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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 

Tμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (Ν.1268/1982). 

Το Τμήμα αναπτύσσεται με καλούς ρυθμούς και προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο οποίο 

εντάσσεται και το πολύ συστηματικά οργανωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών σε δημόσια και 

ιδιωτικά σχολεία της Α΄και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Προσφέρει ακόμη ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και 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 ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Η ενεργή συμμετοχή φοιτητριών και 

φοιτητών και όλων των μελών του διδακτικού προσωπικού στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι μέσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση προσδίδει στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. 

∆ιοίκηση 

Πρόεδρος :  

Ελένη Μπουτουλούση, αναπληρώτρια καθηγήτρια (τηλ. 2310 997546) 

 

Γραμματέας :  

Ελένη Προύσαλη (τηλ. 2310 995241) 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος: 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

P.O. Box 82 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη 

email: info@del.auth.gr 

 

Γραμματεία 

Η γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου διοίκησης και δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12.00 - 

13.00 από τις θυρίδες.  

Γραμματέας : Ελένη Προύσαλη (τηλ. 2310 995241)  

Υπάλληλοι : Βικτωρία Καραβασίλη (τηλ. 2310 995236)  

Σουζάνα -΄Ελενα Γεωργουλή (τηλ. 2310 995237)  

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

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

Fax : 2310 995235, email : info@del.auth.gr  

 

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.  
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΄Ωρες λειτουργίας για το κοινό και τους φοιτητές/-τριες : 11.30-13.00 κάθε εργάσιμη μέρα.  

Tηλ. 2310 997557, fax 2310 997542. 

Προσωπικό :  

Π. Ιορδανίδου (τηλ. 2310 997557) email: piordani@del.auth.gr  

Ελ. Καλλιμάνη (τηλ. 2310 997549) email:  ekallima@del.auth.gr 

 

Βιβλιοθήκη 

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

βιβλιοθήκη έχει περίπου 16.000 βιβλία και έντυπα (υλικό που έχει απομείνει στη βιβλιοθήκη μας μετά την απόσυρση 5.300 

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

Γλωσσολογίας, Μεθοδολογίας-∆ιδακτικής, Μετάφρασης. Υπάρχουν ακόμα βιβλία για τον Γερμανικό πολιτισμό, Φιλοσοφία και 

Ψυχολογία καθώς και πληροφοριακό υλικό, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες. Παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται 

από το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η συλλογή της βιβλιοθήκης διαχειρίζεται από το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα 

HORIZON όπως και όλου του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. 

 

΄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. 

Ι. Τσακίρη, βιβλιοθηκονόμος (τηλ. 2310 997548) email: itsakiri@del.auth.gr 

Ελ. Κορίτσα, βιβλιοθηκονόμος (τηλ. 2310 997558) email: ekoritsa@del.auth.gr 

 

∆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 ∆ιαχειριστής Συστημάτων κ. Γιώργος Κατσίκας (τηλ. 2310 997561) email: geokats@del.auth.gr. 
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Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών 
∆ιευθύντρια: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΤΤΑ-ΠΑΝΙ∆ΟΥ 

 
Τηλέφωνο: 2310 997544, Φαξ: 2310 997544, email: kala@del.auth.gr  

 

Μέλη ∆.Ε.Π.: Μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα 

διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου. 

Μέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. Ι και ΙΙ - Ε.ΤΕ.Π.: Όλα τα μέλη των Ε.Ε.∆Ι.Π. Ι και ΙΙ -Ε.ΤΕ.Π. του Τμήματος 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - Ι∆ΡΥΣΗ  

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών είναι το πρώτο οργανωμένο Εργαστήριο του 

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006 (Π.∆. 799/03-07-2006 του Ν. 1268/82) με 

πρωτοβουλία της αναπληρώτριας καθηγήτριας Αικατερίνης Βρέττα-Πανίδου – υπό τη διεύθυνση της οποίας και λειτουργεί – με 

την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (αριθμ. Γ. Σ. 

216/18.4.2003). 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Το εργαστήριο: 

 καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο στο γνωστικό αντικείμενο της ∆ιδακτικής, 

 προωθεί την εμπειρική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της ∆ιδακτικής της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας, η οποία 

και διεξάγεται στο Εργαστήριο, 

 εξυπηρετεί τις ανάγκες και των άλλων γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος , εφόσον συμπίπτουν, συμβαδίζουν 

ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, 

 στηρίζει την Πληροφορική ως εργαλείο έρευνας σε όλα τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα 

 πλαισιώνει επίσης τις δραστηριότητες της Θεατρικής Ομάδας του Τμήματος. 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο σύγχρονος εξοπλισμός καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου επιτρέπουν: 

 την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα ή ακαδημαϊκούς φορείς και οργανισμούς του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί και ερευνητικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή/και 

αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, 

 την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και εκδηλώσεων (συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.) και τη δημοσίευση και 

έκδοση επιστημονικών μελετών, 

 την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, π.χ. εξ αποστάσεως και δια βίου 

εκπαίδευσης και τη διάθεσή τους σε ενδιαφερόμενους με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
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∆ιδακτικό προσωπικό  

Αντωνίου Χρήστος, Καθηγητής "Παιδαγωγικής - Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών", antwniou@del.auth.gr, 2310 997508  

 

Bannenberg Hans, ∆ιδάσκων σύμφωνα με το Π.∆. 407/80 με αντικείμενο την Oλλανδική γλώσσα και τον Ολλανδικό πολιτισμό,  

ebannenb@del.auth.gr   

 

Βηδενμάιερ Ανθή, Λέκτορας της Θεωρίας και πρακτικής της λογοτεχνικής μετάφρασης, Γερμανικά – Ελληνικά, 

antwie@del.auth.gr, 2310 997114   

 

Bleiner Sandra, ∆ιδάσκαλος Γλώσσας, sbleiner@del.auth.gr, 2310 997556   

 

Βρέττα-Πανίδου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια της ∆ιδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με έμφαση στη 

μεταφραστική πρακτική και θεωρία, kala@del.auth.gr, 2310 997544   

 

Γεωργοπούλου Ελένη, Λέκτορας της Γερμανόφωνης μεταπολεμικής λογοτεχνίας και του πολιτισμού του 20ού αιώνα, 

elgeorg@del.auth.gr, 2310 997816   

 

∆εληανίδου Σιμέλα, Λέκτορας της Γερμανόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού των αρχών του 20ού αιώνα, 

simdel@del.auth.gr, 2310 998822   

 

Dorfmuller-Καρπούζα Αικατερίνη, Ομότιμη καθηγήτρια της Γλωσσολογίας-Κειμενογλωσσολογίας με έμφαση στη Συγκριτική 

Ανάλυση και ∆ιγλωσσία Γερμανικά-Ελληνικά, dorfkarp@del.auth.gr, 2310 997541 

 

Ζάχου Αικατερίνη, Επίκουρη καθηγήτρια της Γερμανικής Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού, zachu@del.auth.gr, 2310 997534   

 

Janssens Peter, ∆ιδάσκων σύμφωνα με το Π.∆. 407/80 με αντικείμενο την Oλλανδική γλώσσα και τον Ολλανδικό πολιτισμό, 

peter@del.auth.gr 

 

Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Επίκουρη καθηγήτρια της ∆ιδακτικής, ekaragia@del.auth.gr, 2310 997552 

 

Κοιλιάρη Αγγελική, Καθηγήτρια της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας-Κοινωνιογλωσσολογίας, angelkil@del.auth.gr, 2310 

997553 

 

Κωνσταντινίδου Θεανώ, Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ Ι) με αντικείμενο τη Γερμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία, 

theanok@del.auth.gr, 2310 997555   

 

Μπαλτά-Νικολαϊδου ∆ήμητρα, Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ Ι) με αντικείμενο τη Γερμανική Λογοτεχνία, 

dimbalta@yahoo.gr, 2310 997554   

 

Μπερμπέρογλου Παράσχος, Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ Ι) με αντικείμενο τη Θεωρητική και εφαρμοσμένη 

διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας, pberber@del.auth.gr, 2310 997560   

 

Μπουτουλούση Ελένη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας σε συνάρτηση με την Ανάλυση της 

Γερμανικής Γλώσσας, butulusi@del.auth.gr, 2310 997546   

 

Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα, Καθηγήτρια της Νεοελληνικής Φιλολογίας και Συγκριτικής Γραμματολογίας με έμφαση στις 

Ελληνογερμανικές Γραμματειακές Σχέσεις, tagorast@del.auth.gr, 2310 997543   

 

Πάγκαλος Γιάννης, Λέκτορας της Γερμανικής Λογοτεχνίας – Συγκριτικής Γραμματολογίας με ειδικό πεδίο στις 

Ελληνογερμανικές γραμματειακές σχέσεις, pagkalos@del.auth.gr, 2310 997342   
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Παπαδοπούλου Χάρις-΄Ολγα, Επίκουρη καθηγήτρια της ∆ιδακτικής της Γερμανικής Γλώσσας ως ξένης γλώσσας με ειδικό 

πεδίο την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, olgapa@del.auth.gr, 2310 997550   

 

Περπερίδης Γεώργιος, Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ Ι) με αντικείμενο τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας με 

δυνατότητα εφαρμογής νέων τεχνολογιών, gperp@del.auth.gr, 2310 997540   

 

Ρασιδάκη Αλεξάνδρα, Επίκουρη καθηγήτρια της Γερμανικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, alrasid@del.auth.gr, 2310 

997527   

 

Σαπιρίδου Ανδρομάχη, Επίκουρη καθηγήτρια της ∆ιδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με έμφαση στην εκπαίδευση 

και επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού, sapird@del.auth.gr, 2310 997545   

 

Schiebel Judith, Λέκτορας DAAD, schiebel@del.auth.gr, 2310 997556   

 

Σιδηροπούλου Ρενάτε, Λέκτορας της Ιστορίας του Γερμανόφωνου χώρου με έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

sidirop@del.auth.gr, 2310 997513   

 

Singer Gesa, Λέκτορας DAAD, gsinger@del.auth.gr, 2310 997556   

 

Σιούπη Αθηνά, Επίκουρη καθηγήτρια της Γλωσσολογίας σε συνάρτηση με την ανάλυση της Γερμανικής γλώσσας, 

sioupi@del.auth.gr, 2310 -997559   

 

Sturm-Τριγωνάκη Elke, Επίκουρη καθηγήτρια της Συγκριτικής Γραμματολογίας, esturm@del.auth.gr, 2310 997525   

 

Wolfrum Jutta-Anna,   Λέκτορας της εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας-∆ιδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας με ειδικό πεδίο την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο, jutta.wolfrum@gmx.de, 2310 997469   

 

Γραμματεία 

Γεωργουλή Σουζάνα -΄Ελενα, Υπάλληλος, 2310 995237  

Ιορδανίδου Παρθένα, Γραφείο Σπουδών, piordani@del.auth.gr, 2310 997557  

Καζιόλας Αλέξιος, Υπάλληλος, kazal@del.auth.gr, 2310 995235 

Καλλιμάνη Ελένη, Γραφείο Σπουδών, ekallima@del.auth.gr, 2310 997549  

Καραβασίλη Βικτωρία, Υπάλληλος, 2310 995236  

Προύσαλη Ελένη, Γραμματέας, 2310 995241 

Τοπάλογλου Χρυσάνθη, Υπάλληλος, chtopal@del.auth.gr, 2310 991384  

 

Βιβλιοθήκη 

Κορίτσα Ελένη, Βιβλιοθηκονόμος, ekoritsa@del.auth.gr, 2310 997558   

Τσακίρη Ιωάννα, Βιβλιοθηκονόμος, itsakiri@del.auth.gr, 2310 997548   

 

Τεχνική υποστήριξη 

Κατσίκας Γιώργος, ∆ιαχειριστής Συστημάτων, geokats@del.auth.gr, 2310 997561 

 

Αποσπασμένοι 

Καρούλης Άγις, Καθηγητής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, lehrpraktikum@yahoo.gr, 2310 997544 
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Σπουδές 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Tο ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό και εαρινό. Oι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και προβλέπουν 

δύο ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών που ο καθένας τους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. 

 

Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 136 διδακτικές μονάδες 

(∆Μ). Oι 136 ∆Μ κατανέμονται σε 88 ∆Μ υποχρεωτικών (73 ∆Μ στον Α’ κύκλο σπουδών και 15 ∆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 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.  

 

Από το Α’ εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των εισαγωγικών σεμιναρίων: Εισαγωγή στη χρήση της 

Βιβλιοθήκης και Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (Πληροφορίες Ι. Τσακίρη, υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης και Γ. Κατσίκα, υπεύθυνο της 

Νησίδας Η/Υ). 

 

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΄ εξάμηνο: Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων (3 ∆Μ). 

ΣΤ΄ εξάμηνο: ∆ιδακτική IV (3 ∆Μ). 

Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο: ∆ιδακτική V & VI: Μικροδιδασκαλίες (3 ∆Μ), Πρακτική άσκηση (6 ∆Μ).  

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στον Β’ κύκλο σπουδών ως μαθήματα επιλογής 

μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης.  

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το μάθημα «Γερμανική Γλώσσα» 

(Α΄- ∆΄ Εξάμηνο), ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν 

 Τα μαθήματα κατεύθυνσης 

 Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων 

 Προετοιμασία για τις Μικροδιδασκαλίες (∆ιδακτική ΙV) 

 Μικροδιδασκαλίες (∆ιδακτική V) 
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 Πρακτική άσκηση (∆ιδακτική VΙ) 

 

Είναι ακόμη απαραίτητο να έχουν περάσει τα μαθήματα ∆Ι∆ Ι, ∆Ι∆ ΙΙ, ∆Ι∆ ΙΙΙ και ∆Ι∆ ΙV για να πάρουν μέρος στις 

Μικροδιδασκαλίες (ΣΤ’, 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).  

Οι ∆Μ / ECTS με τα οποία πιστώνεται η προαιρετική διπλωματική εργασία προσμετρώνται επιπλέον στις ∆Μ / ECTS που 

απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 

 

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. Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν στον Β’ κύκλο σπουδών ως μαθήματα επιλογής μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης. 

 

Στους φοιτητές/τριες δίνεται το δικαίωμα διακοπής σπουδών σύμφωνα με το νόμο υπ. αριθμ. 3549/20.03.07 για τη δομή και 

λειτουργία των Α.Ε.Ι. άρθρο 14 παρ.1, όπου αναφέρονται τα εξής για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και το δικαίωμα διακοπής 

σπουδών: 

 Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις 

προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του 

πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, προσαυξανόμενο κατά 100%. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι., ύστερα 

από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σχετική αίτηση φοιτητή ή 

σπουδαστή, η παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος, μέχρι δύο (2) εξάμηνα. 

 Οι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία του οικείου 

Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον 

ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. 

Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές ή σπουδαστές, 

που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα καθ' όλο το 

χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές ή σπουδαστές 

επανέρχονται στο Τμήμα. 

 Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ο φοιτητής ή σπουδαστής θεωρείται ότι έχει απολέσει 

αυτοδικαίως τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται 

σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, 

στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς. 

 Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι εγγεγραμμένοι σε Α.Ε.Ι. της χώρας 

και δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, 

σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέχρι τη 

συμπλήρωση του ελάχιστου αυτού αριθμού εξαμήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη. 

Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο 

αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

 Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη υπερβεί το παραπάνω 

ανώτατο όριο φοίτησης, καλούνται εγγράφως από το οικείο Α.Ε.Ι. να δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν τη 

συνέχιση των σπουδών τους. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί 

πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου. ∆ιαφορετικά διαγράφονται από τα μητρώα του οικείου Α.Ε.Ι. και στερούνται της φοιτητικής ή σπουδαστικής 

ιδιότητας. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη 
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Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής 

έχει εξεταστεί επιτυχώς. 

 Για τους φοιτητές ή σπουδαστές που θα εγγραφούν με οποιονδήποτε τρόπο σε Α.Ε.Ι. της χώρας από το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών 

μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων, 

η γνώση των οποίων, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση των οικείων 

Τομέων, είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων 

ανωτέρων εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα του 

Τμήματος. 
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Το Μάθημα Γερμανικής Γλώσσας  

Στο Πρόγραμμα Σπουδών δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο γλωσσικό επίπεδο της γερμανικής των νεοεισελθέντων φοιτητών, 

τόσο για να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες των σπουδών τους, όσο και για να αποκτήσουν την 

απαραίτητη γλωσσική επάρκεια ως μελλοντικοί καθηγητές της γερμανικής γλώσσας.  

 

Για τον λόγο αυτό διενεργείται στους πρωτοετείς φοιτητές πριν την έναρξη των μαθημάτων του εκάστοτε χειμερινού εξαμήνου 

ένα γλωσσικό τεστ κατάταξης. 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 προφορικού και γραπτού λόγου. 

 

Για τους φοιτητές / φοιτήτριες που κατατάσσονται στο Α΄ επίπεδο προβλέπονται εβδομαδιαίως 4 διδακτικές ώρες γλωσσικού 

μαθήματος. Αντίστοιχα για τους φοιτητές του Β΄ επιπέδου 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 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 τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση η παράδοση των απαιτούμενων γραπτών 

εργασιών για τα επίπεδα Α΄ και Β΄, ενώ επιπλέον για το επίπεδο Β΄ αποτελεί προϋπόθεση και η παρακολούθηση του 

φροντιστηριακού μαθήματος. Οι εξετάσεις για κάθε εξάμηνο διενεργούνται γραπτά και προφορικά. Η επιτυχής εξέταση στα 

μαθήματα Γερμανική Γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV επιτρέπει τη συμμετοχή στα μαθήματα του Β΄ κύκλου σπουδών (5ο - 8ο εξάμηνο). 

 

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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Σεμινάρια χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Η/Υ 

Το Τμήμα συνιστά στους φοιτητές/τριες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει η Βιβλιοθήκη, η νησίδα Η/Υ και η 

ιστοσελίδα του Τμήματος, ώστε να ανταπεξέρχονται καλύτερα στις υποχρεώσεις των σπουδών τους. Για να αποκτήσουν τις 

ανάλογες γνώσεις, κρίνεται απαταίτητο να παρακολουθήσουν τα εισαγωγικά σεμινάρια για τη χρήση της βιβλιοθήκης και 

ανάλογα με τις ανάγκες τους τα αντίστοιχα σεμινάρια των Η/Υ. 

 

1. Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης 

 

 Εκπαίδευση στη χρήση της Β/Θ για φοιτητές/τριες Α' εξαμήνου. Εκπαίδευση στη χρήση του OPAC (online 

συλλογικού καταλόγου του Α.Π.Θ.) από οποιοδήποτε σημείο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο: καθοδήγηση για τον 

εντοπισμό πληροφορίας και θεματικά εκτός από αναζήτηση με συγγραφέα και τίτλο. 

 Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται σεμινάρια για εκπαίδευση στη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών του 

Α.Π.Θ.: Ηλεκτρονικά λεξικά, Εγκυκλοπαίδειες, Βιβλία, Περιοδικά, Ειδικές Βάσεις ∆εδομένων, Ψηφιοθήκη, 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πύλης του Τμήματος (DaF-Portal) και του γερμανοελληνικού-

ελληνογερμανικού λεξικού γλωσσολογικών όρων. 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθύνεστε στην κα Ι. Τσακίρη, υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης. 

 

2. Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ  

 

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται σεμινάρια χρήσης Η/Υ: 

 

 Εισαγωγή στα Windows και στη λειτουργία Browsers 

 Εισαγωγή στο Word 

 Εισαγωγή στο Power Point 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθύνεστε στον κ. Γ. Κατσίκα, υπεύθυνο της Νησίδας Η/Υ. 
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Αναλυτική παρουσίαση των κατευθύνσεων 

Α. Κατεύθυνση ∆ιδακτικής και Γλωσσολογίας 

Μέσα από τα μαθήματα της ∆ιδακτικής στον Α' κύκλο Σπουδών οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με θεωρητικούς 

προβληματισμούς σε πεδία όπως ο σχεδιασμός της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, οι δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου, η αυτονόμηση των μαθητών, η πρόσκτηση λεξιλογίου, η διδασκαλία της γραμματικής, οι 

μέθοδοι διδασκαλίας, η ανάλυση και η κριτική διδακτικών εγχειριδίων, η διάδραση στην τάξη, η συνεργατική μάθηση. 

 

Στο Β' κύκλο σπουδών, στην κατεύθυνση της ∆ιδακτικής, εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα της ∆ιδακτικής IV, V και VI 

(Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης), υπάρχει μια σειρά κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (μαθημάτων 

κατεύθυνσης). Αυτά έχουν γενικότερο στόχο την εξειδίκευση στους τομείς της ∆ιδακτικής, τον εμπλουτισμό των γνώσεων των 

φοιτητών/φοιτητριών και την αυτόνομη διερεύνηση επιλεγμένων θεμάτων της επιστήμης. Προσφέρεται σειρά μαθημάτων 

σεμιναριακού τύπου. ∆ιεξάγονται μαθήματα που εστιάζουν σε ερευνητικές μεθόδους, όπως «Πραγματολογία και ∆ιδακτική», 

όπου γίνεται Λειτουργική-πραγματολογική ανάλυση λόγου και εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα αποτελέσματα της 

έρευνας μπορούν να εφαρμοστούν στη ∆ιδακτική. Στο μάθημα «Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας», όπου οι 

φοιτητές/τριες εμβαθύνουν, τόσο θεωρητικά όσο και εφαρμοσμένα, στη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας, που είναι χρήσιμη 

στο χώρο της διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Ακόμη, προσφέρονται μαθήματα που, πέραν της θεωρίας, 

εξασφαλίζουν με τη βοήθεια πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων την περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών/τριών με όλες τις 

δεξιότητες. Εδώ εντάσσονται: η διδασκαλία με βάση τα σχέδια εργασίας, η μάθηση μέσα από την ανακάλυψη, η ∆ιδακτική της 

Πολυγλωσσίας, η Γερμανική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η διαμεσολάβηση. 

 

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 της γερμανικής γλώσσας. Τα μαθήματα 

γλωσσολογίας δεν εξετάζουν τη γλώσσα μόνο ως σύστημα, αλλά και ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης πολιτισμού στον 

γερμανόφωνο και στον ελληνόφωνο χώρο. Με την έννοια αυτή συνδέονται και με τα μαθήματα στην κατεύθυνση της 

Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού. 

 

Στον Πρώτο Κύκλο Σπουδών εξετάζονται βασικές αρχές της γλωσσολογίας, 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 μαθήματα κατεύθυνσης τα οποία έχουν στόχο να διευρύνουν και να εμβαθύνουν 

τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί 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. 
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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: 

 

 Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας 

 Συγγραφείς 

 Ειδικά θέματα συγκριτικής γραμματολογίας 

 Ειδικά θέματα πολιτισμού 

 Ειδικά θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας 

 Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης 

 

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

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

 

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 προαιρετική πτυχιακή εργασία 

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

πλαίσιο ενός Υποχρεωτικού Επιλεγόμενου Μαθήματος. Πιστώνεται με 6 ∆Μ, και αναγράφεται ως προαιρετική πτυχιακή 

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

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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

a. 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 το μάθημα «Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων ∆ιαχείρισης Επιστημονικού Λόγου», 

b. 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. 

 

5. Η εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, αρχικά σε δύο αντίτυπα δακτυλογραφημένα και δεμένα (1 για την/τον 

επιβλέποντα/ουσα, 1 για την/τον συνεπιβλέποντα/ουσα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε 2 CD και κατόπιν, μετά την προφορική 

υποστήριξη, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος τρίτο αντίτυπο διορθωμένο (με CD) για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Οι 

προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: 

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) 
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α΄ Κύκλος Σπουδών 

Α΄ Εξάμηνο * ∆Μ    ECTS   

ΓΕΡ  101  Γερμανική Γλώσσα Ι   4 6 

ΓΛΩ 102 Γλωσσολογία Ι : Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι 3 5 

ΠΑΙ 103 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική   3 5 

ΛΟΓ 104 Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας Ι 3 5 

ΛΟΓ 105 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 3 5 

Β΄ Εξάμηνο 

ΓΕΡ 201 Γερμανική Γλώσσα ΙΙ   4 6 

ΓΛΩ 226 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ: Φωνητική – Φωνολογία 3 5 

∆Ι∆ 207 ∆ιδακτική Ι:Εισαγωγή στη ∆ιδακτική και Μεθοδολογία - ΚΕΠΑΓ - Κατανόηση γραπτού λόγου 3 5 

ΠΑΙ 203 Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών   3 5 

ΛΟΓ 204 Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙ 3 5 

ΛΟΓ 208 Πολιτισμός Ι 3 5 

Γ΄ Εξάμηνο 

ΓΕΡ 301 Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ   4 6 

ΓΛΩ 302 Γλωσσολογία ΙΙΙ  (Μορφολογία - Σύνταξη) 3 5 

∆Ι∆ 207 
**∆ιδακτική Ι:Εισαγωγή στη ∆ιδακτική και Μεθοδολογία - ΚΕΠΑΓ - Κατανόηση γραπτού 

λόγου 
3 5 

∆Ι∆ 307 ∆ιδακτική ΙΙ:Κατανόηση προφορικού λόγου - Γραμματική - Αυτονόμηση μαθητών 3 5 

ΛΟΓ 304 Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ 3 5 

ΜΕΤ 303 Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερμηνεία Ι 3 5 

ΛΟΓ 308 Πολιτισμός ΙΙ 3 5 

∆΄ Εξάμηνο 

ΓΕΡ 401 Γερμανική Γλώσσα IV   4 6 

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

∆Ι∆ 407 ∆ιδακτική ΙΙΙ:Μέθοδοι διδασκαλίας - Ανάλυση και κριτική διδακτικού υλικού 3 5 

ΛΟΓ 409 Θεωρία της Λογοτεχνίας 3 5 

ΛΟΓ 410 Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία 3 5 

ΜΕΤ 403 Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερμηνεία ΙΙ 3 5 

* Από το Α’ εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των εισαγωγικών σεμιναρίων 

Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης και  

Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ  

** Πρόκειται για μάθημα που ήταν να διδαχτεί, αλλά δεν διδάχτηκε στο Β’ εξάμηνο του 2009 οπότε θα διδαχθεί κατ’ εξαίρεση 

στο χειμερινό εξάμηνο του 2009/10. 

  

Β' Κύκλος Σπουδών 

Κωδικός    Τίτλος μαθήματος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα  ∆Μ  ECTS 

Ε΄ Εξάμηνο 

ΓΕΡ 501   Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων Singer 3 6 

ΣΤ΄ Εξάμηνο 

∆Ι∆ 607   
* ∆ιδακτική ΙV: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της 

Γερμανικής ως ξένης γλώσσας - Προετοιμασία για τις Μικροδιδασκαλίες 

Σαπιρίδου  

Καραγιαννίδου 
3 6 

Ζ΄ Εξάμηνο 

∆Ι∆ 707   
**∆ιδακτική ΙV: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της 

Γερμανικής ως ξένης γλώσσας - Μικροδιδασκαλίες 

Βρέττα-Πανίδου  

Καραγιαννίδου 
6 12 



 17

Σιδηροπούλου 

Η΄ Εξάμηνο 

∆Ι∆ 807   ∆ιδακτική V: Ανάλυση του μαθήματος - Πρακτική άσκηση 

Βρέττα-Πανίδου  

Καραγιαννίδου 

Σιδηροπούλου 

6 12 

*Προσοχή, νέο μάθημα! Στο αναμορφωμένο ΝΕ.ΠΡΟΣ χωρίστηκε η παλιά ∆ιδακτική ΙV (με 6 ∆Μ) του Ζ’ εξαμήνου σε δύο 

3ωρα μαθήματα (με 3 ∆Μ το καθένα) που θα διδάσκονται εφεξής στο ΣΤ’ και Ζ’ εξάμηνο (∆Ι∆ IV & ∆Ι∆ V). Η παρακολούθηση 

παραμένει υποχρεωτική και για τα δύο. 

** Κατ’ εξαίρεση, το χειμερινό εξάμηνο του 2009-10 το μάθημα του Ζ’ εξαμ. θα διδαχθεί 6ωρο με 6 ∆.Μ. 

  

A' εξάμηνο 

ΓΕΡ 101: Γερμανική Γλώσσα Ι (Ώρες 4 ∆Μ 4) 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Γερμανική Γλώσσα Ι δίδεται βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και στον προφορικό 

λόγο. Μετά 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 / G. Singer 

 

ΓΛΩ 102: Γλωσσολογία Ι : Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι 

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.  

Αξιολόγηση: 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 . 

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις 

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 περασμένων εποχών.  

Αξιολόγηση: 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.  

Αξιολόγηση: Εξέταση γραπτή. 

Ι. Οικονόμου – Αγοραστού 
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Β' εξάμηνο 

ΓΕΡ 201: Γερμανική Γλώσσα ΙΙ (Ώρες 4 ∆Μ 4) 

Συνέχεια του μαθήματος Γερμανική Γλώσσα Ι του χειμερινού εξαμήνου.  

Θ. Κωνσταντινίδου / G. Singer 

  

ΓΛΩ 226: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ: Φωνητική – Φωνολογία 

Τα θέματα που μας απασχολούν στο μάθημα αυτό είναι τα παρακάτω:  

α) Το φωνητικό σύστημα της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας: Τόπος και τρόπος παραγωγής των φθόγγων της ελληνικής 

και γερμανικής γλώσσας, το διεθνές φωνητικό αλφάβητο, φωνητικές μεταγραφές, σύνδεση φωνητικής ορθογραφίας, σχέση 

φθόγγων και γραμμάτων  της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας, αντιπαράθεση ανάμεσα στους φθόγγους της ελληνικής και 

γερμανικής γλώσσας.  

β) ∆ιδασκαλία της προφοράς στο μάθημα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (Ausspracheschulung): Πρόγνωση και διάγνωση 

λαθών προφοράς ελλήνων/δων  μαθητών/τριών, μέθοδοι και στάδια  της διόρθωσης λαθών (π.χ. ευαισθητοποίηση της ακοής, 

από το άκουσμα των φθόγγων στην παραγωγή τους, ασκήσεις παραγωγής των φθόγγων, εκμάθηση προφοράς με όλες τις 

αισθήσεις, από την ετερο- στην αυτοαξιολόγηση). 

γ) Εισαγωγή λογισμικών προγραμμάτων εκμάθησης – εξάσκησης προφοράς (Παρουσίαση: Στράτος Νικολοακάκης, υποψήφιος 

διδάκτορας)  

δ) Φωνολογία: διαφορές μεταξύ φωνητικής και φωνολογίας, φωνήματα, ελάχιστα ζευγάρια, αλλόφωνα, συμπληρωματική 

κατανομή, ελεύθερη εναλλαγή. 

Αξιολόγηση: Ασκήσεις και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. 

Ελ. Μπουτουλούση 

  

∆Ι∆ 207: ∆ιδακτική Ι: Εισαγωγή στη ∆ιδακτική και Μεθοδολογία - ΚΕΠΑΓ - Κατανόηση γραπτού λόγου 

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.ά. Ακόμη, θα 

αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με βασικές πτυχές της διδακτικής και μεθοδολογίας του μαθήματος της ξένης γλώσσας, όπως οι 

διδακτικοί στόχοι, οι φάσεις του μαθήματος, οι γλωσσικές δεξιότητες, κ.ά., λαμβάνοντας υπόψη και το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ). Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στη διδασκαλία και την εξάσκηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας (κατανόησης γραπτού λόγου). 

Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση 

Ρ. Σιδηροπούλου 

  

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.  

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις 

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, Biedermeyer, Πολιτική Λογοτεχνία της περιόδου των Επαναστάσεων 

(Vormärz) και Ρεαλισμός. Τονίζονται τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε εποχής και επιδιώκεται η κατανόηση της λογοτεχνικής 

δημιουργίας μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της χρονικής περιόδου που προαναφέραμε. 

Αξιολόγηση: Εξετάσεις προφορικές. 

∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά 

  

ΛΟΓ 208: Πολιτισμός Ι  
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Στόχο 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. 

Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση. 

E. Στουρμ-Τριγωνάκη 

 

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 τεστ και μικρές εργασίες.  

Αξιολόγηση: Εξέταση προφορική. 

Π. Μπερμπέρογλου / J. Schiebel 

  

ΓΛΩ 302: Γλωσσολογία ΙΙΙ (Μορφολογία - Σύνταξη) 

To μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη Μορφολογία και τη Σύνταξη. 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, η σειρά των όρων, καθώς και οι διαφορετικοί τύποι και τα διαφορετικά είδη προτάσεων 

της γερμανικής γλώσσας.  

Αξιολόγηση: Εξέταση γραπτή. 

Α. Σιούπη 

  

∆Ι∆ 207: ∆ιδακτική Ι: Εισαγωγή στη ∆ιδακτική και Μεθοδολογία - ΚΕΠΑΓ - Κατανόηση γραπτού λόγου 

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.ά. Ακόμη, θα 

αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με βασικές πτυχές της διδακτικής και μεθοδολογίας του μαθήματος της ξένης γλώσσας, όπως οι 

διδακτικοί στόχοι, οι φάσεις του μαθήματος, οι γλωσσικές δεξιότητες, κ.ά., λαμβάνοντας υπόψη και το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ). Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στη διδασκαλία και την εξάσκηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας (κατανόησης γραπτού λόγου). 

Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση 

Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου 

  

∆Ι∆ 307: ∆ιδακτική ΙΙ: Κατανόηση προφορικού λόγου-Γραμματική-Αυτονόμηση μαθητών 

Αρχικά θα ασχοληθούμε με τις θεωρητικές αρχές της ακουστικής κατανόησης (κατανόησης προφορικού λόγου) στο μάθημα της 

Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Επίσης θα συζητήσουμε διεξοδικά ποικίλες δυνατότητες εξάσκησης της γλωσσικής αυτής 

δεξιότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους διδακτικούς στόχους κάθε είδους άσκησης καθώς επίσης και στις στρατηγικές 

κατανόησης που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές. Κατόπιν θα ασχοληθούμε με τη διδασκαλία της γραμματικής. Εδώ θα 

δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μάθηση μέσω της ανακάλυψης, η οποία οδηγεί στην αυτονόμηση των μαθητών. Τέλος θα 

γνωρίσουμε στρατηγικές καθώς και άλλες δυνατότητες αυτονόμησης των μαθητών που αφορούν το μάθημα της ξένης 

γλώσσας. 

Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 

  

ΛΟΓ 304: Ιστορία Γερμανικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ (20ού αιώνα) 
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Το μάθημα νοείται ως μια επισκόπηση της γερμανόφωνης λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, 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 

  

ΜΕΤ 303: Εισαγωγή στη Μετάφραση και ∆ιερμηνεία Ι 

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. Το μάθημα περιλαμβάνει 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.  

Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση. 

Α. Βηδενμάιερ 

  

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 στη λογοτεχνία και στις εικαστικές τέχνες  

• Η χρυσή δεκαετία του 1920 

• Εθνικοσοσιαλισμός και μεταπολεμική περίοδος 

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

• Κινήματα διαμαρτυρίας και εναλλακτικές κοσμοαντιλήψεις 

• Εξελίξεις στην εικαστική, κινηματογραφική και μουσική σκηνή 

Αξιολόγηση: 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. 

Γιάννης Πάγκαλος 

∆' εξάμηνο 

ΓΕΡ 401: Γερμανική Γλώσσα ΙV ) (Ώρες 4 ∆Μ 4) 

Συνεχίζεται το μάθημα του χειμερινού εξαμήνου. 

Αξιολόγηση: Εξέταση γραπτή και προφορική. 

Π. Μπερμπέρογλου / J. Schiebel 

  

ΓΛΩ 402: Γλωσσολογία IV: (Γλωσσική) επικοινωνία: 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 τον 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: Τεστ ή/και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. 

Ε. Μπουτουλούση 

  

∆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 
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μεθόδων και ανάλυση / κριτική βοηθημάτων θα είναι το αντικείμενο του μαθήματος αυτού. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα 

δοθεί στην εκμάθηση/διδασκαλία του λεξιλογίου, που είναι ένα από τα θέματα που αφορούν την ανάλυση/ κριτική εγχειριδίων. 

Αξιολόγηση : Γραπτές εξετάσεις. 

Α. Σαπιρίδου 

  

ΛΟΓ 409: Θεωρία 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.  

Αξιολόγηση: Πρόοδος και γραπτές εξετάσεις. 

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.  

Αξιολόγηση: 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.  

Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση. 

Α. Βηδενμάιερ 

Ε' εξάμηνο 

ΓΕΡ 501: Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση τον επιστημονικό γραπτό λόγο: οι φοιτητές θα ασκηθούν στην ανάλυση αλλά και την 

παραγωγή γραπτών κειμένων. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε τεχνικές συλλογής και δόμησης υλικού καθώς και σε βασικές 

δεξιότητες όπως η περίληψη, ο ορισμός, η επεξήγηση και η αιτολόγηση. Τέλος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα διάφορα 

στάδια συγγραφής μιας επιστημονική εργασίας. 

Αξιολόγηση: πρόοδοι κατά την διάρκεια του εξαμήνου και τελικές γραπτές εξετάσεις 

G. Singer 

ΣΤ' εξάμηνο 

∆Ι∆ 607: ∆ιδακτική ΙV: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας - 

Προετοιμασία για τις Μικροδιδασκαλίες  

Προϋπόθεση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν περάσει όλες τις εξετάσεις για το μάθημα της Γερμανικής γλώσσας και να 

εγγραφούν σε ένα από τα δύο παράλληλα τμήματα που προβλέπονται. 

Θεωρία: Αρχικά θα συνοψίσουμε τις βασικές αρχές του προγραμματισμού του μαθήματος και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών 

και θα εισάγουμε τα τρία είδη ανάλυσης που κάνουμε κατά την προετοιμασία (Bedingungsfeld-, Sachanalyse & Didaktische 

Analyse). Για κάθε θέμα αποτελεί προαπαιτούμενο οι φοιτητές/τριες να εκπονούν αντίστοιχες εργασίες στο σπίτι πριν συζητηθεί 

αυτό στο μάθημα, ώστε να ασχοληθούν και με την απαραίτητη βιβλιογραφία. 

Εξάσκηση: Κατόπιν θα ασχοληθούμε στην πράξη με την προετοιμασία, ανάλυση και αξιολόγηση του μαθήματος της 

Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Αφενός θα γίνεται παρατήρηση μαθημάτων της Γερμανικής σε βίντεο, κατά την οποία οι 

φοιτητές/τριες μαθαίνουν α) να καταγράφουν τις φάσεις που αναγνωρίζουν, τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες διδασκόντων και διδασκομένων, β) να 

κάνουν διδακτικές παρατηρήσεις και γ) να αξιολογούν το μάθημα που έχουν παρακολουθήσει. Αφετέρου οι φοιτητές/τριες θα 

εξασκηθούν στο σχεδιασμό μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ώστε να είναι έτοιμοι/ες για τις Μικροδιδασκαλίες 

του επόμενου εξαμήνου. 

Τρόπος αξιολόγησης: Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς στα παρακάτω μέρη που υπολογίζονται 

κατά 1/4 ή 2/4 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 (1/4 του βαθμού). 
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• Οι γραπτές εργασίες στο σπίτι (1/4 του βαθμού). 

• Η γραπτή εξέταση με θέμα τον προγραμματισμό του μαθήματος (2/4 του βαθμού). 

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

Ανδρομάχη Σαπιρίδου  

Ευαγγελία Καραγιαννίδου  

 

Ζ' εξάμηνο 

∆Ι∆ 707: ∆ιδακτική ΙV: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας - 

Μικροδιδασκαλίες (Ώρες 6 ∆Μ 6) 

Προϋπόθεση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν περάσει όλες τις εξετάσεις για το μάθημα της Γερμανικής γλώσσας, τα 

μαθήματα ∆ιδακτικής του Α’ κύκλου σπουδών (∆Ι∆ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και να εγγραφούν σε ένα από τα τρία παράλληλα τμήματα που 

προβλέπονται. 

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 που αναγνωρίζουν, τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, τις 

μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες διδασκόντων και διδασκομένων, 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» μια μικρή ομάδα φοιτητών, ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές είναι «μαθητές» και «παρατηρητές». Η 

Mικροδιδασκαλία βιντεοσκοπείται, κατόπιν προβάλλεται στην τάξη, αναλύεται και αξιολογείται με σκοπό την ανατροφοδότηση. 

Αξιολόγηση: 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). 

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

Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 

Ρενάτε Σιδηροπούλου 

Η' εξάμηνο 

∆Ι∆ 807: ∆ιδακτική V: Ανάλυση του μαθήματος - Πρακτική άσκηση (Ώρες 6 ∆Μ 6) 

Προϋπόθεση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν περάσει το μάθημα ∆ιδακτικής ∆Ι∆ ΙV (Μικροδιδασκαλίες) του Ζ΄ εξαμήνου. 

Συνεχίζουν στο τμήμα τους από το Ζ’ εξ., που είναι ένα από τα τρία παράλληλα που προβλέπονται. 

Θεωρία και εξάσκηση: Στο πρώτο μέρος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται στη συστηματική και δομημένη παρατήρηση 

με βάση βιντεοσκοπημένα μαθήματα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό προετοιμάζονται επαρκώς και 

καθίστανται ικανοί να αξιοποιούν συστηματικά τις παρατηρήσεις τους για την ανάλυση του μαθήματος σε αυθεντικές τάξεις κατά 

τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Πρακτική άσκηση: Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές και φοιτήτριες παρακολουθούν σε μικρές ομάδες μαθήματα της Γερμανικής 

και διδάσκουν σε τάξεις δημόσιων 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 και τη διαδικασία της μάθησής 

τους. 

Αξιολόγηση: 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). 
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• Η γραπτή εργασία (σε ομάδες εργασίας) (2/3 του βαθμού). 

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

Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου 

Ευαγγελία Καραγιαννίδου 

Ρενάτε Σιδηροπούλου 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας-∆ιδακτικής 

Κωδικός    Τίτλος μαθήματος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα  ∆Μ ECTS 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

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

τους ομιλητές της 
Κοιλιάρη 3 7 

ΑΚ   ΓΛΩ: Σύνταξη Σιούπη 3 7 

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

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Μπουτουλούση 3 7 

AK   Φωνητική και Φωνολογία της Γερμανικής Γλώσσας Schiebel 3 7 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΚ   ΓΛΩ: Κοινωνιογλωσσολογία Κοιλιάρη  3 7 

ΑΚ   ΓΛΩ: Ζητήματα Θεωρίας της Σύνταξης Σιούπη 3 7 

ΑΚ   ΓΛΩ: Ρηματικές Κατηγορίες και Όψη Σιούπη 3 7 

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

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

ΑΚ   Φωνητική & Φωνολογία ΙΙ Schiebel 3 7 

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

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 

ΓΛΩ: Κοινωνικά στερεότυπα και γλώσσα: Στάσεις απέναντι στη γλώσσα και τους ομιλητές της 

Στο σεμινάριο συζητούνται στερεότυπα, προκαταλήψεις και στάσεις απέναντι στη γλώσσα και τους ομιλητές της. Κεντρικό 

σημείο αναφοράς αποτελεί το κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο που καθορίζει τη γλωσσική ποικιλότητα, οι συνθήκες που 

διαμορφώνουν στερεότυπα, προκαταλήψεις και στάσεις και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνική συμπεριφορά των ομιλητών. Το 

σεμινάριο έχει τη μορφή εργαστηρίου και προϋποθέτει την τακτική και ενεργή συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών.  

Αξιολόγηση: γίνεται με βάση την παρουσίαση σύντομων εισηγήσεων και την κατάθεση γραπτών εργασιών οι οποίες 

συζητούνται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών (max. 20) 

Α. Κοιλιάρη 

  

ΓΛΩ: Σύνταξη 

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση των βασικών αρχών του μαθήματος Γλωσσολογία ΙΙΙ. Με βάση τη γερμανική 

γλώσσα αλλά και σε σύγκριση με άλλες γλώσσες - κυρίως με την ελληνική - θα μας απασχολήσουν θέματα όπως τα 

χαρακτηριστικά των ρημάτων, των ουσιαστικών, των επιθέτων κά. Ακόμη, θα εξετάσουμε συντακτικές λειτουργίες που 

σχετίζονται με βασικά φαινόμενα της δομής της πρότασης στη γερμανική γλώσσα, όπως π.χ. η θέση του ρήματος. 

Αξιολόγηση: προφορική παρουσίαση με λεπτομερές φυλλάδιο και δύο τεστ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Α. Σιούπη 

  

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

Στο σεμινάριο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο φοιτητές/ήτριες που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα «Κριτική 

Ανάλυση Λόγου Ι και Κριτική Ανάλυση Λόγου/Ανάλυση Συνομιλίας ΙΙ». Οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στα παραπάνω 

σεμινάρια θα εφαρμοστούν κατά την ανάλυση γερμανικών και ελληνικών ταινιών που ασχολούνται με φαινόμενα αποκλεισμού 

της σημερινής κοινωνίας. Κεντρικά σημεία του σεμιναρίου αποτελούν ζητήματα ανάλυσης της οπτικοακουστικής ρητορικής των 

ταινιών, όπως επίσης και συνεργασίες ανάμεσα σε φοιτητές/ήτριες και μαθητές/ήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

! Οι ταινίες που θα αναλυθούν από τους/τις φοιτητές/ήτριες θα καθορίζονται στις ώρες συνεργασίας τον Σεπτέμβριο.  
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Αξιολόγηση: Προφορική/γραπτή παρουσίαση εργασίας, ασκήσεις, ενεργή συμμετοχή στο μάθημα, συνεργασία με τάξεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (25) 

Ε. Μπουτουλούση 

 

Φωνητική και Φωνολογία της Γερμανικής Γλώσσας 

Dieses  Seminars hat die Grundlagen der Phonetik/Phonologie, sowie Inhalte aus den Bereichen kontrastive Phonetik und 

Didaktik der Phonetik zum Gegenstand. 

Zur Einführung in das Fachgebiet Phonetik/Phonologie gehören u.a. folgende Themen: das deutsche Phon- und 

Phonemsystem, die Transkription nach IPA, die Varietäten des Deutschen, die phonostilistischen Ebenen. Im Rahmen der 

Didaktik werden ausgesuchte Stimm- und Aussprachetrainingsübungen im Seminar ausprobiert und diskutiert. 

Die regelmäßige Teilnahme am Seminar, die Anfertigung von zwei Stundenprotokollen sowie das Bestehen der 

Abschlussklausur sind Voraussetzung für den Erwerb eines Leistungsnachweises. 

Judith Schiebel (M.A.) 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 

ΓΛΩ: Κοινωνιογλωσσολογία 

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές βασικές γνώσεις στην κοινωνιογλωσσολογία. 

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η γλωσσική ποικιλότητα και οι γλωσσικές και εξωγλωσσικές παράμετροι, οι οποίες την 

προσδιορίζουν. Παράλληλα διευκρινίζονται βασικές έννοιες, αρχές και μέθοδοι της κοινωνιογλωσσολογίας και συζητούνται τα 

κοινωνιογλωσσολογικά συμφραζόμενα που ορίζουν τα ιδεολογικά πλαίσια μέσα στα οποία πραγματώνεται η επικοινωνία. Το 

μάθημα έχει τη μορφή εργαστηρίου και προϋποθέτει την τακτική και ενεργή συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών.  

Αξιολόγηση: Με γραπτές εργασίες οι οποίες συζητούνται σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.  

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών (max. 20) 

Αγγ. Κοιλιάρη 

  

ΓΛΩ: Ζητήματα Θεωρίας της Σύνταξης 

Θα μας απασχολήσουν συγκεκριμένα ζητήματα Θεωρίας της Σύνταξης μεταξύ των οποίων είναι: Λεξικό και Σύνταξη, 

Υποκατηγοριοποίηση, Περιορισμοί Επιλογής, Αρχή της (∆ιευρημένης) Προβολής, Ορισματική ∆ομή, Θεματική ∆ομή, Θεωρία 

της Πτώσης. 

Αξιολόγηση: ασκήσεις, δύο τεστ.  

Προϋπόθεση: το μάθημα κατεύθυνσης Σύνταξη.  

Α. Σιούπη 

  

ΓΛΩ: Ρηματικές Κατηγορίες και Όψη 

Θα ασχοληθούμε με βασικές αρχές της Σημασιολογίας σε σχέση με τις ρηματικές κατηγορίες. Αντικείμενο του σεμιναρίου 

αποτελούν οι ρηματικές κατηγορίες, οι ρηματικές εναλλαγές, τα χαρακτηριστικά των ρημάτων που σχετίζονται με την Όψη, 

καθώς και η Ορισματική ∆ομή. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα μας απασχολήσουν συγκεκριμένες ρηματικές κατηγορίες της 

γερμανικής γλώσσας. 

Αξιολόγηση: ασκήσεις (προϋποθέτουν ανάγνωση άρθρων), προφορική παρουσίαση ενός άρθρου με λεπτομερές φυλλάδιο, 

καθώς και ένα τέστ. 

Προϋπόθεση: το μάθημα κατεύθυνσης Ζητήματα Θεωρίας της Σύνταξης. 

Α. Σιούπη 

  

ΓΕΡ: ∆ηµιουργική γραφή Ι : ∆ιαπολιτισµική ανάλυση κειµένων  

Σ΄ αυτό το εισαγωγικό σεµινάριο παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες τεχνικές της δηµιουργικής γραφής. Οι συµµετέχοντες στο 

σεµινάριο καθοδηγούνται τόσο στη συγγραφή και στην απόκτηση ερεθισµάτων για τη δική της προσωπική γραφή, όσο και για 

την συνεργατική και ατοµική επεξεργασία των κειµένων τους. 
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Αξιολόγηση : ενεργή συµµετοχή, παραγωγή κειµένου, επεξεργασία των κειµένων. 

J. Wolfrum 

  

ΓΕΡ: ΄Οψεις του επιστημονικού λόγου: Ταξιδιωτικά κείμενα 

Στο σεμινάριο αυτό θα ασχοληθούμε με όλα τα είδη της ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας (πληροφοριακοί ταξιωτικοί οδηγοι, 

λογοτεχνικές ταξιδιωτικές ιστορίες, προσωπικές και φανταστικές ταξιδιωτικές αναμνήσεις). 

Αξιολόγηση: Συμμετοχή, συγγραφή και επεξεργασία κειμένων, εργασία. 

Jutta Wolfrum 

  

Φωνητική & Φωνολογία ΙΙ 

Das Anliegen des Seminars ist es die Grundlagen der Phonetik und Phonologie zu wiederholen bzw. kurz einzuführen wenn 

keine Grundlagen vorliegen, um sich dann weiterführenden Gebieten der Phonetik zuzuwenden.  Zu den Grundlagen gehören 

u.a. die Themen: das Phon- und Phonemsystem des Deutschen,  die Transkription nach IPA,  die Varietäten des Deutschen. 

Zu den weiterführenden inhaltlichen Blöcke zählen u.a. didaktische Überlegungen für den Fremdsprachenunterricht oder 

Forschungsergebnisse zum Thema Intonation und Emotion (weitere Themen siehe Seminarplan). Auch das 

Aussprachetraining des Deutschen sowie einige Stimm- und Ausspracheübungen in der Gruppe gehören zum Stoff. 

Die Voraussetzungen, um in diesem Seminar einen Leitungsnachweis zu erwerben, sind folgende: 

Es wird von jedem Teilnehmer regelmäßige und aktive Teilnahme an den Unterrichts-veranstaltungen erwartet, dass bezieht 

Hausaufgabenanfertigung genauso ein, wie die Abgabe zweier Stundenprotokolle. Zusätzlich müssen Sie am Ende die 

Abschlussklausur bestehen. 

Judith Schiebel (M.A.) 

  

Μορφολογία: Θέματα παραγωγής στη Γερμανική (και Ελληνική) 

I. Szigeti 
 

 

 

Β. Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 

Κωδικός    Τίτλος μαθήματος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα  ∆Μ ECTS 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΒΚ   ΛΟΓ: Συγγραφέας: Christa Wolf Γεωργοπούλου 3 7 

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

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

ΒΚ   
ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύματα: Η Γερμανική Λογοτεχνία μετά την πτώση του 

Τείχους. 
Ζάχου 3 7 

BK   
ΛΟΓ: Ειδικά θέματα Πολιτισμού: Λογοτεχνία και Τέχνη. Αλληλεπιδράσεις και 

επιρροές. 
Ζάχου 3 7 

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

ΒΚ   
ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: 

 Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων I 
Μπαλτά 3 7 

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

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΒΚ   ΛΟΓ: Συγγραφέας: Heinrich von Kleist Γεωργοπούλου 3 7 

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

ΒΚ   
ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: Θεατρικά έργα του 

Εξπρεσιονισμού    
∆εληανίδου 3 7 

ΒΚ   
ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης:  Μετάφραση λογοτεχνικών 

κειμένων IΙ 
Μπαλτά 3 7 
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ΒΚ   
ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Υποτιτλισμός γερμανικών 

ταινιών 
Βηδενμάιερ 3 7 

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

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

    ΛΟΓ: O Thomas Mann στον κινηματογράφο Πάγκαλος     

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 

ΛΟΓ: Συγγραφέας: Christa Wolf 

Σε αυτό το σεμινάριο θα ασχοληθούμε με το έργο της μεγάλης συγγραφέως από την πρώην Ανατολική Γερμανία, η οποία 

κλείνει φέτος τα 80 της χρόνια. Κεντρικό σημείο θα αποτελέσει η πολυδιάστατη κριτική της στον δυτικό πολιτισμό. Μεταξύ 

άλλων θα αναλύσουμε και θα ερμηνεύσουμε τα μυθολογικής αναφοράς κείμενα Κασσάνδρα και Μήδεια. Φωνές καθώς και το 

αφήγημα Με σάρκα και οστά. Θεωρητικό πλαίσιο θα αποτελέσουν μελέτες από τη Φιλοσοφία, Ψυχανάλυση και τη Φεμινιστική 

θεωρία. 

Αξιολόγηση: Η συμμετοχή περιλαμβάνει σύντομη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία. (Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται 

κυρίως σε προχωρημένους φοιτητές). 

Ελ. Γεωργοπούλου 

  

ΛΟΓ: Ειδικά θέματα πολιτισμού: Μνήμη και Γενεές. Το ολοκαύτωμα στην γερμανόφωνη λογοτεχνία της 2ης και 3ης 

γενιάς.  

Η μνήμη του ολοκαυτώματος καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της γερμανόφωνης λογοτεχνίας. Ιδίως από τα μέσα του ΄90 

παρατηρείται μια αυξημένη ενασχόληση με αυτό το θέμα, η οποία εκφράζεται με κείμενα γραμμένη όχι τόσο από την γενιά που 

βίωσε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όσο από τα παιδιά και τα εγγόνια των «πρωταγωνιστών». Σε αυτό το σεμινάριο θα 

ασχοληθούμε με την διαφορά της μνήμης του ολοκαυτώματος των εκάστοτε γενεών και το πώς αυτή παρουσιάζεται στα 

ακόλουθα έργα: Im Krebsgang του Günter Grass, Der Vorleser του Bernhard Schlink, Bronsteins Kinder του Jurek Becker, 

Spione του Marcel Beyer και Himmelskörper της Tanja Dückers.  

Αξιολόγηση: Η συμμετοχή περιλαμβάνει σύντομη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  

Ελ. Γεωργοπούλου 

  

ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύματα: Η Γερμανική Λογοτεχνία μετά την πτώση του Τείχους. 

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πτώσης του Τείχους στη γερμανική λογοτεχνία; Πώς επέδρασαν και πως καταγράφηκαν οι 

ιστορικές εξελίξεις στη γερμανική λογοτεχνία στα κείμενα των λογοτεχνών της τέως ∆υτικής και της τέως Ανατολικής Γερμανίας;  

Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση & γραπτή εργασία. 

Κ. Ζάχου 

  

ΘΕΑ: Ειδικά θέματα Πολιτισμού: Λογοτεχνία και Τέχνη. Αλληλεπιδράσεις και επιρροές. 

Πώς αλληλοσυμπληρώνονται οι Καλές Τέχνες και ιδιαίτερα η Λογοτεχνία και η ζωγραφική; Θα συγκριθούν ποιήματα καθώς και 

άλλα λογοτεχνικά κείμενα με πίνακες ζωγραφικής και με γλυπτά. Θα ασχοληθούμε -μεταξύ άλλων- με παραδείγματα από την 

περίοδο του Κλασσικισμού, από το Ρομαντισμό και από τον Εξπρεσιονισμό.  

Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση & γραπτή εργασία. 

Κ. Ζάχου 

  

ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύματα: Ο Λέσσινγκ και η εποχή του 

Στο σεμινάριο αυτό θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το πνεύμα του γερμανικού ∆ιαφωτισμού μέσα από θεωρητικά 

κείμενα της εποχής -18ος αιώνας- και κυρίως μέσα από τα θεωρητικά και λογοτεχνικά κείμενα του Γκότχολντ Έφραιμ Λέσσινγκ, 

που θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης και ερμηνείας.  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων :30 

Αξιολόγηση: Γίνεται από την τακτική, ενεργή συμμετοχή, τη σύντομη προφορική παρουσίαση και τη γραπτή εργασία. 

∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά 

  

ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων I  

Στο σεμινάριο θα ασχοληθούμε με θεματικούς κύκλους (π.χ. έρωτας, μίσος, χωρισμός) σε επιλεγμένα κείμενα διαφόρων 

συγγραφέων κυρίως του 19ου και του 20ου αιώνα. Θα τα αναλύσουμε νοηματικά και υφολογικά, θα αναπτύξουμε στρατηγικές 

μετάφρασης και θα τα μεταφέρουμε στη δική μας γλώσσα. 
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Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση γίνεται από την ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο, από τις εργασίες για το μάθημα και από την τελική 

εργασία.  

∆. Νικολαΐδου – Μπαλτά 

  

ΛΟΓ: Γερμανόφωνη Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία Ι: Ιστορία 

Το σεμινάριο επιχειρεί μία ιστορική επισκόπηση των κυριότερων σταθμών της γερμανόφωνης Παιδικής και Εφηβικής 

Λογοτεχνίας από τις απαρχές στο Μεσαίωνα μέχρι τη σύγχρονη «μηντιακή» πραγματικότητα- με παράλληλη παρουσίαση 

επιλεγμένων κειμένων, ενδεικτικών κάθε περιόδου. 

Αξιολόγηση: τακτική και ενεργός συμμετοχή, σύντομη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία ή γραπτή τελική εξέταση 

(ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων). 

Γιάννης Πάγκαλος 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 

ΛΟΓ: Συγγραφέας: Heinrich von Kleist 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουμε το πλούσιο λογοτεχνικό έργο του Heinrich von Kleist, ενός συγγραφέα, που 

βρισκόταν πάντα στο περιθώριο του λογοτεχνικού κόσμου της εποχής του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επιρροές των 

Rousseau και Kant επάνω στο έργο του, τόσο στη θεατρική του παραγωγή όσο και στα διηγήματα και τις νουβέλες του.  

Αξιολόγηση: Η συμμετοχή περιλαμβάνει σύντομη προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  

Ε. Γεωργοπούλου 

  

ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: Νέα Αντικειμενικότητα  

Θέματα της λογοτεχνίας της Νέας Αντικειμενικότητας (1925-1933) είναι και η αφομοίωση των πολιτικών καταστάσεων της 

Βαϊμάρης (1918-1933) όπως π.χ. τα κοινωνικά προβλήματα μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η παγκόσμια οικονομική κρίση 

(1929), η εμφάνιση του φασισμού και κομουνισμού και η πολιτισμική κατάσταση στην μητρόπολη του Βερολίνου της δεκαετίας 

του είκοσι („Roaring Twenties“) και του τριάντα όπως π.χ. η σπουδαιότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης (κινηματογράφος, 

ραδιοφωνία και τύπος) και η εμφάνιση της λεγόμενης Νέας γυναίκας (femme nouvelle). Το μυθιστόρημα της Irmgard Keun Das 

kunstseidene Mädchen (1932) και του Erich Kästner Fabian. Die Geschichte eines Moralisten (1931) μας χρησιμεύουν ως 

βάση εργασίας και είναι παραδείγματα της σάτιρας και της αφέλειας στην λογοτεχνία.  

Αξιολόγηση: Συνεπής και ενεργή συμμετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  

Σ. ∆εληανίδου 

  

ΛΟΓ: Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας: Θεατρικά έργα του Εξπρεσιονισμού  

Ο Εξπρεσιονισμός (περίπου 1910-1925) - μέρος μιας ευρωπαϊκής επανάστασης στη τέχνη και βασικός πυλώνας της 

μοντέρνας τέχνης των αρχών του αιώνα - ενθουσιάζει λόγω της ποικιλότητας και της ποικιλομορφίας του. Αυτή η ποικιλομορφία 

εκφράζεται στα πολλά διαφορετικά θεατρικά είδη καθώς και στην ποικίλη θεματολογία των θεατρικών έργων. Θα 

παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα θεατρικά έργα: Masse Mensch - Ein Stück aus der sozialen Revolution des 20. 

Jahrhunderts (1919) του Ernst Toller, το θεατρικό έργο „σταθμών“ (Stationendrama / station theatre) Von morgens bis 

mitternachts (1916) του Georg Kaiser, το Gas (1917/18) και Gas. Zweiter Teil (1918/19) του ιδίου, που πειραματίζονται με τη 

σκέψη και τη μορφή καθώς και το θεατρικό έργο του Ernst Barlach Der arme Vetter (1918) εμπνευσμένο από τα μεσαιωνικά 

θρησκευτικά δράματα των Παθών.  

Αξιολόγηση: Συνεπής και ενεργή συμμετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  

Σ. ∆εληανίδου 

  

ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων IΙ  

Στο σεμινάριο θα ασχοληθούμε με θεματικούς κύκλους (π.χ. έρωτας, μίσος, χωρισμός) σε επιλεγμένα κείμενα διαφόρων 

συγγραφέων κυρίως του 19ου και του 20ου αιώνα. Θα τα αναλύσουμε νοηματικά και υφολογικά, θα αναπτύξουμε στρατηγικές 

μετάφρασης και θα τα μεταφέρουμε στη δική μας γλώσσα. 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση γίνεται από την ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο, από τις εργασίες για το μάθημα και από την τελική 

εργασία.  

∆. Νικολαϊδου-Μπαλτά 

  

ΜΕΤ: Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης: Υποτιτλισμός γερμανικών ταινιών 
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Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της μετάφρασης οπτικοακουστικών κειμένων και ειδικά 

ο υποτιτλισμός σύγχρονων γερμανικών ταινιών, οι οποίες δεν έχουν προβληθεί στην Ελλάδα. Οι φοιτήτριες και φοιτητές 

επιλέγουν μία ταινία ανά ομάδα, απομαγνητοφωνούν τους διαλόγους και μεταφράζουν το κείμενο της απομαγνητοφώνησης. 

Στη συνέχεια κάνουν το χρονισμό του μεταφρασμένου κειμένου και υποτιτλίζουν την ταινία. Η έτοιμη υποτιτλισμένη ταινία 

προβάλλεται αφενός στην τάξη και αφετέρου στο πλαίσιο των προβολών της κινηματογραφικής λέσχης του Τμήματος. 

Αξιολόγηση: Παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο, γραπτή εργασία, παράδοση έτοιμης υποτιτλισμένης ταινίας.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του δεύτερου κύκλου σπουδών (6ο-8ο εξάμηνο) με πολύ καλές γνώσεις 

της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ανθή Βηδενμάιερ 

  

ΛΟΓ: Συγγραφείς: Χοσέ Ολιβέρ - ένας Γερμανός ποιητής 

Ο José F. A. Oliver έχει επιφέρει μια επανάσταση στην Γερμανική ποιητική γλώσσα, όπως διαπιστώνει το σύνολο της κριτικής. 

Θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση στο ποιητικό έργο του- από τις αρχές μέχρι σήμερα, εξετάζοντας όχι μόνο τα βασικά 

στοιχεία της Γερμανικής ποιητικής γλώσσας αλλά και άλλα θέματα όπως π.χ. τη διαλογικότητα, τη διακειμενικότητα καθώς και 

την πολυγλωσσία στη λογοτεχνία.  

Αξιολόγηση: Εισήγηση και γραπτή εργασία 

E. Στουρμ-Τριγωνάκη 

  

 

ΛΟΓ: Γερμανόφωνη Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία ΙΙ: Θεωρία/Κείμενα 

Το σεμινάριο, κατά τρόπον τινά, αποτελεί συνέχεια του σχετικού μαθήματος που προσφέρθηκε στο ΧΕ. Μετά την παρουσίαση 

της γερμανόφωνης Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας από ιστορική σκοπιά μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε μια πιο 

θεωρητική εξέταση του αντικειμένου. Εκτίθενται έτσι οι βασικοί τομείς της σύγχρονης έρευνας σχετικά με την Παιδική και 

Εφηβική Λογοτεχνία (ζητήματα ορισμού και ειδολογικής κατάταξης, συγκριτολογία, η σχέση ανάμεσα στα Μέσα, διδακτική, 

έμφυλος λόγος κ.ά) ενώ με βάση τις διάφορες προσεγγίσεις επιχειρείται μία «πολυπρισματική» ανάλυση -συγχρόνων ως επί το 

πλείστον- κειμένων (με τη μορφή ομαδικών παρουσιάσεων). 

Αξιολόγηση: τακτική και ενεργός συμμετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία ή γραπτή τελική εξέταση (ανάλογα με 

τον αριθμό των συμμετεχόντων). Καθώς το σεμινάριο νοείται ως δεύτερο μέρος του προηγούμενου μαθήματος, συνιστάται οι 

συμμετέχοντες να έχουν παρακολουθήσει την «Παιδική Ι» του ΧΕ. 

Γιάννης Πάγκαλος 

  

ΛΟΓ: O Thomas Mann στον κινηματογράφο 

Η σχέση του Thomas Mann με τον κινηματογράφο προσφέρεται ιδιαιτέρως για μια γόνιμη εξέταση του ζητήματος της σχέσης 

ανάμεσα στα Μέσα (intemediality)- μιας προβληματικής που εσχάτως απασχολεί επίμονα τις πολιτισμικές επιστήμες. Στο ότι ο 

μεγάλος συγγραφέας ήταν ενθουσιώδης κινηματογραφόφιλος προστίθεται το γεγονός ότι πολλά από τα έργα του 

διασκευάστηκαν για τη μεγάλη οθόνη ( Die Buddenbrooks, Der Tod in Venedig, Mario und der Zauberer, Felix Krull κ.ά.). Πέραν 

τούτου η ζωή και το έργο του απετέλεσαν αντικείμενο μιας ενδιαφέρουσας δραματοποιημένης ταινίας του Heinrich Breloer (Die 

Manns. Ein Jahrhundertroman) 

Το σεμινάριο θέτει κατ’ αρχάς ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο θ’ αναπτυχθεί στα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα. Εδώ θα 

επιχειρηθεί μια στοιχειώδης παρουσίαση της κινηματογραφικής γλώσσας καθώς και μια εγγύτερη γνωριμία με θεωρήματα της 

διακειμενικότητας και της αφηγηματολογίας. Πάνω σ’ αυτήν τη βάση θα στηριχθούν οι αναλύσεις κινηματογραφικών ταινιών 

που χρησιμοποιούν ως πηγή λογοτεχνικά κείμενα του Thomas Mann. Τα έργα αυτά -τόσο τα λογοτεχνικά όσο και τα 

κινηματογραφικά- θα συζητηθούν στο σεμινάριο και θ’ αποτελέσουν το κύριο υλικό για τις παρουσιάσεις και τις εργασίες των 

φοιτητών. 

Αξιολόγηση: Τακτική και ενεργός συμμετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία 

Γιάννης Πάγκαλος 
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Κωδικός    Τίτλος μαθήματος ∆ιδάσκων/∆ιδάσκουσα  ∆Μ ECTS 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

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

σκέψη 
Αντωνίου 3 5 

ΕΠ   ΓΕΡ: Γλώσσα και πολιτισμός I Μπερμπέρογλου 3 5 

ΕΠ   ΛΟΓ: Λαϊκό παραμύθι Κωνσταντινίδου 3 5 

ΕΠ   ΓΕΡ: Βιβλιοκρισία Singer 3 5 

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

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

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

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

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

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

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

ΕΠ   ΓΕΡ: Γλώσσα και πολιτισμός II Μπερμπέρογλου 3 7 

ΕΠ   ΓΕΡ: Επιχειρηματολογία Singer 3 7 

ΕΠ   ΛΟΓ: Γερμανόφωνη ποίηση Singer 3 7 

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

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

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

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

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 

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.  

Αξιολόγηση:  

Α) Υποχρεωτική γραπτή εργασία.  

Β) Γραπτή εξέταση. 

Χρ. Αντωνίου 

 

ΓΕΡ: Γλώσσα και πολιτισμός I  

Οι φοιτητές/-τριες εξοικειώνονται στην κατανόηση ,,διαπολιτισμικών κειμένων’’ και παράλληλα πραγματοποιούνται ασκήσεις για 

τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Το μάθημα θα συμπληρωθεί στο Εαρινό εξάμηνο 2010.  

Αξιολόγηση: ενεργή συμμετοχή, εισήγηση και γραπτή της επεξεργασία. 

Π. Μπερμπέρογλου  

  

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: Βιβλιοκρισία 

Ξεχωριστό πεδίο της ενασχόλησης με την λογοτεχνία αποτελεί η βιβλιοκρισία. Η κριτική παρουσίαση λογοτεχνικών έργων σε 

περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές παίζει καθοριστικό συχνά ρόλο για την πρόσληψη και διακίνηση τους. Στο μάθημα αυτό θα 
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εξετάσουμε διάφορα είδη κριτικής παρουσίασης λογοτεχνικών, κινηματογραφικών και θεατρικών έργων, θα εστιάσουμε στα 

γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται και θα αναδείξουμε τις διαφορές μεταξύ της επιστημονικής και δημοσιογραφικής 

λογοτεχνικής κριτικής. 

Αξιολόγηση: Η συμμετοχή περιλαμβάνει συστηματική ενεργή παρακολούθηση, προφορική παρουσίαση και γραπτή τελική 

εργασία 

G. Singer 

 

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. 

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις 

Hans Bannenberg / Peter Janssens 

 

ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙΙ  

Σε αυτό το εξάμηνο εμπλουτίζονται οι γνώσεις των δυο πρώτων εξαμήνων ενώ η διεύρυνσή τους ακολουθεί στο εαρινό 

εξάμηνο. 

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις  

Hans Bannenberg / Peter Janssens 

 

ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός V  

Οι δομικές και λεξιλογικές βασικές γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων 

αναπτύσσονται ομόκεντρα. Οι τέσσερις ικανότητες κατανόηση γραπτού και προφορικού κειμένου, παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου εξασκούνται σε μεγαλύτερες ενότητες, ενώ το επίπεδο των θεματικών κύκλων που επεξεργάζονται 

ανεβαίνει. 

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις 

Hans Bannenberg / Peter Janssens 

 

ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VΙΙ  

Σταδιακά το περιεχόμενο των θεμάτων αποκτά ακαδημαϊκό επίπεδο, το οποίο προϋποθέτει ένα αντίστοιχο γλωσσικό επίπεδο, 

διαφοροποιημένο, ιδιαίτερα στους τομείς έκφραση, σύνδεση προτάσεων και δομή κειμένου. 

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις 

Hans Bannenberg / Peter Janssens 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 

ΠΑΙ: Γερμανική Γλώσσα και Γερμανικές σπουδές στην Ελλάδα  

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να εξετάσει την ένταξη της διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στο ελληνικό σχολείο, 

όπως και την καθιέρωση πανεπιστημιακών σπουδών της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα εξετάζονται οι 

εξής ενότητες: ελληνική και ευρωπαϊκή γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτικό σύστημα και ένταξη της Γερμανικής 

Γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραμμα, ο θεσμός των ξενόγλωσσων πανεπιστημιακών Τμημάτων, η ίδρυση και λειτουργία των 

Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας.  

Αξιολόγηση:  

Α) Υποχρεωτική γραπτή εργασία. 

Β) Εξέταση: γραπτή. 

Χρ. Αντωνίου 

 

ΛΟΓ: To έντεχνο παραμύθι στον 19.αιω. 

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 
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ΓΕΡ: Γλώσσα και πολιτισμός II  

Σε αυτό το μάθημα συνεχίζεται η επιλογή του χειμερινού εξαμήνου με τον ίδιο τίτλο. Η συμμετοχή στο μάθημα Γλώσσα και 

πολιτισμός Ι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος.  

Αξιολόγηση: ενεργή συμμετοχή, εισήγηση και γραπτή της επεξεργασία. 

Π. Μπερμπέρογλου 

 

ΓΕΡ: Επιχειρηματολογία 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, χρησιμοποιώντας επίκαιρα κείμενα, θα αναλύσουμε και ασκηθούμε στην δόμηση και λειτουργία 

της επιχειρηματολογίας ως τρόπου έκφρασης. Θα γίνει αρχικά μια εισαγωγή στην ρητορική, ενώ στη συνέχεια θα έχουν οι 

φοιτητές τη δυνατότητα να ασκηθούν προφορικά και γραπτά σε ποικίλα είδη επιχειρηματολογίας διευρύνοντας με τον τρόπο 

αυτό το πεδίο της έκφρασής τους στη γερμανική γλώσσα. 

Το μάθημα προϋποθέτει την συστηματική παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. 

Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση. Προβλέπονται προφορικές παρουσιάσεις. 

G. Singer 

 

ΛΟΓ: Γερμανόφωνη ποίηση 

Στόχος του σεμιναρίου η εξοικείωση με βασικές περιόδους και ρεύματα της γερμανόφωνης λογοτεχνίας μέσω της ανάλυσης 

ποιημάτων. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν διάφορες μορφές σύνθεσης, εκφραστικών και περιγραφικών μέσων του λυρικού λόγου 

καθώς και τεχνικές παρωδίας. Θα δοθεί ευκαιρία εξάσκησης στην απαγγελία ποίησης. 

Προϋπόθεση παρακολούθησης αποτελεί η συνεπής παρουσία και η ενεργή συμμετοχή στο μάθημα.  

Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση. Η γραπτή ανάλυση και ερμηνεία τουλάχιστον ενός ποιήματος μπορεί να βελτιώσει το 

συνολικό βαθμό (έως δύο μονάδες ). 

G. Singer 

 

ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ  

Το μάθημα Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ του εαρινού εξαμήνου βασίζεται στις στοιχειώδεις γνώσεις που έχουν 

αποκτηθεί κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Πάνω σε αυτή τη βάση, λαμβάνοντας υπ’ όψη και πολιτιστικά στοιχεία, συνεχίζεται η 

εκμάθηση των Ολλανδικών ως ξένη γλώσσα. 

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις 

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 Πανεπιστημίου του Αμστερντάμ (Ολλανδία). 

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις 

Hans Bannenberg / Peter Janssens 

 

ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VΙ  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ολλανδική Γλώσσα και πολιτισμός VI οι φοιτητές αποκτούν βαθιές πολιτισμικές γνώσεις και 

φτάνουν σε ένα επίπεδο γλωσσομάθειας αντίστοιχο του Πτυχίου Ολλανδικά ως ξένη γλώσσα PMT (προφίλ κοινωνικής χρήσης 

της γλώσσας, επίπεδο Β1 του ευρωπαϊκού συστατικού πλαισίου). 

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις 

Hans Bannenberg / Peter Janssens   

ΟΛΛ: Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VIII  

Η αποπεράτωση του εξαμήνου στο μάθημα Ολλανδική Γλώσσα και Πολιτισμός VIII αποτελεί τη βάση για τις γλωσσικές 

ικανότητες αντίστοιχες των απαιτήσεων του Πτυχίου Ολλανδικά ως ξένη γλώσσα ΡΤΗΟ (Προφίλ χρήσης της γλώσσας 

ανώτερης εκπαίδευσης , επίπεδο Β2 του ευρωπαϊκού συστατικού πλαισίου). 

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις 

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).  

            

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 

Ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών νοούνται: 
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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. 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: 

1. Βαθμός πτυχίου άνω του 7 ½  

2. Άριστη γνώση γερμανικής και ελληνικής 

3. 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 καθώς επίσης εξετάζει και κάθε άλλη αποκλίνουσα 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. 

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  
 
Η κατεύθυνση «Γλωσσολογία και ∆ιδακτική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο 

χώρο» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που επιθυμούν να 

εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη Γλωσσολογία και τη ∆ιδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  

 

Οι σκοποί της κατεύθυνσης βασίζονται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση και στην αλληλεπίδραση των επιμέρους στόχων. Ως 

προς τη Γλωσσολογία γενικός σκοπός είναι με βάση τη γερμανική γλώσσα αλλά και σε σύγκριση με άλλες γλώσσες της 

οικογένειας των γερμανικών γλωσσών καθώς και με την ελληνική οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν γενικές γλωσσολογικές 

βάσεις και θεωρητικές γνώσεις καθώς και ερευνητικές δεξιότητες για την ανάλυση και περιγραφή της γερμανικής ως ξένης 

γλώσσας. Ως προς τη ∆ιδακτική γενικός σκοπός είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να 

αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη ∆ιδακτική και Μεθοδολογία που απαιτούνται στη σύγχρονη εκπαίδευση των 

υφιστάμενων πολυπολιτισμικών και πολυγλωσσικών κοινωνιών. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, καθώς και η 

δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα τους καταστήσουν ικανούς/ές να συμβάλλουν αυτόνομα στην επιστημονική 

έρευνα ή/και να γίνουν δάσκαλοι-ερευνητές της εκπαιδευτικής πράξης. Το πρόγραμμα, δηλαδή, αποσκοπεί στο να μεταφέρει 

στους/στις φοιτητές/τριες τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις μεθόδους που θα τους είναι απαραίτητες για ποικίλες εφαρμογές, 

γλωσσολογικές, διδακτικές/μεθοδολογικές και παιδαγωγικές. 

 

Πέρα από τις επίσημες προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της κατεύθυνσης νοούνται: 

 άριστη γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας,  

 επαρκείς γνώσεις στη θεωρητική και εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, καθώς και στη ∆ιδακτική/Μεθοδολογία. 

 

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται κατόπιν γραπτής εξέτασης και προφορικής συνέντευξης, ώστε να αξιολογηθoύν 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 κατεύθυνσης. 

 
 

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. 
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Ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων 

Α. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας - ∆ιδακτικής  

Χειμερινό εξάμηνο 

Το πολιτισμικό στοιχείο σε εγχειρίδια διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα 

Ο ρόλος του πολιστισμικού στοιχείου στο μάθημα της ξένης γλώσσας είναι το θέμα του μαθήματος αυτού. Το πρώτο σημείο 

που θα μάς απασχολήσει στο μάθημα είναι η γνωριμία με το θεωρητικό μέρος της προβληματικής. Στη συνέχεια θα 

μελετήσουμε πώς πλησιάζει το παραπάνω θέμα το  Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα που προωθεί το 

Συμβούλιο της Ευρώπης. Τέλος θα αναλυθούν κάποια από τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα για 

διάφορα μαθητικά κοινά με βάση τις επιταγές που θέτει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

θα βοηθήσουν στην απάντηση ερωτημάτων  σχετικά με τη σημασία που έχει και θα πρέπει να έχει το πολιτισμικό στοιχείο στο 

μάθημα σήμερα καθώς επίσης  και το κατά πόσο o γλωσσικός προγραμματισμός επηρεάζει την πραγματικότητα.  

Α. Σαπιρίδου 

 

Επιλεγμένα Θέματα Κειμενογλωσσολογίας 

Καίτη Καρπούζα –Dorfmüller 

Εαρινό εξάμηνο 

Υπολογιστική Γλωσσολογία: Εφαρμογές στην Ανάλυση Κειμένου 

Το μάθημα έχει στόχο να παρουσιάσει βασικές αρχές της ανάλυσης κειμένου με υπολογιστικά μέσα. Μετά από μια εισαγωγή 

στη Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων και στο ρόλο των υπολογιστών για την κατάλληλη επεξεργασία των γλωσσικών 

δεδομένων, θα εστιάσουμε στις εφαρμογές σωμάτων κειμένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και Γερμανία. Μέσα 

από την περιπλάνηση σε σώματα ελληνικών και γερμανικών κειμένων θα έρθουμε πιο κοντά σε σημαντικές διαπιστώσεις 

σχετικά με γλωσσικά χαρακτηριστικά των δύο γλωσσών σε δομικό και σε λειτουργικό επίπεδο. Επιπλέον, μελετώντας και 

αναλύοντας επισημειωμένα κείμενα, θα ασχοληθούμε με τις υφολογικές εκφάνσεις και διαφορές που εμφανίζουν οι δύο 

γλώσσες σε διάφορα είδη κειμένων. Αυτή η ενασχόληση θα οδηγήσει σε μια εμπλουτισμένη μέθοδο κειμενικής επισημείωσης 

με κειμενογλωσσικά χαρακτηριστικά.  

Αλ. Τάντος 

 

Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση 

Αντικείμενο του μαθήματος: Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πολυγλωσσικές και πολυπολιτσμικές κοινωνίες η εκμάθηση και η 

χρήση των γλωσσών ορίζεται από το γενικότερο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συνθηκών όπως αυτό 

αποτυπώνεται στα κεντρικά ευρωπαϊκά κείμενα και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο. Στο μάθημα συζητούνται η ευρωπαϊκή 

γλωσσική πολιτική και οι γλωσσικές / εκπαιδευτικές ανάγκες που συνεπάγεται η υλοποίηση αυτής της πολιτικής γενικότερα 

αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα. 

Στόχος του μαθήματος: Στο μάθημα συζητούνται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα τα οποία ερμηνεύουν συγκεκριμένες 

γλωσσικές πολιτικές και πρακτικές με στόχο οι συμμετέχοντες να επανεξετάσουν τη δική τους θεώρηση στο γλωσσικό 

γίγνεσθαι. 

∆ιαδικασία: Το μάθημα γίνεται με τη μορφή εργαστηρίου και προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών. 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εργασίες οι οποίες συζητούνται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Αγγ. Κοιλιάρη 

 

 

Β. Κατευθυνση Λογοτεχνίας - Πολιτισμού 

Χειμερινό εξάμηνο 

Ειδικά θέματα πολιτισμού: Diskurse der autothematischen deutschsprachigen Exilliteratur 

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 den Diskursen (z.B. Kunst und Politik, Interkulturalität, 

Gedächtniskultur, Identitäten), die in der selbstreferenziellen Exilliteratur relevant sind, auseinander. Es werden die 

autothematischen Exilromane Der Vulkan (1937-39) von Klaus Mann, Die Wenigen und die Vielen (1933-46) von Hans Sahl 

und Transit (1940/41) von Anna Seghers untersucht.  

Αξιολόγηση: Συνεπής και ενεργή συμμετοχή, προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.  
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Σιμέλα ∆εληανίδου 

 

Η Γερμανία ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και την παγκοσμιοποίηση  

Diese Veranstaltung befasst sich mit der Einbindung des gegenwärtigen Deutschland in transnationale Netzwerke: Einerseits 

ist Deutschland als wirtschaftlich stärkstes Land der Europäischen Union einer der „Motoren“ der EU, andererseits steht es mit 

den übrigen EU-Staaten in einem weltweiten Wettbewerb. Darüber hinaus stellt sich immer wieder die Frage, ob die 

anstehenden aktuellen Probleme (illegale Zuwanderung, Klimawandel, Terrorismus etc.) auf nationaler, europäischer oder 

globaler Ebene angegangen werden sollen. Dieses Spannungsfeld zwischen nationalen, europäischen und globalen 

Parametern wollen wir abstecken und zu definieren versuchen, wobei natürlich - kontrastiv - stets auch die Rolle Griechenlands 

mit einbezogen werden wird. Leistungsnachweis durch Präsentation und schriftlicher Ausarbeitung eines selbst gewählten 

Themas zum Seminar  aus den Bereichen Geschichte, Soziologie, Literatur oder Kulturwissenschaft. 

Elke Sturm-Trigonakis  

 

Εαρινό εξάμηνο 

Ο λόγος (discours) της μνήμης στα μυθιστορήματα του Marcel Beyer 

Marcel Beyer gilt mit seinem lyrischen, essayistischen und prosaischen Werk zu den talentiertesten jungen Autoren 

Deutschlands. Seine Romane, um die es in diesem Seminar hauptsächlich gehen soll, bilden einen wichtigen Beitrag zum 

Gedächtnisdiskurs. In ihnen werden auf inhaltlicher Ebene einschneidende Ereignisse der deutschen Zeitgeschichte des 20. 

Jahrhunderts aufgegriffen, wie z. B. vor allem der Nationalsozialismus oder auch die Teilung Deutschlands, und auf 

struktureller Ebene werden darüber hinaus Erinnerungsverfahren thematisiert.  Grundlage des Seminars bilden seine Romane: 

Das Menschenfleisch, Flughunde, Spione und Kaltenburg sowie Theorien aus dem Gedächtnisdiskurs.   

Der Leistungsnachweis erfolgt durch ein Kurzreferat zu einer Theorie aus dem Gedächtnisdiskurs und einer ausführlichen 

Präsentation und schriftlichen Ausarbeitung eines selbst gewählten Themas zu den vorgegebenen Romanen.   

Ελένη Γεωργοπούλου 

 

Το 1989 στη Λογοτεχνία. 20 χρόνια μετά την πτώση του τείχους: Ανανέωση ή παραίτηση;  

2009 feiert die ganze Welt den Fall der Mauer. In diesen zwanzig Jahren sind zahlreiche Bücher erschienen, die von der 

Literaturkritik als literarische Verarbeitungen der Wende gefeiert oder zerrissen wurden. Der Wenderoman wurde gesucht und 

das Fräuleinwunder wurde gefeiert. Die deutsche Literatur erlebt eine Wiederbelebung, ein frischer Fluss des Erzählens 

begrüßt die Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Diese sind die Konturen des Seminars, wir werden uns mit neuen 

deutschen Romanen beschäftigen und wir werden versuchen diese unter die Lupe der wandelnden Geschichte zu betrachten.  

Leistungsnachweis: Rege Anteilnahme, Referat und anschließend ausführliche Ausarbeitung des selbst gewählten Themas zu 

einer Hausarbeit. 

Ekaterini Zachou 
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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.del.auth.gr/ 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές 

Συντονίστρια: Αθηνά Σιούπη, τηλ: +30 2310 99 7559, φαξ: +30 2310 99 7542, email: sioupi@del.auth.  

Αναπληρωματική: Σιμέλα ∆εληανίδου, τηλ: +30 2310 99 8822, φαξ: +30 2310 99 7542, email: simdel@del.auth.gr 

 

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια 

Friedrich-Schiller-Universitat Jena 

Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nur 

Universitat Hamburg 

Canakkale Onsekiz Mart University 

Universitat Bielefeld 

Leibniz Universitat Hannover 

Universita degli studi di Bologna 

Universitat Regensburg 

Kirchliche Padagogische Hochschule in Kre 

Szegedi Tudomanyegyetem 

Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz 

Ruhr-Universitat Bochum 

Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 

Universidad de Santiago de Compostela 

Universite de Bourgogne 

Humboldt-Universitat zu Berlin 

Universidad del Pais Vasco 

Universidade Catolica Portuguesa 

Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg 

Eberhard-Karls-Universitat Tubingen 

 

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), 

Universität Wien (Österreich) 

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

Universität zu Berlin (Deutschland), Universidad del Pais Vasco (Spanien) 
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 Elke Sturm-Trigonakis: Universidade Catolica Portuguesa (Portugal),  Universidad Complutense de Madrid (Spanien), 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Deutschland) 

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

(Deutschland), 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) 

 Paraschos Berberoglu: Canakkale Onsekiz Mart University (Türkei) 

 



 42

  

 

 

 

 

 

 

 

ARISTOTELES UNIVERSITÄT THESSALONIKI 

ABTEILUNG FÜR DEUTSCHE SPRACHE UND 

PHILOLOGIE 

VORLESUNGSVERZEICHNIS 

2009-2010 

THESSALONIKI    2 0 0 9  

 http://www.del.auth.gr/ 



 43

Verwaltung 

Abteilungsleiterin: Assoc. Prof. Dr. Eleni Butulussi (Tel.: 2310 997546) 

 

Sekretariat: Eleni Prousali (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 

email: info@del.auth.gr 

 

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. 

Leitung: Eleni Prousali (Tel. 2310 995241) 

Personal: Vitoria Karavassili (Tel. 2310 995236) 

Sousana-Elena Georgouli (Tel. 2310 995237) 

Chrysanthi Topaloglou (Tel. 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. 

 

Sekretariat       

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.  

Sprechzeiten: Werktags 11.30 – 13.00 Uhr.  

Personal:  

Parthena Iordanidou (Tel. 2310 997557) email: piordani@del.auth.  

Eleni Kallimani (Tel. 2310 997549) email: ekallima@del.auth.gr  

Fax: 2310 997542. 

 

Bibliothek 

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

Bibliothek verfügt über ca.16.000 Bände und Drucke (nach Auslagerung von ungefähr 5.300 Büchern in die Zentralbibliothek 

der Universität), die hauptsächlich die Bereiche Literatur, Sprachwissenschaft, Methodik-Didaktik und 

Übersetzungswissenschaft abdecken. Außerdem gibt es Bücher zur deutschen Landeskunde, Philosophie und Psychologie 

sowie weiteres Informationsmaterial, Enzyklopädien und 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. 

 

Ioanna Tsakiri, Bibliothekarin (Tel.: 2310 997548) email: itsakiri@del.auth.gr  

Eleni Koritsa, Bibliothekarin (Tel.: 2310 997558) email: ekoritsa@del.auth.gr  

 

Computerbenutzung 

In der Bibliothek befindet sich auch der für Studierende zugängliche PC-Raum der Abteilung mit 14 Computern und einem 

Drucker.  

System Administrator und IT-Beauftragter: George Katsikas (Tel. 2310 997561) email: geokats@del.auth.gr  
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Lehrpersonal 

 

Antoniou Christos, Professor für Pädagogik – Lehrerausbildung, antwniou@del.auth.gr, 2310 997508  

 

Bannenberg Hans, ∆ιδάσκων Unterricht in niederländischer Sprache und Kultur, ebannenb@del.auth.gr   

 

Wiedenmayer Anthi, Λέκτορας Lecturer für Theorie und Praxis der Literaturübersetzung Deutsch–Griechisch, 

antwie@del.auth.gr, 2310 997114   

 

Bleiner Sandra, Sprachassistentin, sbleiner@del.auth.gr, 2310 997556   

 

Vretta – Panidou Ekaterini, Assoc. Professor für Didaktik der deutschen Sprache als Fremdsprache mit Schwerpunkt in der 

Übersetzungspraxis und –theorie, kala@del.auth.gr, 2310 997544   

 

Georgopoulou Eleni, Λέκτορας Lecturer für Deutschsprachige Nachkriegsliteratur und Kultur des 20. Jhs, 

elgeorg@del.auth.gr, 2310 997816   

 

Delianidou Simela, Lecturer für Deutschsprachige Literatur und Kultur am Anfang des 20. Jhs, simdel@del.auth.gr, 2310 

998822   

 

Dorfmuller-Karpousa Ekaterini, Professorin Emeritus fur Sprachwissenschaft-Textlinguistik mit Schwerpunkt in der 

Komparativen Analyse und der Zweisprachigkeit Deutsch-Griechisch, dorfkarp@del.auth.gr, 2310 997541 

 

Zachou Ekaterini, Assist. Professor für Deutsche Literatur und Kultur, zachu@del.auth.gr, 2310 997534   

 

Janssens Peter, ∆ιδάσκων Unterricht in niederländischer Sprache und Kultur, peter@del.auth.gr 

 

Karagiannidou Evangelia, Assist. Professor für Didaktik, ekaragia@del.auth.gr, 2310 997552 

 

Kiliari Angeliki, Professorin für Angewandte Sprachwissenschaft – Soziolinguistik, angelkil@del.auth.gr, 2310 997553 

 

Konstantinidou Theano, Lehrbeauftragte (E.E.DI.P. I) für Deutsche Sprache und Literatur, theanok@del.auth.gr, 2310 

997555   

 

Balta - Nikolaidou Dimitra, Lehrbeauftragte (E.E.DI.P. I) für Deutsche Literatur, dimbalta@yahoo.gr, 2310 997554   

 

Berberoglou Paraschos, Lehrbeauftragter (E.E.DI.P. I) für Theoretischen und Angewandten Unterricht der deutschen 

Sprache, pberber@del.auth.gr, 2310 997560   

 

Butulussi Eleni, Assoc. Professor für Angewandte Sprachwissenschaft im Zusammenhang mit der Analyse der deutschen 

Sprache, butulusi@del.auth.gr, 2310 997546   

 

Ikonomou-Agorastou Ioanna, Professorin für Neugriechische Philologie und Vergleichende Literaturwissenschaft mit 

Schwerpunkt in den deutschgriechischen literarischen Beziehungen, tagorast@del.auth.gr, 2310 997543   

 

Pangalos Jannis, Lecturer für Deutsche Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft mit Spezialfeld deutschgriechische 

literarische Beziehungen, pagkalos@del.auth.gr, 2310 997342   

 

Papadopoulou Charis-Olga, Assist. Professor für Didaktik der deutschen Sprache als Fremdsprache mit Spezialfeld in der 

Ausbildung in der Primarstufe, olgapa@del.auth.gr, 2310 997550   

 

Perperidis Giorgos, Lehrbeauftragter (E.E.DI.P. I) für die Lehre der deutschen Sprache unter Anwendung der Neuen 

Technologien, gperp@del.auth.gr, 2310 997540   



 45

 

Rassidakis Alexandra, Assist. Professor für Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft, alrasid@del.auth.gr, 2310 

997527   

 

Sapiridou Andromachi, Assist. Professor für Didaktik der deutschen Sprache als Fremdsprache mit Schwerpunkt in der 

Ausbildung und Fortbildung des Lehrpersonals, sapird@del.auth.gr, 2310 997545   

 

Schiebel Judith, DAAD-Lektorin, schiebel@del.auth.gr, 2310 997556   

 

Sidiropoulou Renate, Lecturer für Geschichte des deutschsprachigen Raumes mit Schwerpunkt interkulturelle Erziehung, 

sidirop@del.auth.gr, 2310 997513   

 

Singer Gesa, DAAD-Lektorin, gsinger@del.auth.gr, 2310 997556   

 

Sioupi Athina, Assist. Professor für Sprachwissenschaft im Zusammenhang mit der Analyse der deutschen Sprache, 

sioupi@del.auth.gr, 2310 -997559   

 

Sturm-Trigonakis Elke, Assist. Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft, esturm@del.auth.gr, 2310 997525   

 

Wolfrum Jutta-Anna, Lecturer für Angewandte Sprachwissenschaft – Didaktik der deutschen Sprache mit Spezialfeld 

Entwicklung von Fertigkeiten in der schriftlichen Sprache, jutta.wolfrum@gmx.de, 2310 997469   

 

Sekretariat 

Georgouli Sousana-Elena, Verwaltungsangestellte, 2310 995237  

Iordanidou Parthena, Abteilungssekretärin, piordani@del.auth.gr, 2310 997557  

Kasiolas Alexios, Verwaltungsangestellter, kazal@del.auth.gr, 2310 995235 

Kallimani Eleni, Studienbüro, ekallima@del.auth.gr, 2310 997549  

Karavassili Viktoria, Verwaltungsangestellte, 2310 995236  

Prousali Eleni, Verwaltungsleiterin, 2310 995241 

Topaloglou Chrysanthi, Verwaltungsangestellte, chtopal@del.auth.gr, 2310 991384  

 

Bibliothek 

Koritsa Eleni, Bibliothekarin, ekoritsa@del.auth.gr, 2310 997558   

Τσακιρι Ιοαννα, Βιβλιοτηεκαριν, ιτσακιρι@δελ.αθτη.γρ, 2310 997548   

 

Technische Unterstützung 

Katsikas Georgios, System Administrator und IT-Beauftragter, geokats@del.auth.gr, 2310 997561 

 

Befristete Mitarbeiter 

Karoulis Agis, Lehrer der Sekundarstufe, lehrpraktikum@yahoo.gr, 2310 997544 
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Studium 

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 136 Lehreinheiten (LEI) nachweisen. Davon 

werden 88 LEI durch Pflichtfächer (73 LEI im Grund- und 15 LEI im Hauptstudium), 24 LEI durch Wahlpflichtfächer im 

Hauptstudium abgedeckt, 18 LEI durch Wahlfächer und 6 LEI 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, sowie das Hospitations- und 

Lehrpraktikum. 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 (73 LEI). Hierbei wird größter Wert auf 

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

vierstündiges Seminar zur deutschen Sprache vorgesehen, das für Studierende mit unzureichendem Sprachniveau 

obligatorisch von Nachhilfekursen begleitet wird. Für StudentInnen mit ausreichendem Niveau wird im vierstündigen Seminar 

der schriftliche und mündliche Ausdruck vertieft. Die erfolgreiche Teilnahme an diesen Seminaren ist Voraussetzung für den 

Übergang in das Hauptstudium.  

Es werden Einführungen in die Benutzung der Bibliothek sowie im Umgang mit dem Computer angeboten. 

 

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 Wahlpflichtfächer (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. Semester muss das Seminar Wissenschaftliches Schreiben (3 LEI) belegt werden. 

Im 6. Semester muss das Seminar Didaktik IV (3 LEI) belegt werden. 

Für das 7. und das 8. Semester sind die Teilnahme am Microteaching (Didaktik V, 3 LEI) sowie das Praktikum (Didaktik VI, 6 

LEI) vorgeschrieben.  

 

Voraussetzung zur Teilnahme am Microteaching im 7. Semester ist die erfolgreiche Teilnahme an den Pflichtfächern DID I, II, 

III und IV; 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 7. 

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. 
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Das Fach Deutsche Sprache 

In der 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 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 

geplant sind. 

Für die Leistungsgruppe B wird zusätzlich ein zweistündiger Sprachunterricht abgeboten, der obligatorisch ist. 

 

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. 

 

Die Teilnahme an der schriftlichen Prüfung wird nur zugelassen, nachdem die Studierenden von beiden Leistungsgruppen die 

vorgesehenen schriftlichen Hausarbeiten abgegeben haben. Die Studierenden der Leistungsgruppe B müssen noch den 

zusätzlichen Intensivkurs erfolgreich besucht haben. Das erfolgreiche Abschneiden der Seminare Deutsche Sprache I, II, III 

und IV ist Voraussetzung für den Übergang ins Hauptstudium. 
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Die Schwerpunkte - Ein Überblick 

A. Schwerpunkt Didaktik und Linguistik 

Im Fachgebiet Didaktik befassen sich die Studierenden bereits im Grundstudium mit Fragen der Unterrichtsplanung, den 

Fertigkeiten Hör- und Leseverstehen, Sprechen und Schreiben sowie mit den Schwerpunkten Lernerautonomie, 

Grammatikvermittlung, Wortschatzarbeit, Methoden des FSU, der Analyse und Kritik von Lehrwerken, der Interaktion und dem 

kooperativen Lernen. 

 

Im Hauptstudium werden im Schwerpunkt Didaktik - über Pflichtveranstaltungen der Didaktik IV, V und VI (Microteaching und 

Lehrpraktikum) hinaus - Schwerpunktveranstaltungen zu verschiedenen Gebieten der Didaktik angeboten. Dadurch soll das 

Fachwissen der StudentenInnen erweitert werden. Es werden Seminare angeboten, in denen sich die Studierenden mit 

Forschungsmethoden auseinandersetzen, wie beispielsweise im Seminar „Funktionale Pragmatik und Didaktik“; hier lernen sie, 

wie man gesprochene Sprache nach der funktional-pragmatischen Diskursanalyse erforschen kann, um die Ergebnisse in der 

Fremdsprachendidaktik anzuwenden. Im Seminar „Feldforschung“ lernen sie sowohl theoretisch als auch praktisch 

unterschiedliche Forschungsmethoden im Bereich der Didaktik des Deutschen als Fremdsprache kennen. Darüber hinaus 

werden Seminare angeboten, in denen die Studierenden die Möglichkeit zur detaillierten theoretischen und praktischen 

Beschäftigung mit didaktischen Themen haben. Weitere Themen der Seminare sind zum Beispiel die Projektarbeit, das 

entdeckende Lernen, die Didaktik der Mehrsprachigkeit, der Deutschunterricht im Primarbereich, die Sprachmittlung etc. 

 

Die Veranstaltungen der Linguistik haben die Intention, die Studierenden 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 unter anderem auch 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). 
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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): 

 Epochen, Gattungen, Strömungen 

 Autoren 

 Vergleichende Literaturwissenschaft 

 Kulturwissenschaften 

 Theorie und Praxis des Übersetzens 

 Literaturtheorie 

 

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 Studierenden Gelegenheit zu einer Annäherung an verschiedene 

literaturtheoretische Diskurse geben (z. B. Strukturalismus, Theorie der Postmoderne). 
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Diplomarbeit 
1. Die Diplomarbeit wird im Rahmen des von den StudentenInnen erwählten Studienschwerpunktes erstellt, bevorzugt im 

Rahmen eines Wahlpflichtfaches/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 wissenschaftlichen Lehrpersonals der Universität (DEP) 

betreut, wobei der Erstgutachter/die Erstgutachterin zwingend zu dieser Personalkategorie gehören muss, während der oder 

die ZweitgutachterIn auch dem wissenschaftlichen Hilfspersonal (EEIDIP) entstammen kann. Das Thema der Diplomarbeit wird 

entweder in Absprache des Diplomanden mit den beiden Gremiumsmitgliedern oder vom Erstgutachter festgelegt. Der oder 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 gleichzeitig maximal zwei Diplomarbeiten als 

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

Diplomarbeiten 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 deren 

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

Die mündliche Verteidigung der Diplomarbeit kann im Verlaufe des gesamten Studienjahres erfolgen, der Termin wird vom 

Gremium festgelegt. Die Arbeit muss spätestens 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 Korrekturen 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 Fristverlängerung 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 Abteilung stellen, in welchem das Thema und 

das Einverständnis des/der DozentenIn zur Betreuung der Arbeit enthalten ist. 

 

5. Die Diplomarbeit wird in zweifacher Ausführung maschinengeschrieben und gebunden (ein Exemplar für den/die 

ErstgutachterIn, ein Exemplar für den/die ZweitgutachterIn) sowie in elektronischer Form (2 CDs) im Sekretariat abgegeben. 

Ein drittes korrigiertes Exemplar (mit CD) für die Bibliothek wird nach der mündlichen Verteidigung der Arbeit im Sekretariat 

vorgelegt. Die Diplomarbeit 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 Kurztitels 

bezeichnet. Der erste Teil des Codes besteht aus drei Buchstaben, die der Fachrichtung entsprechen, der 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 ECTS 

DEU 101 Deutsche Sprache I 4 6 

LIN 102 Linguistik I: Einführung in die Linguistik I 3 5 

PAE 103 Einführung in die Pädagogik 3 5 

LIT 104 Geschichte der deutschen Literatur I 3 5 

LIT 105 Einführung in die Neugriechische Literatur 3 5 

2. Semester 

DEU 201 Deutsche Sprache II 4 6 

LIN 226 Einführung in die Linguistik II: Phonetik - Phonologie 3 5 

DID 207 Didaktik I: Einführung in die Didaktik und Methodik - GERS - Leseverstehen 3 5 

PAE 203 Lehrerausbildung    3 5 

LIT 204 Geschichte der deutschen Literatur II 3 5 

LIT 208 Kulturgeschichte I 3 5 

3.  Semester 

DEU 301 Deutsche Sprache III 4 6 

LIN 302 Linguistik III (Morphologie-Syntax) 3 5 

DID 207 **Didaktik I: Einführung in die Didaktik und Methodik - GERS - Leseverstehen 3 5 

DID 307 Didaktik II: Hörverstehen - Grammatik - Autonomes Lernen 3 5 

LIT 304 Geschichte der deutschen Literatur III    3 5 

TRA 303 Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen Ι 3 5 

LIT 308 Kulturgeschichte II   3 5 

4. Semester 

DEU 401 Deutsche Sprache IV 4 6 

LIN 402 Linguistik IV: (Sprachliche) Kommunikation: Semiotik - Semantik - Pragmatik 3 5 



 53

DID 407 Didaktik III: Methoden des FSU - Lehrwerkanalyse und -kritik 3 5 

LIT 409 Literaturtheorie 3 5 

LIT 410 Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft        3 5 

TRA 403 Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen II 3 5 

* Es werden Einführungen in die Benutzung der Bibliothek sowie im Umgang von Computer angeboten. 

** Nachholkurs für STN ab dem 3. Semester, weil DID I im SoSe 2009 nicht angeboten wurde. 

   

Hauptstudium 

Pflichtveranstaltungen für alle StudentInnen (unabhängig vom gewählten Schwerpunktbereich) : 

CODE        ΤITEL DOZENT/IN        LEI  ECTS  

5. Semester 

DEU 501   Einführung in das wissenschaftliche Schreiben Singer 3 6 

6. Semester 

DID 607   
* Didaktik IV: Unterrichtsbeobachtung und -planung - Vorbereitung auf das 

Microteaching 

Sapiridou 

Karagiannidou 
3 6 

7. Semester 

DID 707   ** Didaktik IV: Unterrichtsbeobachtung und -planung - Microteaching 

Vretta 

Karagiannidou 

Sidiropoulou 

6 12 

8. Semester 

DID 807   Didaktik V: Unterrichtsanalyse - Hospitations- und Lehrpraktikum 

Vretta 

Karagiannidou 

Sidiropoulou 

6 12 

 Achtung, neues Pflichtfach! Die alte Didaktik IV des 7. Semesters (6 LEI) wurde in zwei dreistündige Pflichtseminare (jeweils 

3 LEI) geteilt, die von nun an im 6. und 7. Semester (DID IV & DID V) angeboten werden. Die Anwesenheitspflicht bleibt nach 

wie vor für beide Seminare bestehen. 

 Ausnamhsweise ist die Didaktik des 7. Sem. im WS 2009/10 noch sechsstündig. 

 

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.  

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.  

Bewertung: Schriftliche Prüfung. 

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 Schüler, der Schüler in der Schulklasse und die Voraussetzungen für seine schulische Leistung, Probleme in der 
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Schulklasse und ihre pädagogischen Lösungen während des Unterrichts, das Curriculum, das Lehrbuch, Evaluierung und 

Benotung der schulischen Leistung des Schülers.  

Bewertung: 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.  

Bewertung: 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 

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.  

Bewertung: Prüfung schriftlich und mündlich. 

Th. Konstantinidou / G. Singer 

 

LIN 226: Einführung in die Linguistik II: Phonetik - Phonologie 

Wir beschäftigen uns mit folgenden Themen: 

a) Das phonetische System der griechischen und deutschen Sprache: Artikulationsort und Artikulationsart der griechischen und 

deutschen Laute, die internationale Lautschrift, phonetische Transkriptionen, Verbindung von Phonetik mit Orthographie, Laut-, 

Buchstaben-Beziehung im Deutschen und Griechischen, Kontrastierung der Laute der griechischen und deutschen Sprache. 

b) Ausspracheschulung im DaF-Unterricht: Aussprachefehlerprognose und -diagnose griechischer SchülerInnen, Methoden 

und Schritte der Fehlertherapie (z.B. Sensibilisierung des Hörens,  von phonetischem Hören zur Sprachproduktion, Übungen 

zur Artikulation der Laute, Aussprachelernen mit allen Sinnen, von der Fremd- zur Selbstevaluation).  

c) Einsatz neuer Lehr-Materialien zur Ausspracheschulung (Präsentation: Stratos Nikolakakis, Doktorand) 

d) Phonologie: Unterschiede zwischen Phonetik – Phonologie, Phoneme, Minimalpaare, Allophone, komplementäre 

Distribution, freie Varianten. 

Bewertung: Übungen und Abschlussklausur 

Ε. Butulussi 

 

DID 207: Didaktik I: Einführung in die Didaktik und Methodik - GERS - Leseverstehen  

In dieser Lehrveranstaltung (3 LEI/5 ECTS) geht es um die Erschließung der Begriffe Didaktik und Methodik des 

Fremdsprachenunterrichts und um das Lehren und Lernen des Deutschen als Fremdsprache, sowohl weltweit, als auch in 

Griechenland. Es folgt eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit den Grundelementen des Unterrichts wie 

Unterrichtsplanung, Lernzielbestimmung, Unterrichtsphasen, Fertigkeiten u.ä. und die Bezugnahme auf den Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS). Im Weiteren wird die Fertigkeit Lesen und Verstehen im 

fremdsprachendidaktischen Rahmen behandelt. 

Bewertung: Schriftliche Prüfung (Klausur). 

Renate Sidiropoulou 

 

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

werden folgende Problemkomplexe 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.  

Bewertung: Schriftliche Prüfung. 

Chr. Antoniou 

 

LIT 204: Geschichte der deutschen Literatur II 

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, Biedermeyer, Vormärz, Junges Deutschland und Realismus. Es 

sollen allgemeine Charakterzüge der einzelnen Literaturepochen gezeigt werden, wobei die Einbettung der Literatur in dem 

geistes- und kulturgeschichtlichen Ablauf deutlich gemacht werden soll. 

Bewertung: Prüfung mündlich. 

D. Nikolaidou-Balta 

 

LIT 208: Kulturgeschichte I  

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. 

E. Sturm-Trigonaki 

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.  

Bewertung: Prüfung schriftlich und mündlich. 

P. Berberoglu / J. Schiebel 

 

LIN 302: Linguistik III (Morphologie - Syntax) 

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.  

Bewertung: Klausur. 

Α. Sioupi 

 

DID 207: Didaktik I: Einführung in die Didaktik und Methodik - GERS - Leseverstehen  

Zunächst werden die Begriffe Didaktik und Methodik des Fremdsprachenunterrichts diskutiert. Dann werden wir uns mit dem 

Lehren und Lernen der deutschen Sprache (als Fremdsprache) weltweit und in Griechenland befassen. Anschließend setzen 

wir uns sowohl theoretisch als auch praktisch, mit Grundelementen des Unterrichts wie Unterrichtsplanung, 

Lernzielbestimmung, Unterrichtsphasen, Fertigkeiten usw. auseinander, wobei wir uns auch auf den Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) beziehen. Schließlich gehen wir noch ausführlich auf die Didaktik des 

Leseverstehens ein.  

Bewertung: Schriftliche Prüfung (Klausur). 

Katerina Vretta-Panidou 

 

DID 307: Didaktik II: Hörverstehen - Grammatik - Autonomes Lernen 
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Zunächst werden wir die theoretischen Grundlagen des Hörverstehens in einem handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterricht erarbeiten. Darüber hinaus werden die Studierenden verschiedene Übungsmöglichkeiten zur 

Schulung des Hörverstehens kennen lernen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Benennung der Ziele sowie die Vermittlung von 

Hörverstehensstrategien. Danach werden wir uns mit der Grammatikbehandlung befassen. Dazu werden diverse Aufgaben, die 

das autonome Lernen fördern, vorgestellt und diskutiert. Wichtig dabei sind das selbstentdeckende Lernen sowie die 

Vermittlung von Lernstrategien. Abschließend werden wir uns mit weiteren Strategien und Möglichkeiten zur Förderung der 

Lernerautonomie befassen. 

Bewertung: Schriftliche Prüfung (Klausur). 

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.  

Bewertung: Klausur. 

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

S. Delianidou 

 

TRA 303: Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen Ι 

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 

vertraut machen 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. 

Bewertung: Schriftliche Prüfung. 

A. Wiedenmayer 

 

LIT 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! 

Jannis Pangalos 

4. Semester 

DEU 401: Deutsche Sprache IV (4 Std.) 

Fortsetzung des Kurses vom Wintersemester.  

Bewertung: wie Deutsche Sprache III.  

P. Berberoglu / J. Schiebel 

 

LIN 402: Einführung in die Linguistik IV: (Sprachliche) Kommunikation: 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 
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Themen werden als Beispiele Ereignisse sprachlicher Kommunikation aus dem deutschen und griechischen Kulturraum 

herangezogen. 

Bewertung: Test oder/und schriftliche Abschlussklausur. 

E. Butulussi 

 

DID 407: Didaktik III: Methoden des FSU - 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 (FSU) kennen lernen. Um diese vier Schwerpunkte herum, Analyse und Kritik von Methoden des 

FSU sowie Lehrwerkanalyse und -kritik, ist die Lehrveranstaltung organisiert. Darüber hinaus wird das Lernen/ Lehren des 

Wortschatzes gesondert behandelt, als einer der Punkte, die diese Analyse bzw. Kritik betreffen. Bewertung :Schriftliche  

Prüfung (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? 

Bewertung: Test und 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.  

Bewertung: Schriftliche Prüfung. 

A. Wiedenmayer 

5. Semester 

DEU 501: Wissenschaftliches Schreiben I 

Ziel dieser Veranstaltung ist es, wesentliche wissenschaftliche Schreibhandlungen zu analysieren und selbst zu produzieren. 

Dabei werden die Studierenden Methoden der Materialsammlung und Gliederung kennenlernen, grundlegende und komplexe 

Schreibhandlungen (zusammenfassen, definieren, begründen, erörtern) anwenden und eine Reihe von Texten auf ihre 

wissenschaftliche Struktur und Aussage hin untersuchen. 

Sie können lernen, ihre Stellungnahmen besser zu begründen, und alle Arbeitsschritte von der Recherche zu einem Thema, 

über die formale Gestaltung (u. a. Zitieren) bis hin zum Aufbau einer Seminar- und Diplomarbeit durchzuführen. 

Bewertung: Abschlußklausur. 

Durch 3 während des Semesters angefertigte akzeptable schriftliche Arbeiten kann 1 Pluspunkt auf die Note gewährt werden. 

G. Singer 

 

6. Semester 

DID 607: Didaktik IV: Unterrichtsbeobachtung und -planung - Vorbereitung auf das Microteaching  

Voraussetzung: Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist das Bestehen der Sprachprüfungen des Grundstudiums. 

Die Studierenden müssen sich für einen der parallelen Kurse eingeschrieben haben. 

Theorie: Nach der Beschäftigung mit den Prinzipien des FSU erfolgt eine Einführung in die Bedingungsfeld-, Sach- und 

Didaktische Analyse. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der fachrelevanten Literatur erarbeiten die STN selbstständig 

Hausaufgaben zur Theorie, die im Kurs diskutiert werden. 
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Übungen: Im Seminar erhalten die STN Gelegenheit zur Unterrichtsbeobachtung anhand von Videomitschnitten. Dieser 

Unterricht wird protokolliert und analysiert. Darüber hinaus planen die STN selbstständig Unterricht zur Vorbereitung auf das 

Microteaching im folgenden Semester. 

Bewertung: Die Abschlussnote setzt sich wie folgt zusammen: 

 Anwesenheit und aktive Teilnahme (1/4 der Note) 

 Bewertung der Hausaufgaben zur Theorie (1/4 der Note) 

 schriftlicher Test zur Unterrichtsplanung zu Semesterende (2/4 der Note) 

Es muss in allen drei Teilbereichen mindestens die Note 5 erreicht werden. 

Andromachi Sapiridou 

Evangelia Karagiannidou 

7. Semester 

DID 707 Didaktik IV: Unterrichtsbeobachtung und -planung - Microteaching (6 Std.) 

Voraussetzung: Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar ist, dass die Studierenden im Grundstudium die 

Sprachprüfung bestanden, die Vorlesungen Didaktik I, II und III absolviert und sich für einen der drei geplanten parallelen 

Kurse eingeschrieben 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. 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). 

(s.a. Leitfaden zum Microteaching und Lehrpraktikum). 

Katerina Vretta-Panidou 

Evangelia Karagiannidou 

Renate Sidiropoulou 

8. Semester 

DID 807: Didaktik V (Unterrichtsanalyse, Hospitations- und Lehrpraktikum) (6 Std.) 

Voraussetzung: Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar ist das Absolvieren des Seminars DIV IV. Die 

Studierenden (STN) bleiben im selben Kurs wie im 7. Semester. Auch im 8. Semester sind drei parallele Kurse geplant. 

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 STN 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 

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 STN einen Bericht über den Verlauf des Seminars, ihre Hospitationen 

und Lehrproben sowie über den eigenen Lernprozess. 

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). 
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 Die schriftliche Arbeit (Bericht) (in Arbeitsgruppen) (2/3 der Note). 

(s.a. Leitfaden zum Microteaching und Lehrpraktikum)  

Katerina Vretta-Panidou 

Evangelia Karagiannidou 

Renate Sidiropoulou 
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SCHWERPUNKTFÄCHER 

A. Schwerpunkt Didaktik und Linguistik 

CODE     ΤITEL DOZENT/IN   LEI   ECTS  

WINTERSEMESTER 

    LIN: Soziale Stereotype und Sprache: Εinstellungen gegenüber Sprachen und Sprechern Kiliari 3 7 

    LIN: Syntax Sioupi 3 7 

    LIN: Der Ausgrenzungsdiskurs in Filmen II: Zusammenarbeit mit der Sekundarstufe Butulussi 3 7 

    Phonetik und Phonologie Schiebel 3 7 

SOMMERSEMESTER 

    LIN: Soziolinguistik Kiliari 3 7 

    LIN: Aspekte der Syntax-Τheorie Sioupi 3 7 

    LIN: Verbklassen und Aspekt Sioupi 3 7 

    DEU: Einführung in das Kreative Schreiben Wolfrum 3 7 

    DEU: Aspekte des wissenschaftlichen Diskurses: Travelwriting Wolfrum 3 7 

    Phonetik und Phonologie ΙΙ Schiebel 3 7 

    Derivation im Deutschen (und Neugriechischen) Szigeti 3 7 

  

WINTERSEMESTER 2009 

LIN: Soziale Stereotype und Sprache: Εinstellungen gegenüber Sprachen und Sprechern 

Im Seminar werden sprachliche “Vorurteile“, Stereotypen und Einstellungen gegenüber Sprachen, Sprachvarietäten und 

Sprechern in ihrem sozialen Kontext eingebettet. Im Mittelpunkt der Diskussion steht der ideologische Rahmen, welcher 

“Vorurteile“, Stereotypen und Einstellungen beeinflusst. Dabei wird versucht, Auf- und Abkommen von prestigebesetzten und 

stigmatisierten Verhaltensweisen zu erklären.  

Bewertung: regelmäßige und aktive Teilnahme, Kurzreferate und Abgabe einer schriftlichen Hausarbeit.  

Teilnehmerzahl: begrenzt (max. 20) 

Α. Kiliari 

 

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.   

Bewertung: erfolgreiche Präsentieren eines Kurzreferats mit ausführlichem Handout und das Bestehen zweier begleitenden 

Tests im Laufe des Seminars. 

A. Sioupi 

 

LIN: Der Ausgrenzungsdiskurs in Filmen II: Zusammenarbeit mit der Sekundarstufe 

An diesem Seminar dürfen sich nur StudentInnen  beteiligen, die die Seminare „Kritische Diskursanalyse I  und Kritische 

Diskursanalyse/Konversationsanalyse II“  besucht haben.  Die Kenntnisse, die in den beiden oben genannten Seminaren 

erworben worden sind, dienen zur Analyse von deutschen und griechischen Filmen zu Ausgrenzungsphänomenen der 

heutigen Gesellschaft.  

Im Mittelpunkt des Seminars stehen Fragestellungen zur Analyse der audio-visuellen Rhetorik des Films sowie Kooperationen 

zwischen StudentInnen und SchülerInnen der Sekundarstufe.  

! Die Filme, die in den Referaten/Hausarbeiten behandelt werden, sollen in den Sprechstunden im September festgelegt 

werden.  
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Bewertung: Referat, schriftliche Hausarbeit, Übungen, aktive Teilnahme am Seminar, Zusammenarbeit mit Klassen der 

Sekundarstufe. 

Begrenzte Teilnehmerzahl (max. 25). 

E. Butulussi 

 

Phonetik und Phonologie 

Das Anliegen des Seminars ist es die Grundlagen der Phonetik und Phonologie zu wiederholen bzw. kurz einzuführen wenn 

keine Grundlagen vorliegen, um sich dann weiterführenden Gebieten der Phonetik zuzuwenden.  Zu den Grundlagen gehören 

u.a. die Themen: das Phon- und Phonemsystem des Deutschen,  die Transkription nach IPA,  die Varietäten des Deutschen. 

Zu den weiterführenden inhaltlichen Blöcke zählen u.a. didaktische Überlegungen für den Fremdsprachenunterricht oder 

Forschungsergebnisse zum Thema Intonation und Emotion (weitere Themen siehe Seminarplan). Auch das 

Aussprachetraining des Deutschen sowie einige Stimm- und Ausspracheübungen in der Gruppe gehören zum Stoff. 

Die Voraussetzungen, um in diesem Seminar einen Leitungsnachweis zu erwerben, sind folgende: 

Es wird von jedem Teilnehmer regelmäßige und aktive Teilnahme an den Unterrichts-veranstaltungen erwartet, dass bezieht 

Hausaufgabenanfertigung genauso ein, wie die Abgabe zweier Stundenprotokolle. Zusätzlich müssen Sie am Ende die 

Abschlussklausur bestehen. 

Judith Schiebel (M.A.) 

SOMMERSEMESTER 2010 

LIN: Soziolinguistik 

Im Mittelpunkt des Seminars steht zunächst ein Überblick über grundsätzliche Begriffe, Fragestellungen und Methoden der 

Soziolinguistik. Ausgehend von der Diskussion soziolinguistischer Schwerpunktsetzung werden verschiedene 

soziolinguistische Richtungen im jeweiligen gesellschaftspolitischen und theoretischen Rahmen dargestellt. Im Mittelpunkt der 

Diskussion stehen sprachliche und außersprachliche Parameter, welche die Variation in der Sprache determinieren.   

Bewertung: regelmäßige und aktive Teilnahme, Kurzreferate und Abgabe einer schriftlichen Hausarbeit.  

Teilnehmerzahl: begrenzt (max. 20). 

A. Kiliari 

 

LIN: Aspekte der Syntax-Τheorie 

Das Seminar behandelt Aspekte der Syntax-Theorie. Gegenstände sind: Lexikon und Syntax, Subkategorisierung, 

Selektionsrestriktionen, das (erweiterte) Projektionsprinzip, Argumentstruktur, Theta-Theorie, Kasustheorie. 

Bewertung: Hausaufgaben, Bestehen zweier begleitender Tests. 

Voraussetzung: Wahlpflichtfach Syntax.  

A. Sioupi 

 

LIN: Verbklassen und Aspekt 

Das Seminar beschäftigt sich mit Grundzügen der Semantik der Kategorien des deutschen Verbs. Verbklassen, 

Verbalternationen, aspektuelle Eigenschaften von Verben und die semantische Argumentstruktur bilden die Schwerpunkte des 

Seminars. Im Laufe des Seminars werden wir uns einigen ausgewählten Verbgruppen des Deutschen zuwenden. 

Bewertung: Hausaufgaben (setzen Lektüre voraus), erfolgreiche Präsentation eines Artikels mit ausführlichem Handout und 

das Bestehen eines abschließenden Tests. 

Voraussetzung: das Wahlpflichtfach Aspekte der Syntax-Theorie. 

A. Sioupi 

 

DEU: Einführung in das Kreative Schreiben 

In diesem Einführungsseminar werden die wichtigsten Techniken des Kreativen Schreibens vermittelt. Die 

SeminarteilnehmerInnen werden sowohl zum Schreiben und zur Reflexion über den eigenen Schreibprozess als auch zur 

kollektiven wie individuellen Überarbeitung ihrer Texte angeleitet.  



 62

Bewertung: aktive (regelmäßige) Teilnahme, Textproduktion, Überarbeitung der Texte und Reflexion über den eigenen 

Schreibprozess (Hausarbeit). 

Maximal 20 KursteilnehmerInnen! 

Jutta Wolfrum 

 

DEU: Aspekte des wissenschaftlichen Diskurses: Travelwriting 

Das Seminar umfasst das ganze Spektrum des Reisejournalismus: Von informativen Reiseführer-Texten über literarische 

Reisegeschichten zu persönlichen oder fiktiven Reiseerinnerungen. Die entstandenen Texte werden kollektiv und individuell 

überarbeitet. 

Bewertung: Aktive Teilnahme und Textproduktion, Überarbeitung aller Texte und Reflexion (Hausarbeit). 

Maximal 20 KursteilnehmerInnen, die bereits die Einführung ins Kreative Schreiben besucht haben. 

J. Wolfrum 

 

Phonetik und Phonologie ΙΙ 

Das Anliegen des Seminars ist es die Grundlagen der Phonetik und Phonologie zu wiederholen bzw. kurz einzuführen wenn 

keine Grundlagen vorliegen, um sich dann weiterführenden Gebieten der Phonetik zuzuwenden.  Zu den Grundlagen gehören 

u.a. die Themen: das Phon- und Phonemsystem des Deutschen,  die Transkription nach IPA,  die Varietäten des Deutschen. 

Zu den weiterführenden inhaltlichen Blöcke zählen u.a. didaktische Überlegungen für den Fremdsprachenunterricht oder 

Forschungsergebnisse zum Thema Intonation und Emotion (weitere Themen siehe Seminarplan). Auch das 

Aussprachetraining des Deutschen sowie einige Stimm- und Ausspracheübungen in der Gruppe gehören zum Stoff. 

Die Voraussetzungen, um in diesem Seminar einen Leitungsnachweis zu erwerben, sind folgende: 

Es wird von jedem Teilnehmer regelmäßige und aktive Teilnahme an den Unterrichts-veranstaltungen erwartet, dass bezieht 

Hausaufgabenanfertigung genauso ein, wie die Abgabe zweier Stundenprotokolle. Zusätzlich müssen Sie am Ende die 

Abschlussklausur bestehen. 

Judith Schiebel (M.A.) 

  

Derivation im Deutschen (und Neugriechischen) 

I. Szigeti 
 

 

 

B. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaft 

CODE    TITEL DOZENT/IN       LEI  ECTS 

WINTERSEMESTER 

    LIT: Autor: Christa Wolf Georgopoulou 3 7 

    
LIT: Kulturwissenschaften: Gedächtnis und Generation. Der Holocaust in der 

deutschsprachigen Literatur der zweiten und dritten Generation. 
Georgopoulou 3 7 

    LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Deutsche Literatur nach dem Fall der Mauer. Zachou 3 7 

    
LIT: Kulturwissenschaften: Literatur und Kunst. Wechselwirkung und gegenseitiger 

Einfluss.  
Zachou 3 7 

    LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Lessing und seine Zeit Nikolaidou-Balta 3 7 

    TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Literaturübersetzung I Nikolaidou-Balta 3 7 

    LIT: Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur I: Geschichte Pangalos 3 7 

SOMMERSEMESTER 

    LIT: Autor: Heinrich von Kleist Georgopoulou 3 7 

    LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Die Neue Sachlichkeit Delianidou 3 7 

    LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Dramen des Expressionismus Delianidou 3 7 
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    TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Literaturübersetzung II Nikolaidou-Balta 3 7 

    TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Untertitelung deutscher Filme Wiedenmayer 3 7 

    LIT: Autoren: José F. A. Oliver - ein deutscher Dichter Trigonakis 3 7 

    LIT: Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur  II: Theorie/Texte Pangalos 3 7 

    LIT: Thomas Mann im Kino Pangalos 3 7 

WINTERSEMESTER 2008 

LIT: Autor: Christa Wolf  

Gegenstand dieses Seminars bildet das Werk der großen deutschen Autorin aus der ehemaligen DDR, die in diesem Jahr 80 

Jahre alt wird. Im Mittelpunkt soll dabei ihre zivilisationskritische Haltung stehen, wie sie sich sowohl in ihren epischen 

Mythostexten, Kassandra und Medea. Stimmen, gegenüber der westlichen Kultur artikuliert, als auch in ihrer Erzählung 

Leibhaftig, in der Gegebenheiten und Zustände der ehemaligen DDR thematisiert werden. Den theoretischen Rahmen bilden 

dabei Studien aus den Bereichen der Philosophie, Psychoanalyse und Frauenforschung. Die Teilnahme umfasst ein 

mündliches Kurzreferat sowie eine schriftliche Hausarbeit. (Das Seminar richtet sich an fortgeschrittene Studenten). 

El. Georgopoulou 

 

LIT: Kulturwissenschaften: Gedächtnis und Generation. Der Holocaust in der deutschsprachigen Literatur der zweiten 

und dritten Generation. 

In diesem Seminar geht es um den Zusammenhang von Gedächtnis und Generationen. Seit Mitte der 90er Jahre existiert ein 

wahrer Holocaustliteratur-Boom, in dem sich vorwiegend Autoren der sogenannten zweiten und dritten Generation zu Wort 

melden. Die Leitfrage des Seminars, wie das Thema des Holocausts und das Gedächtnis der Generationen literarisch 

zusammentreffen, soll in folgenden Werken paradigmatisch erarbeitet werden: Im Krebsgang von Günter Grass, Der Vorleser 

von Bernhard Schlink, Bronsteins Kinder von Jurek Becker, Spione von Marcel Beyer und Himmelskörper von Tanja Dückers.  

Die Teilnahme umfasst ein mündliches Kurzreferat sowie eine schriftliche Hausarbeit. 

El. Georgopoulou 

 

LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Deutsche Literatur nach dem Fall der Mauer. 

Wie beeinflusste der Fall der Mauer die deutsche Literatur? Wie kann man die Spuren der Geschichte in der Literatur nach der 

Wende verfolgen? Wie bearbeiten die SchriftstellerInnen aus dem ehemaligen West- und Ostdeutschland in ihren literarischen 

Werken die Wende? 

Bewertung: Referat und Hausarbeit. 

K. Zachou 

  

LIT: Kulturwissenschaften: Literatur und Kunst. Wechselwirkung und gegenseitiger Einfluss.  

Wie ergänzen sich die schönen Künste, besonders Literatur und Malerei? Es werden Gedichte und Auszüge aus literarischen 

Texten behandelt und mit Bildern und Skulpturen verglichen. Es werden Beispiele u.a. aus der Goethezeit, der Romantik und 

dem Expressionismus bearbeitet.  

Bewertung: Referat und Hausarbeit. 

K. Zachou 

  

LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Lessing und seine Zeit 

In diesem Seminar soll anhand von theoretischen Schriften des 18. Jahrhunderts vorwiegend mittels  theoretischer und 

literarischer Werke Gotthold Ephraim Lessings der Geist der deutschen Aufklärung herausgearbeitet werden. 

Maximale Teilnehmerzahl:30  

Bewertung: regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat und schriftliche Hausarbeit. 

D. Nikolaidou-Balta 

 

TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Literaturübersetzung I 

In diesem Semester werden wir Texte von verschiedenen Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich mit Themen wie 

Liebe, Hass, Trennung befassen auseinandersetzen. Wir werden sie besprechen, Übersetzungsstrategien herausarbeiten und 

sie in die griechische Sprache übertragen. 

Maximale Teilnehmerzahl: 20 

Bewertung: aktive Teilnahme am Unterricht, durch Hausarbeiten und durch Schlussprüfung.  
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D. Nikolaidou - Balta 

 

LIT: Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur I: Geschichte 

Das Seminar bietet eine Übersicht über die wichtigsten Stationen der KJL des deutschsprachigen Raums. Anhand von 

geschichtlicher Darstellung sowie Präsentation ausgewählter Texte soll die Entwicklung der KJL von den Anfängen im 

Mittelalter bis zur „multimedialen“ Gegenwart veranschaulicht werden. 

Bewertung: regelmäßige und aktive Teilnahme, mündliches Referat und schriftliche Hausarbeit oder abschließende Klausur (je 

nach Teilnehmerzahl). 

Jannis Pangalos 

SOMMERSEMESTER 2009 

LIT: Autor: Heinrich von Kleist 

In diesem Seminar werden wir uns mit dem Werk des Schriftstellers Heinrich von Kleist auseinandersetzen, der als 

Außenseiter des Literaturbetriebs seiner Zeit gilt. Dabei werden wir sowohl sein dramatisches Werk als auch seine 

Erzählungen und Novellen behandeln, vor allem hinsichtlich der Einflüsse Rousseaus und Kants, die sich als eine Krise des 

Subjekts in seiner Literatur widerspiegeln.  

Die Teilnahme umfasst ein mündliches Kurzreferat sowie eine schriftliche Hausarbeit. 

Eleni Georgopoulou 

 

LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Die Neue Sachlichkeit  

Themen der Literatur der Neuen Sachlichkeit (1925-1933) sind sowohl die Verarbeitung der politischen Lage der Weimarer 

Republik (1918-1933) wie z.B. soziale Probleme nach dem Ersten Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise 1929, aufkommender 

Faschismus und Kommunismus als auch die kulturelle Situation der Metropole Berlin der „Roaring Twenties“ und Dreißiger 

Jahre, wie z.B. die Bedeutung des Films, Rundfunks und der Presse als neue Medien und das Auftreten der sog. Neuen Frau 

(femme nouvelle). Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen (1932) und Erich Kästners Fabian. Die Geschichte eines 

Moralisten (1931) dienen uns als Arbeitsgrundlage und sind Beispiele für Großstadtsatire und Naivität in der Literatur. 

Bewertung: regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat und schriftliche Hausarbeit. 

S. Delianidou 

 

LIT: Epochen, Gattungen, Strömungen: Dramen des Expressionismus 

Der Expressionismus (ca. 1910-1925) - Teil einer europäischen Kunstrevolution und Grundpfeiler der Moderne - begeistert 

aufgrund seiner Vielgestaltigkeit und Vielschichtigkeit. Diese spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Dramenformen und 

Themen wider. Behandelt wird Ernst Tollers Masse Mensch - Ein Stück aus der sozialen Revolution des 20. Jahrhunderts 

(1919), Georg Kaisers Stationendrama Von morgens bis mitternachts (1916), sowie sein Gedanken- und Formexperiment Gas 

(1917/18) und Gas. Zweiter Teil (1918/19), außerdem Barlachs Auferstehungs- und Verkündigungsdrama Der arme Vetter 

(1918).  

Bewertung: regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat und schriftliche Hausarbeit. 

S. Delianidou 

  

TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Literaturübersetzung II 

In diesem Semester werden wir Texte von verschiedenen Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich mit Themen wie 

Liebe, Hass, Trennung befassen auseinandersetzen. Wir werden sie besprechen, Übersetzungsstrategien herausarbeiten und 

sie in die griechische Sprache übertragen. 

Maximale Teilnehmerzahl: 20 

Bewertung: aktive Teilnahme am Unterricht, durch Hausarbeiten und durch Schlussprüfung.  

D. Nikolaidou-Balta 

  

TRA: Theorie und Praxis des Übersetzens: Untertitelung deutscher Filme 

Gegenstand des Seminars ist die Untertitelung deutscher in Griechenland noch nicht aufgeführter Filme. Die StudentInnen 

transkribieren die Dialoge und übersetzen sie ins Griechische. Anschließend folgt das Spotting des übersetzen Textes und die 

Untertitelung des Films. Der untertitelte Film wird zunächst in den Klassen und dann im KinoKlub der Abteilung vorgeführt. 

Bewertung: Anwesenheit und aktive Teilnahme am Seminar und Angabe einer schriftlichen Hausarbeit und des untertitelten 

Films. 
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Das Seminar richtet sich an StudentInnen ab dem 6. Semester mit sehr guten Kenntnissen der deutschen und griechischen 

Sprache und Computerkenntnissen. 

A. Wiedenmayer 

 

LIT: Autoren: José F. A. Oliver - ein deutscher Dichter  

José F. A. Oliver (geb. 1961) hat die poetische deutsche Sprache revolutioniert, wie die Kritik allgemein anerkannt hat. Wir 

werden uns den Verlauf seines dichterischen Werkes von den Anfängen bis zur Gegenwart ansehen; dabei sollen poetische 

Grundlagen der deutschen Sprache behandelt werden, aber auch Themenbereiche wie Dialogizität, Intertextualität sowie 

Mehrsprachigkeit in der Literatur.  

Bewertung: Referat und schriftliche Interpretation. 

E. Sturm - Trigonakis 

 

LIT: Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur II: Theorie/Texte 

Das Seminar baut auf der Veranstaltung des vorangegangenen Semesters auf. Nachdem die Hauptstationen der KJL unter 

historischem Aspekt dargestellt worden sind, kann jetzt eine „theoretischere“ Annäherung erfolgen. Es werden die wichtigsten 

Ansätze zeitgenössischer KJL- Forschung vorgestellt (Definitionsfragen, Gattungsspezifisches, Komparatistik, Intermedialität, 

Didaktik, Mädchenbuchforschung usw.) und deren Effizienz vermittels multiperspektivischer Analyse exemplarischer (meist 

zeitgenössischer) Texte erprobt. 

Bewertung: regelmäßige und aktive Teilnahme, mündliches Kurzreferat und schriftliche Hausarbeit oder abschließende Klausur 

(je na Teilnehmerzahl). Da das Seminar an die Veranstaltung des WS anknüpft, sollten die Teilnehmenden sinnvollerweise 

auch die „KJL I“ besucht haben. 

Jannis Pangalos 

 

 

LIT: Thomas Mann im Kino 

Die Beziehung Thomas Manns zum Kino eignet sich besonders, um den in den Kulturwissenschaften Hochkonjunktur 

aufweisenden Forschungsbereich der „Intermedialität“ gezielt und in fruchtbarer Weise zu untersuchen: abgesehen davon, 

dass der große Schriftsteller ein starkes Interesse am Kino zeigte, wurden viele seiner Werke filmisch adaptiert ( Die 

Buddenbrooks, Der Tod in Venedig, Mario und der Zauberer, Felix Krull u.a). Zudem wurden sein Leben und Werk Gegenstand 

eines interessanten dramatisierten Dokumentarfilms von Heinrich Breloer (Die Manns. Ein Jahrhundertroman).  

In den ersten einführenden Sitzungen des Seminars wird der theoretische Rahmen abgesteckt.: was für Fragen wirft eine 

Literaturverfilmung auf, d.h. mit welchen Themen kann man sich bei der Analyse eines Films, der sich auf einen literarischen 

Text stützt, befassen? Dabei wird der Versuch unternommen, die wichtigsten Elemente der Filmsprache zu präsentieren, sowie 

den Teilnehmenden einen Überblick über die Bereiche der Intertextualität und der Erzähltheorie zu vermitteln. In den folgenden 

Sitzungen werden Filme analysiert, die literarische Texte von Thomas Mann als Quelle benutzen. Diese Werke- sowohl die 

literarischen, wie auch die filmischen- werden im Seminar besprochen und bilden den „Hauptstoff“ für die Referate und 

Hausarbeiten der StudentInnen. 

Bewertung: regelmäßige und aktive Teilnahme, mündliches Referat und schriftliche Hausarbeit. 

Jannis Pangalos 

 

 
 
Freie Wahlfächer 

CODE     TITEL DOZENTIN LEI  ECTS  

WINTERSEMESTER 

EP   
PAE: Spezielle Themen der Pädagogik: deutsches und griechisches 

pädagogisches Denken 
Antoniou 3 5 

EP   DEU: Sprache und Landeskunde I Berberoglu 3 5 

EP   LIT: Volksmärchen Konstantinidou 3 5 

EP   DEU: Literaturkritik Singer 3 5 
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EP   NDL: Niederländische Sprache und Kultur I 
Bannenberg / 

Janssens 
3 5 

EP   NDL: Niederländische Sprache und Kultur III 
Bannenberg / 

Janssens 
3 5 

EP   NDL: Niederländische Sprache und Kultur V 
Bannenberg / 

Janssens 
3 5 

EP   NDL: Niederländische Sprache und Kultur VII 
Bannenberg / 

Janssens 
3 5 

SOMMERSEMESTER 

    PAE: Deutsche Sprache und deutschsprachige Universitätstudien in Griechenland Antoniou 3 5 

    LIT: Kunstmärchen im 19.Jh. Konstantinidou 3 5 

    DEU: Sprache und Landeskunde IΙ P. Berberoglu 3 5 

    Argumentieren G. Singer 3 5 

    Deutschsprachige Literaturgeschichte anhand von Gedichten G. Singer 3 5 

    NDL: Niederländische Sprache und Kultur II 
Bannenberg / 

Janssens 
3 5 

    NDL: Niederländische Sprache und Kultur IV 
Bannenberg / 

Janssens 
3 5 

    NDL: Niederländische Sprache und Kultur VI 
Bannenberg / 

Janssens 
3 5 

    NDL: Niederländische Sprache und Kultur VIII 
Bannenberg / 

Janssens 
3 5 

 
WINTERSEMESTER 2009 

PAE: Spezielle Themen der Pädagogik: deutsches und griechisches pädagogisches Denken 

Ziel dieses Seminars ist das Thema der Einordnung des Unterrichts der Deutschen Sprache in das griechische Schulsystem 

und die Einführung der deutschsprachigen 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 an den Universitäten Thessaloniki und 

Athen.  

Bewertung:  

Α) Obligatorische schriftliche Arbeit.  

Β) Schriftliche Prüfung. 

Chr. Antoniou 

 

DEU: Sprache und Landeskunde I  

In diesem freien Wahlfach werden Aufgaben zur Erweiterung des Wortschatzes und zum Leseverständnis so genannter 

,,interkultureller Texte’’ durchgeführt. Diese Veranstaltung wird im Sommersemester 2010 ergänzt.  

Bewertung: Aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Ausarbeitung. 

P. Berberoglu  

 

LIT: Volksmärchen 

Was ist ein Märchen? Woher kommt der Begriff ´´Märchen´´ ? 

Wir versuchen diese Fragen zu beantworten. 

Das Alter des Märchens, die Märchentypen und die Geschichte des Märchens im deutschen Sprachraum  

werden uns u.a. beschäftigen. 

Wir analysieren ausgewählte Volksmärchen. 

Th. Konstantinidou 

  

DEU: Literaturkritik 
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Ein wichtiger und lebendiger Bereich der Beschäftigung mit Literatur ist die Literaturkritik. Für die Entwicklung des literarischen 

Marktes sowie der öffentlichen Wahrnehmung von zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur hatten Phänomene wie die 

‚Gruppe 47’, ‚Das literarische Quartett’, Persönlichkeiten wie Marcel Reich-Ranicki, Elke Heidenreich und viele andere 

entscheidende Funktion. Die Studierenden werden Publikationen der Literaturkritik in den Printmedien, im Fernsehen sowie in 

Online-Foren kennenlernen, die den Interessierten auch Möglichkeiten zur eigenen Kritik bieten. Wir werden in diesem Seminar 

verschiedene Formen der Rezension (besonders der Literatur-, aber auch Film- und Theaterkritiken) studieren, ihre 

verschiedenen sprachlichen Mittel und Aussageabsichten analysieren, sowie die Unterschiede von wissenschaftlicher und 

journalistischer Literaturbetrachtung herausarbeiten. 

Bewertung: neben der regelmäßigen aktiven Teilnahme sind in Absprache mit der Dozentin die Präsentation eines 

Themenbereichs sowie deren schriftliche Ausarbeitung der Nachweis für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Seminar. 

G. Singer 

  

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 den ersten beiden Semestern erworbenen elementaren Kenntnisse erweitert. 

Bewertung: schriftliche Prüfung  

H. Bannenberg / P. Janssens 

  

NDL: Niederländische Sprache und Kultur V  

Die in den ersten vier Semestern erworbenen strukturellen und lexikalischen Basiskenntnisse werden konzentrisch ausgebaut. 

Alle vier Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen werden in größeren Einheiten geübt, wobei das Niveau der zu 

behandelnden Themenkreise anspruchsvoller wird. 

Bewertung: schriftliche Prüfung. 

H. Bannenberg / P. Janssens 

  

 

NDL: Niederländische Sprache und Kultur VII  

Im Kurs Niederländisch VII werden allmählich akademische Inhalte thematisiert, die ein differenzierteres Sprachniveau vor 

allem im Bereich des Registers, der Satzverknüpfungen und Textstrukturen voraussetzen. 

Bewertung: schriftliche Prüfung. 

H. Bannenberg / P. Janssens 

SOMMERSEMESTER 2009 

PAE: Deutsche Sprache und deutschsprachige Universitätstudien in Griechenland 

Ziel dieses Seminars ist das Thema der Einordnung des Unterrichts der Deutschen Sprache in das griechische Schulsystem 

und die Einführung der deutschsprachigen 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 an den Universitäten Thessaloniki und 

Athen.  

Bewertung:  

A) Obligatorische schriftliche Arbeit 

B) Schriftliche Prüfung. 

Ch. Her. Antoniou  

 

LIT: Kunstmärchen im 19.Jh. 

In diesem Fach werden wir uns als erstes mit der Poetologie des Kunstmärchens beschäftigen. 

Es folgen die Geschichte, die Botschaft und Erzählstrukturen. 
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Es werden ausgewählte Kunstmärchen analysiert. 

Th. Konstantinidou 

 

DEU: Sprache und Landeskunde IΙ  

In dieser Veranstaltung wird das Seminar vom Wintersemester mit demselben Titel fortgesetzt. Die Teilnahme an Sprache und 

Landeskunde I ist nicht Voraussetzung für das Besuchen dieser Veranstaltung!  

Bewertung: Aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Ausarbeitung. 

P. Berberoglu 

 

Argumentieren 

In diesem Seminar werden anhand alltagsbezogener Themen der Aufbau und die Wirkungsweise von Argumenten erarbeitet 

und erprobt. 

Ausgehend von einer Einführung in die Rede- und Gesprächsrhetorik bekommen die Studierenden Gelegenheit, verschiedene 

Formen der mündlichen sowie schriftlichen Argumentation (Debatte, Diskussion, Stellungnahme) praktisch anzuwenden, um 

somit ihr sprachliches und rhetorisches Ausdrucksvermögen zu erweitern. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitschaft, aktiv und durch die Übernahme kurzer Präsentationen und Reden (1-2 

Pluspunkte) am Seminargeschehen mitzuwirken. 

Das Bestehen der Abschlußklausur entscheidet über den Erfolg der Teilnahme. 

G. Singer 

 

Deutschsprachige Literaturgeschichte anhand von Gedichten 

In diesem Seminar werden die Studierenden anhand von Gedichten durch die deutschsprachige Literaturgeschichte geführt 

und mit den verschiedenen Gestaltungsformen und Ausdrucksmitteln sowie den theoretischen Beschreibungsmöglichkeiten 

von Gedichten vertraut gemacht. Auf diese Weise soll literaturgeschichtliches Wissen vermittelt werden. 

Die Studierenden werden die für verschiedene literarische Epochen und Strömungen typischen, aber auch weniger bekannte 

Gedichtbeispiele analysieren und interpretieren lernen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit den Phänomenen der 

Adaption, Parodie und Persiflage. 

Die Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme ist die regelmäßige und aktive Mitarbeit sowie das Bestehen der 

Abschlußklausur. Durch die schriftliche Interpretation mindestens eines Gedichtes können 1-2 Zusatzpunkte erworben werden. 

Außerdem ist die Bereitschaft zur Rezitation von Gedichten - evtl. auch in einer öffentlichen Veranstaltung - erwünscht. 

G. Singer 

 

NDL: Niederländische Sprache und Kultur II 

Der Kurs Niederländische Sprache und Kultur II baut im Sommersemester auf den im Wintersemester erworbenen 

elementaren Kenntnissen auf. 

Bewertung: schriftliche Prüfung. 

H. Bannenberg / P. Janssens 

 

NDL: Niederländische Sprache und Kultur IV 

Das Ziel des Kurses Niederländisch IV 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 Universität Amsterdam (Niederlande). 

Bewertung: schriftliche Prüfung 

H. Bannenberg / P. Janssens 

 

NDL: Niederländische Sprache und Kultur VI 

Im Laufe des Kurses Niederländische Sprache und Kultur VI sollten die Teilnehmer über ein gediegenes landeskundliches 

Wissen verfügen und eine Sprachbeherrschung erreichen, die dem Niveau des Zertifikats Niederländisch als Fremdsprache 

PMT (Profil gesellschaftlicher Sprachbeherrschung, Niveaustufe B1 des Europäischen Referenzrahmens) entsprechen. 

Bewertung: schriftliche Prüfung. 

H. Bannenberg / P. Janssens 

 

NDL: Niederländische Sprache und Kultur VIII 
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Ein erfolgreicher Abschluss des Kurses Niederländische Sprache und Kultur VIII sollte die Basis für Sprachkenntnisse 

entsprechend der Anforderungen des Zertifikats Niederländisch als Fremdsprache PTHO (Profil Sprachbeherrschung Höherer 

Bildung), Niveaustufe B2 des Europäischen Referenzrahmens) darstellen. 

Bewertung: schriftliche Prüfung. 

H. Bannenberg / P. Janssens 
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Master- und Promotionsstudiengang „Sprache und Kultur im 
deutschsprachigen Raum“ 

 

Präsentation des Schwerpunktes 
 

Α. Schwerpunkt Linguistik und Didaktik 

Der Schwerpunkt Linguistik und Didaktik des Masterstudiengangs „Sprache und Kultur im deutschsprachigen Raum“ der 

Abteilung für deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki richtet sich an Studierende, die ihre 

Kenntnisse in den Bereichen Linguistik und Didaktik des Deutschen als Fremdsprache vertiefen möchten. 

 

Am Beispiel des Deutschen – auch im Vergleich zu anderen germanischen Sprachen – und des Griechischen vermittelt das 

Studium den Studierenden einerseits allgemeine linguistische Grundlagen sowie theoretische und empirische Kenntnisse für 

die Analyse und Beschreibung des Deutschen als Fremdsprache. Andererseits zielt das Studium auf die Vermittlung von 

Fachwissen und die Entwicklung von Fertigkeiten im Bereich Didaktik und Methodik ab, die – angesichts der heutzutage 

existierenden multikulturellen und mehrsprachigen Gesellschaften – unentbehrlich und von besonderer Wichtigkeit sind. 

Studierende des M.A.-Studiengangs sollen in ihrem Studium mit aktuellen Forschungsinhalten und -methoden vertraut 

gemacht werden, so dass sie in der Lage sind, selbständig zu forschen. Darüber hinaus sollen sie aber auch dazu befähigt 

werden, als forschende LehrerInnen in der Klasse tätig zu werden. Ziel ist es also, den Studierenden diejenigen 

Fachkenntnisse und Methoden zu vermitteln, die sie für diverse linguistisch, didaktisch/methodisch und pädagogisch fundierte 

Anwendungen benötigen. 

Zusätzlich zu den offiziellen Bestimmungen, die in der Studienordnung aufgeführt werden, gelten für die Teilnahme am 

Magisterstudiengang mit Schwerpunkt Linguistik und Didaktik folgende Voraussetzungen: 

 hervorragende Kenntnisse der deutschen und der griechischen Sprache, 

 gute Kenntnisse in Bezug auf die theoretische und angewandte Linguistik sowie die Didaktik/Methodik. 

 

Die Zulassung zum Studium erfolgt nach erfolgreicher Teilnahme an einer schriftlicher Prüfung und einem 

Vorstellungsgespräch. Geprüft werden das Lesen und Verstehen eines wissenschaftlichen Textes sowie die Fähigkeit zur 

wissenschaftlichen Textproduktion in griechischer und deutscher Sprache. Darüber hinaus werden die Fähigkeit zum kritischen 

Denken, der Umgang mit wissenschaftlichen Themen aus allen Bereichen des Studiengangs sowie die selbständige 

Anwendung wissenschaftlicher Methoden bewertet. 

 

Β. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaft 

Der Schwerpunkt Literatur und Kultur des Magisterstudienganges der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie richtet 

sich an Studierende, die ihre Kenntnisse der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder im Kontext des europäischen 

Raumes vertiefen möchten. Dieser komparatistische Ansatz wird dadurch unterstützt, dass der Übersetzung als 

paradigmatischem kulturellem Kontaktpunkt besonderer Stellenwert eingeräumt wird. Auf dieser Basis werden 

deutschsprachige Literaturen und Überlieferungen im Zusammenhang mit europäischen und insbesondere griechischen 

erforscht, wobei Kenntnisse der Studierenden in anderen europäischen Sprachen oder Philologien gewinnbringend eingesetzt 

werden können. 

Als Voraussetzungen für eine Teilnahme am Magisterstudiengang mit Schwerpunkt Literatur und Kultur gelten: 

 Hervorragende Kenntnisse der deutschen und der griechischen Sprache 

 Kenntnisse der deutschsprachigen Literaturgeschichte 

 Beherrschung der Methodologie im Bereich der Analyse theoretischer und literarischer Texte 

 Vertrautheit mit den wichtigsten Literaturtheorien des 20. Jahrhunderts     

 

Die Zulassung zum Studiengang erfolgt nach erfolgreicher Teilnahme an einer schriftlichen Prüfung und einem 

Auswahlgespräch, wobei Fertigkeiten wie Textverständnis und Fähigkeit zur wissenschaftlichen Textproduktion in deutscher 

und griechischer Sprache, kritisches Denken sowie die Fähigkeit zum Umgang mit wissenschaftlichen Themen aus dem 

Bereich des Studienganges bewertet werden. 
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Vorlesungsverzeichnis 

 

Α. Schwerpunkt Linguistik und Didaktik 

WINTERSEMESTER 2009-10 

Der Einsatz des kulturellen Elements in DaF-Lehrwerken in Griechenland 

In diesem Kurs gehen wir der Frage nach, welches die Rolle des kulturellen Elements im DaF-Unterricht heute ist. Nachdem 

wir die heutige Diskussion zu diesem Punkt kennen gelernt haben, werden wir uns dem Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen zuwenden, um herauszufinden, wie diese Schrift die Problematik angeht. Als Drittes befassen wir uns mit 

Lehrwerken für DaF, die heute in Griechenland für die verschiedenen Zielgruppen im Einsatz sind. Einige dieser Lehrwerke 

sollen im Kurs daraufhin überprüft werden, in wie weit sie den Empfehlungen des Referenzrahmens folgen. Die Ergebnisse der 

Untersuchung lassen Schlüsse darüber ziehen, welches Gewicht das kulturelle Element für jede der Lernergruppen haben 

kann bzw. darf und ob die Wirklichkeit den programmatischen Vorstellungen der Sprachplanung entspricht. 

A. Sapiridou 

 

Ausgewählte Themen zur Textlinguistik 

Käthi Karpouza-Dorfmüller 

SOMMERSEMESTER 2010 

Computelringuistik: Anwendungen für die Textanalyse 

Ziel des Kurses ist es, die Grundprinzipien der Textanalyse mit Hilfe von Computern vorzustellen. Nach einer kurzen 

Einführung in die Korpuslinguistik und die Rolle von Computern für die Sprachverarbeitung werden wir uns auf die 

Anwendungen von Korpora konzentrieren, die in Deutschland und Griechenland momentan vorhanden sind. Nach einem 

Exkurs zu den Korpora für Griechisch und Deutsch werden wir auf die Forschungsergebnisse eingehen, die für diese beiden 

Sprachen in theoretischer Linguistik und auf der funktionalen Ebene gewonnen wurden. Bei der Analyse von annotierten 

Texten werden wir auf die stilistischen Nuancen und Unterschiede zwischen beiden Sprachen in verschiedenen Genres 

eingehen. Dies soll zu einer erweiterten Methodologie der Textannotation mittels linguistischer Merkmale führen.  

Al. Tantos 

  

Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση 

Αντικείμενο του μαθήματος: Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πολυγλωσσικές και πολυπολιτσμικές κοινωνίες η εκμάθηση και η 

χρήση των γλωσσών ορίζεται από το γενικότερο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συνθηκών όπως αυτό 

αποτυπώνεται στα κεντρικά ευρωπαϊκά κείμενα και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο. Στο μάθημα συζητούνται η ευρωπαϊκή 

γλωσσική πολιτική και οι γλωσσικές / εκπαιδευτικές ανάγκες που συνεπάγεται η υλοποίηση αυτής της πολιτικής γενικότερα 

αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα. 

Στόχος του μαθήματος: Στο μάθημα συζητούνται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα τα οποία ερμηνεύουν συγκεκριμένες 

γλωσσικές πολιτικές και πρακτικές με στόχο οι συμμετέχοντες να επανεξετάσουν τη δική τους θεώρηση στο γλωσσικό 

γίγνεσθαι. 

∆ιαδικασία: Το μάθημα γίνεται με τη μορφή εργαστηρίου και προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών. 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εργασίες οι οποίες συζητούνται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Αγγ. Κοιλιάρη 

 

Β. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaft 

WINTERSEMESTER 2009-10 

Kulturwissenschaften: Diskurse der autothematischen deutschsprachigen Exilliteratur 

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 den Diskursen (z.B. Kunst und Politik, Interkulturalität, 

Gedächtniskultur, Identitäten), die in der selbstreferenziellen Exilliteratur relevant sind, auseinander. Es werden die 

autothematischen Exilromane Der Vulkan (1937-39) von Klaus Mann, Die Wenigen und die Vielen (1933-46) von Hans Sahl 

und Transit (1940/41) von Anna Seghers untersucht. 

Leistungsnachweis: regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat und schriftliche Hausarbeit. 

S. Delianidou 
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Deutschland zwischen Europäisierung und Globalisierung  

Diese Veranstaltung befasst sich mit der Einbindung des gegenwärtigen Deutschland in transnationale Netzwerke: Einerseits 

ist Deutschland als wirtschaftlich stärkstes Land der Europäischen Union einer der „Motoren“ der EU, andererseits steht es mit 

den übrigen EU-Staaten in einem weltweiten Wettbewerb. Darüber hinaus stellt sich immer wieder die Frage, ob die 

anstehenden aktuellen Probleme (illegale Zuwanderung, Klimawandel, Terrorismus etc.) auf nationaler, europäischer oder 

globaler Ebene angegangen werden sollen. Dieses Spannungsfeld zwischen nationalen, europäischen und globalen 

Parametern wollen wir abstecken und zu definieren versuchen, wobei natürlich - kontrastiv - stets auch die Rolle Griechenlands 

mit einbezogen werden wird. Leistungsnachweis durch Präsentation und schriftlicher Ausarbeitung eines selbst gewählten 

Themas zum Seminar aus den Bereichen Geschichte, Soziologie, Literatur oder Kulturwissenschaft. 

Elke Sturm-Trigonakis 

SOMMERSEMESTER 2010 

Gedächtnis und Erinnerung in den Romane von Marcel Beyer 

Marcel Beyer gilt mit seinem lyrischen, essayistischen und prosaischen Werk zu den talentiertesten jungen Autoren 

Deutschlands. Seine Romane, um die es in diesem Seminar hauptsächlich gehen soll, bilden einen wichtigen Beitrag zum 

Gedächtnisdiskurs. In ihnen werden auf inhaltlicher Ebene einschneidende Ereignisse der deutschen Zeitgeschichte des 20. 

Jahrhunderts aufgegriffen, wie z. B. vor allem der Nationalsozialismus oder auch die Teilung Deutschlands, und auf 

struktureller Ebene werden darüber hinaus Erinnerungsverfahren thematisiert. Grundlage des Seminars bilden seine Romane: 

Das Menschenfleisch, Flughunde, Spione und Kaltenburg sowie Theorien aus dem Gedächtnisdiskurs.  

Der Leistungsnachweis erfolgt durch ein Kurzreferat zu einer Theorie aus dem Gedächtnisdiskurs und einer ausführlichen 

Präsentation und schriftlichen Ausarbeitung eines selbst gewählten Themas zu den vorgegebenen Romanen.  

Eleni Georgopoulou 

 

Die Wende von 1989 in der Literatur. 20 Jahre nach dem Mauerfall:. Erneuerung oder Verbitterung? 

2009 feiert die ganze Welt den Fall der Mauer. In diesen zwanzig Jahren sind zahlreiche Bücher erschienen, die von der 

Literaturkritik als literarische Verarbeitungen der Wende gefeiert oder zerrissen wurden. Der Wenderoman wurde gesucht und 

das Fräuleinwunder wurde gefeiert. Die deutsche Literatur erlebt eine Wiederbelebung, ein frischer Fluss des Erzählens 

begrüßt die Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Diese sind die Konturen des Seminars, wir werden uns mit neuen 

deutschen Romanen beschäftigen und wir werden versuchen diese unter die Lupe der wandelnden Geschichte zu betrachten.  

Leistungsnachweis: Rege Anteilnahme, Referat und anschließend ausführliche Ausarbeitung des selbst gewählten Themas zu 

einer Hausarbeit. 

Ekaterini Zachou 
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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.del.auth.gr/ 

 

Ansprechpartner 

ERASMUS-Koordinatorin: Prof. Dr. Athina Sioupi, tel: +30 2310 99 7559, fax +30 2310 99 7542, email: sioupi@del.auth.gr  

Stellvertretende Koordinatorin: Dr. Simela Delianidou, tel: +30 2310 99 8822, fax: +30 2310 99 7542, email: 

simdel@del.auth.gr 

 

ERASMUS-Partneruniversitäten: 

Friedrich-Schiller-Universitat Jena 

Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nur 

Universitat Hamburg 

Canakkale Onsekiz Mart University 

Universitat Bielefeld 

Leibniz Universitat Hannover 

Universita degli studi di Bologna 

Universitat Regensburg 

Kirchliche Padagogische Hochschule in Kre 

Szegedi Tudomanyegyetem 

Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz 

Ruhr-Universitat Bochum 

Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 

Universidad de Santiago de Compostela 

Universite de Bourgogne 

Humboldt-Universitat zu Berlin 

Universidad del Pais Vasco 

Universidade Catolica Portuguesa 

Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg 

Eberhard-Karls-Universitat Tubingen 

 

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), 

Universität Wien (Österreich) 
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 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), Universidad Complutense de Madrid (Spanien), 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Deutschland) 

 Ekaterini Vretta-Panidou: Pädagogische Akademie der Diözese Sankt in Krems (Österreich), Universität Regensburg 

(Deutschland), 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) 

 Paraschos Berberoglu: Canakkale Onsekiz Mart University (Türkei) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 

Κανονισμός Βιβλιοθήκης 

Ι. Βιβλιοθήκη 

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

βιβλιοθήκη έχει περίπου 16.000 βιβλία και έντυπα (υλικό που έχει απομείνει στη βιβλιοθήκη μας μετά την απόσυρση 5.300 

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

Γλωσσολογίας, Μεθοδολογίας-∆ιδακτικής, Μετάφρασης. Υπάρχουν ακόμα βιβλία για τον Γερμανικό πολιτισμό, Φιλοσοφία και 

Ψυχολογία καθώς και πληροφοριακό υλικό, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες. Παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται 

από το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η συλλογή της βιβλιοθήκης διαχειρίζεται από το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα 

HORIZON όπως και όλου του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. 

  

΄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. 

Ι. Τσακίρη, βιβλιοθηκονόμος (τηλ. 2310 997548) email:: itsakiri@del.auth.gr 

Ελ. Κορίτσα, βιβλιοθηκονόμος (τηλ. 2310 997558) email: ekoritsa@del.auth.gr 

 

∆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 
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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 

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- 
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701-3971 Provincial, local, colonial, etc. 

3701-3746 Germany (Democratic Republic, 1949-) 

4801-4897 Low German literature 

 

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. 
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7. Η παράβαση των κανόνων δανεισμού από τον δανειζόμενο συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος παραπέρα δανεισμού 

βιβλίων από τη βιβλιοθήκη. Ειδικά στην περίπτωση παραβίασης του χρόνου επιστροφής, η στέρηση της δυνατότητας νέου 

δανεισμού είναι αυτόματη μέχρι την επιστροφή όλων των βιβλίων που έχουν δανειστεί. 

 

Μικροδιδασκαλίες και Πρακτική Άσκηση 

 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει από το Β΄ έως και το Η΄ εξάμηνο γνώσεις γενικές και ειδικές 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 κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης 

στο Η’ εξάμηνο, οι φοιτητές/ήτριες προετοιμάζονται στο ΣΤ’, στο Ζ’ 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). Η προετοιμασία για τις Μικροδιδασκαλίες (στο ΣΤ’ εξ.) οι Μικροδιδασκαλίες (στο Ζ’ εξ.) και η Πρακτική 

Άσκηση (στο Η’ εξ.) είναι υποχρεωτικά μαθήματα και αποτελούν προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου για όλους/ες τους 

φοιτητές/ήτριες και ανεξάρτητα κατεύθυνσης. 

 

Υπεύθυνες Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης 

Τρία μέλη ∆.Ε.Π. της ∆ιδακτικής είναι υπεύθυνα κάθε χρόνο για την προετοιμασία για τις Μικροδιδασκαλίες (στο ΣΤ’ εξ.), τις 

Μικροδιδασκαλίες (στο Ζ’ εξ.) και την Πρακτική Άσκηση (στο Η’ εξ.). 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-Όλγα Παπαδοπούλου 

4. Ανδρομάχη Σαπιρίδου 

 

            Α. Προετοιμασία για τις Μικροδιδασκαλίες (Μ∆) (στο ΣΤ’ εξ.) 

Στην αρχή του ΣΤ’ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες καταθέτουν ∆ήλωση συμμετοχής και εντάσσονται σε ένα από τα δύο ή τρία 

παράλληλα τμήματα της ∆ιδακτικής ΙV (Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης 

γλώσσας - Προετοιμασία για τις Μικροδιδασκαλίες). Το μάθημα αυτό πιστώνεται με 3 (τρεις) διδακτικές μονάδες. Προϋπόθεση 

είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν περάσει όλες τις εξετάσεις για το μάθημα της Γερμανικής γλώσσας. Το μάθημα αυτό 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις Μικροδιδασκαλίες του Ζ’ εξαμήνου, γι’ αυτό η παρουσία των φοιτητών/τριών στα 

σεμινάρια είναι υποχρεωτική.  

Για κάθε επιμέρους θέμα του μαθήματος αποτελεί προαπαιτούμενο οι φοιτητές/τριες να εκπονούν αντίστοιχες εργασίες στο 

σπίτι πριν συζητηθεί αυτό στο μάθημα, ώστε να ασχοληθούν και με την απαραίτητη βιβλιογραφία. Επίσης οι φοιτητές/τριες θα 

εξασκηθούν στο σχεδιασμό μαθήματος, ώστε να είναι έτοιμοι/ες για τις Μικροδιδασκαλίες του επόμενου εξαμήνου. 

  

            Β. Μικροδιδασκαλίες (Μ∆) (στο Ζ’ εξ.) 

Στην αρχή του Ζ΄ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες καταθέτουν ∆ήλωση συμμετοχής στις Μ∆ και εντάσσονται σε ένα από τα τρία 

παράλληλα τμήματα Μ∆. Το μάθημα των Μ∆ πιστώνεται με με 3 (τρεις) 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. Για να μπορούν οι φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση προϋπόθεση είναι να 

έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα μαθήματα της ∆ιδακτικής/Μεθοδολογίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV καθώς και τα τέσσερα μαθήματα 

γερμανικής γλώσσας. 

  

            Γ. Πρακτική Άσκηση (στο Η’ εξ.) 
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Στην αρχή του Η΄ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες εντάσσονται σε ένα από τα τρία παράλληλα τμήματα του Τμήματος. ∆ε χρειάζεται 

∆ήλωση συμμετοχής, γιατί οι φοιτητές/τριες συνεχίζουν στο τμήμα τους από το Ζ’ εξ., εκτός αν είχαν πάρει μέρος στη ∆ιδακτική 

του Ζ’ εξαμήνου παλαιότερα, οπότε πρέπει να δηλώσουν ότι θα παρακολουθήσουν τώρα τη ∆ιδακτική του Η’ εξαμήνου. 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/τριες δηλώθηκαν για να 

κάνουν την Πρακτική Άσκηση κάτω από την εποπτεία τους. Οι φοιτητές/τριες 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/τριες προϋπόθεση είναι να έχουν περάσει όλα τα 

προηγούμενα μαθήματα της ∆ιδακτικής/Μεθοδολογίας Ι - V, δηλαδή και τις 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 για τις Μ∆ και τηνΠΑ στον εργαστηριακό χώρο 

του πανεπιστημίου. 

3. Την απόλυτη τήρηση των ωραρίων του εκάστοτε σχετικού εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου ασκούνται. 

4. Την τήρηση κανόνων που διέπουν το σχολικό περιβάλλον. 

5. Την ενημέρωση των υπευθύνων μελών ∆.Ε.Π. του Τμήματος και του επόπτη καθηγητή για τις ημερομηνίες έναρξης 

και λήξης της παρουσίας τους στο σχολείο και για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Στην τελευταία περίπτωση 

οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες οφείλουν να επικοινωνήσουν με το υπεύθυνο μέλος ∆.Ε.Π. της Πρακτικής Άσκησης και 

να μην προβούν σε προσωπική επίλυση του προβλήματος. 

6. Την καλή συνεργασία με τους επόπτες καθηγητές. 

7. Τη σύνταξη έκθεσης εμπειριών και αυτοαξιολόγησης στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης με βάση τις οδηγίες που θα 

τους δοθούν. 

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

1. Την εξασφάλιση μιας θέσης ΠΑ σε συνεργασία με 1 ή 2 συμφοιτητές/τριες. 

2. Την Πρακτική Άσκηση στους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτεται η 

ομαλή λειτουργία των εκάστοτε προγραμμάτων της διδασκαλίας της Γερμανικής. 

3. Την αρωγή του υπευθύνου μέλους ∆.Ε.Π. της Πρακτικής Άσκησης για κάθε πρόβλημα και εμπόδιο που τυχόν 

προέκυψε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. 

4. Την αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης ως εκπαιδευτικού μέσου. 
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Microteaching und Lehrpraktikum 
 

Informationen zu Microteaching und Lehrpraktikum  

Der Besuch von Lehrveranstaltungen in Methodik und Didaktik für Deutsch als Fremdsprache (DaF) ist für alle Studierenden 

der Fachrichtung Didaktik und Linguistik und der Fachrichtung Literatur und Kulturwissenschaften vom 2. bis zum 8. Semester 

Pflicht. Im Grund- und Hauptstudium erwerben die Studierenden allgemeines Fachwissen in allen Bereichen der 

Sprachdidaktik und beschäftigen sich mit den fachwissenschaftlichen und methodischen Grundlagen und 

Forschungsmethoden von DaF. 

  

Die Pflichtseminare zum Microteaching finden im 6. und 7. Semester statt und bereiten die Studierenden (STN) auf die 

Umsetzung dieses Fachwissens in der realen schulischen Umgebung vor. Die Teilnahme am Hospitations- und 

Lehrpraktikum im 8. Semester an öffentlichen und privaten Schulen oder Institutionen zum Erwerb des Diploms ist Pflicht. 

  

Verantwortlich für die Vorbereitung auf das Microteaching (6. Semester), die Durchführung von Microteaching (7. Semester) 

und das Hospitations- und Lehrpraktikum (8. Semester) sind jährlich drei der folgenden Mitglieder des Lehr- und 

Forschungspersonals für Didaktik. Dieser Praktikumsausschuss sorgt für die Beschaffung von Praktikumsplätzen an 

öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen, kontaktiert die SchulleiterInnen und BetreuungslehrerInnen und verteilt die 

Praktikumsplätze an die STN. 

 

Lehr- und Forschungspersonal für Didaktik: 

Ekaterini Vretta-Panidou 

Andromachi Sapiridou 

Evangelia Karagiannidou 

Charis-Olga Papadopoulou 

Renate Sidiropoulou 

  

Lehrveranstaltungen 

  DID 607: Didaktik IV DID 707: Didaktik V DID 807: Didaktik VI 

Teilnahme-

voraussetzung 

Bestehen aller vier Sprachprüfungen 

des Grundstudiums 

Bestehen der Lehrveranstaltungen 

Didaktik I, II, III, IV 

Bestehen der 

Lehrveranstaltung Didaktik V

Anmeldung  
zu Semesterbeginn für einen der drei 

Parallelkurse in Didaktik IV 

zu Semesterbeginn (drei 

Parallelkurse) 

zu Semesterbeginn 

(drei Parallelkurse) 

Lehreinheiten  3 LEI (6 ECTS) 3 LEI (6 ECTS) 6 LEI (12 ECTS) 

Anwesenheit Pflicht Pflicht Pflicht 

  

Ziele/Inhalte 

Didaktik IV 

Unterrichtsbeobachtung und -planung – Vorbereitung auf das Microteaching 

- Auseinandersetzung mit Fachliteratur, 

- selbstständige Bearbeitung von Fachliteratur für jede Seminarsitzung in Form von Hausarbeiten 

- Erstellung von Lehrskizzen zur Planung von DaF-Unterrichtseinheiten im Seminar und als Hausarbeit 

- Vorbereitung auf das Microteaching 

Didaktik V 

Unterrichtsbeobachtung und -planung – Microteaching 

- Verbindung von Theorie und Praxis 

- Planung von Unterrichtseinheiten 

- Erstellung von Aufgaben zum Unterricht 

- Durchführung von DaF-Unterricht in der universitären Laborumgebung 

- Verfassen eines Seminarsberichts 

Didaktik VI 

Unterrichtsanalyse – Hospitations- und Lehrpraktikum 

  

Blockseminar: 

- Vorbereitung auf das Praktikum an der Universität 
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Praktikum: 

- gesteuerte Hospitation  

- Planung von Unterrichtseinheiten 

- Durchführung von DaF-Unterricht in der realen, schulischen Umgebung 

- Anwendung der Theorie in der Praxis 

  

Schriftliche Abschlussarbeit: 

- Verfassen eines Seminar- und Praktikumsberichts 

  

Pflichten und Rechte der StudentInnen  

Die StudentInnen sind verpflichtet: 

1. sich an einem der Parallelkurse Didaktik IV, V und VI anzumelden; 

2. die theoretischen Vorbereitungskurse auf das Microteaching und auf das Lehrpraktikum zu besuchen; 

3. den Stundenplan der Bildungsanstalt, in der sie ihr Praktikum absolvieren, unbedingt einzuhalten; 

4. die Schulordnung einzuhalten; 

5. ihre Kursleiterin an der Universität und ihre/n BetreuungslehrerIn über den Beginn und das Ende ihres 

Lehrpraktikums an der Schule zu informieren; 

6. bei eventuellen Problemen Kontakt mit dem verantwortlichen Lehr- und Forschungspersonal des 

Lehrpraktikums aufzunehmen und das Problem nicht persönlich zu lösen; 

7. mit den BetreuungslehrerInnen gut zusammenzuarbeiten; 

8. am Ende des Lehrpraktikums einen Seminar- und Praktikumsbericht mit Selbstreflexion entsprechend den 

erhaltenen Anweisungen zu verfassen. 

 

Die StudentInnen haben ein Recht auf: 

1. einen Praktikumsplatz in Zusammenarbeit mit einem oder zwei MitstudentInnen; 

2. die Durchführung eines Praktikums in den ihnen zugewiesenen Bildungseinrichtungen unter der Voraussetzung, 

dass der reguläre Unterrichtsablauf in DaF nicht beeinträchtigt wird; 

3. Unterstützung von dem Lehr- und Forschungspersonal bei auftretenden Problemen; 

4. Teilnahme an der Evaluation zum Zweck der Verbesserung des Praktikums. 
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Σημαντικές  ημερομηνίες 

 
30.9.2009 ΄Εναρξη Χειμερινού εξαμήνου 2009 

15.01.2010 Λήξη Χειμερινού εξαμήνου 2009

25.01.10- 12.02.2010 Εξεταστική Περίοδος χειμερινού εξαμήνου 2009

15.02.2010 ΄Εναρξη Εαρινού εξαμήνου 2010

28.05.2010 Λήξη Εαρινού εξαμήνου 2010

07.06.2010- 25.06.2010 Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 2009 

Αργίες 
 
26.10.2009 Γιορτή του Αγίου ∆ημητρίου-Επέτειος απελευθέρωσης της 

Θεσσαλονίκης 

28.10.2009 Εθνική Γιορτή 

17.11.2009 Επέτειος του Πολυτεχνείου  

24.12.2009 - 07.01.2010 ∆ιακοπές των Χριστουγέννων 

30.01.2010 Γιορτή των Τριών Ιεραρχών 

11.02.10- 16.02.2010 ∆ιακοπές της Αποκριάς 

25.03.2010 Εθνική Γιορτή 

29.03.10 - 11.04.2010 ∆ιακοπές του Πάσχα 

1.05.2010 Εργατική Πρωτομαγιά 

24.05.2010 Γιορτή του Αγίου Πνεύματος 

 

 

Wichtige   Daten 
 
30.9.2009 Beginn des Wintersemesters 2009 

15.01.2010 Ende des Wintersemesters 2009 

25.01.10- 12.02.2010 Prüfungsperiode des Wintersemesters 2009 

15.02.2010 Beginn des Sommersemesters 2010 

28.05.2010 Ende des Sommersemesters  2010 

07.06.2010- 25.06.2010 Prüfungsperiode des Sommersemesters 

Feiertage 
28.10.2009 Sankt Dimitrios-Tag der Befreiung Thessalonikis 

17.11.2009 Gedenktag des Polytechnikums 

24.12.2009 - 7.01.2010 Weihnachtsferien 

30.01.2010 Fest der drei Hierarchen 

11.02.10- 16.02.2010 Fastnachtsferien 

25.03.2010 Nationalfeiertag 

29.03.10 - 11.04.2010 Osterferien 

1.05.2010 1. Mai 

24.05.2010 Pfingsten 

 
 
 
 

 


