 

• Jutta Wolfrum: Friedrich-Schiller-Universitat Jena (Deutschland), Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nürnberg 

(Deutschland) 

• Katerina Zachu: Universität Hamburg (Deutschland) 

 

 


