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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Πρόγραµµα Αναµόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών  
 
To Πρόγραµµα Αναµόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών είναι ένα 
επιδοτούµενο πρόγραµµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό τη 
διαµόρφωση εναλλακτικού διδακτικού υλικού, το οποίο συνεχώς 
αναµορφούµενο εξασφαλίζει την αναβάθµιση του περιεχοµένου των σπουδών 
στο Τµήµα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εντάσσεται στο πρόγραµµα 
µαθηµάτων του τρέχοντος χειµερινού εξαµήνου 2003/04 το µάθηµα αυτό µε 
αντικείµενο την ενοποίηση του Γραπτού και Προφορικού Λόγου, όπως αυτή 
διαµορφώνεται στο νέο πρόγραµµα των Πρακτικών Γλωσσικών Ασκήσεων. 
Στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού οι φοιτητές/φοιτήτριες µαζί µε το 
διδάσκοντα δηµιουργούν εναλλακτικό υλικό προκειµένου να εφαρµοστεί στα 
επόµενα εξάµηνα. 
 
Το µάθηµα αυτό έχει σεµιναριακό χαρακτήρα και οι φοιτητές/φοιτήτριες 
καλούνται να έχουν τακτική παρουσία έτσι ώστε να συµβάλλουν µε την ενεργό 
συµµετοχή τους στη διάρκεια όλου του κύκλου µαθήµατος στη διαµόρφωση 
εναλλακτικού διδακτικού υλικού. Γι αυτό το λόγο ο αριθµός των 
συµµετεχόντων περιορίζεται στα 25 άτοµα, τα οποία θα πρέπει να έχουν καλή 
γνώση της Γερµανικής. Το µάθηµα προσφέρεται 2 ώρες την εβδοµάδα. 
 
Στο τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα εξετάζονται σε µια γραπτή εξέταση 
που αντιστοιχεί στο υπάρχον µάθηµα του Τµήµατός µας Γραπτός Λόγο ΙΙ (DA 
14), παράλληλα όµως η τακτική και ενεργός παρουσία τους, όπως επίσης η 
δηµιουργία εναλλακτικού υλικού θα λαµβάνεται υπόψη στη γενική τους 
βαθµολογία.  
 
 
 

Στόχοι του σεµιναρίου 
 
Κατανόηση κειµένου 
Ερµηνεία/Επεξήγηση του περιεχοµένου του κειµένου µε δικά µας λόγια 
 
Επεξεργασία κειµένου 
Επεξεργασία λεξιλογίου 
Επεξεργασία γραµµατικών φαινοµένων που δυσκολεύουν την κατανόηση του 
κειµένου 
 
 
Γραπτός Λόγος 
Κατανόηση και σύνοψη των σηµαντικότερων πληροφοριών του κειµένου 
Αναγνώριση/Κατανόηση της λογικής του συγγραφέα, δηλαδή της λογικής 
δοµής του κειµένου και απόδοση αυτής 
 
 



Προφορικός Λόγος 
Προφορική παρουσίαση ενός θέµατος βασιζόµενη πάνω σε ένα κείµενο. 
∆ηλαδή µεταφορά γραπτού σε προφορικό λόγο 
 
 

Αναδιαµορφούµενοι στόχοι του σεµιναρίου 
 
 

1. Κατανόηση κειµένου 
• Ερµηνεία/Επεξήγηση του περιεχοµένου του κειµένου µε δικά 

µας λόγια 
 

2. Επεξεργασία κειµένου 
• Επεξεργασία λεξιλογίου 
• Επεξεργασία γραµµατικών φαινοµένων που δυσκολεύουν την 

κατανόηση του κειµένου 
 

3. Γραπτός Λόγος 
• Κατανόηση και σύνοψη των σηµαντικότερων πληροφοριών του 

κειµένου 
• Αναγνώριση/Κατανόηση της λογικής του συγγραφέα, δηλαδή 

της λογικής δοµής του κειµένου και απόδοση αυτής 
• Παραγωγή νέων, ελεύθερων γραπτών κειµένων σχετικά µε 

κάποιους προβληµατισµούς που προκύπτουν µέσα από το 
κείµενο (σκοπός η παραγωγή ελεύθερου γραπτού λόγου) 

 
4. Προφορικός Λόγος 

• Προφορική παρουσίαση ενός θέµατος βασιζόµενη πάνω σε ένα 
κείµενο. ∆ηλαδή µεταφορά γραπτού σε προφορικό λόγο 

• Παραγωγή νέων, ελεύθερων προφορικών  κειµένων σχετικά µε 
κάποιους προβληµατισµούς που προκύπτουν µέσα από το 
κείµενο, π.χ. εκφράζω την άποψή µου, παρουσίαση της 
κατάστασης στην Ελλάδα και σύγκριση µε αυτήν του κειµένου 
(σκοπός η παραγωγή ελεύθερου προφορικού λόγου) 

• Προβλήµατα προφοράς 
 
 
 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 
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Texten. Studienreihe Deutsch als Fremdsprache. Heft 1. Lensing, 
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∆ιευθύνσεις στην ιστοσελίδα 

 
• http://AltaVista.de 
• http://google.com 
• http://www.fireball.de 
• http://www.dino-online.de 
• http://www.deutsche-kultur-international.de 
• http://www.goethe.de 
• http://vroom.web.de 
• http://www.zeitungen.de 
• http://www.paperball.de 
• http://www.glist.com 

 
 
Σχεδιασµός 1ου µαθήµατος 



 
Στόχοι: 
 

1. Περιγραφή του σκοπού και των στόχων του µαθήµατος. 
 

2. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση αυτού του 
µαθήµατος. 

 
3. Οι φοιτήτριες αναλαµβάνουν να βρουν κείµενα που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα αυτό. 
 

4. Οι φοιτήτριες παίρνουν τις ήδη υπάρχουσες σηµειώσεις στον 
Προφορικό Λόγο ΙΙ και Γραπτό Λόγο ΙΙ µε σκοπό την µελέτη και 
αναδιάρθρωση αυτών. 

 
5. Οι φοιτήτριες παίρνουν το πρώτο κείµενο από την διδάσκουσα µε 

σκοπό να σκεφτούν στο σπίτι τις διδακτικές δραστηριότητες που 
µπορούν να προκύψουν από αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τους ήδη 
υπάρχοντες σκοπούς του µαθήµατος: 
- Κατανόηση κειµένου 
- Επεξεργασία κειµένου 
- Γραπτός Λόγος 

Ο τέταρτος σκοπός, Προφορικός Λόγος, θα συζητηθεί στα επόµενα 
µαθήµατα. 

 
 
Σχεδιασµός  2ου Μαθήµατος 
 
Στόχοι: 
 

1. Με βάση τους κύριους στόχους του µαθήµατος (βλ. πίνακα) συζήτηση 
για το αν µπορούν αυτοί οι στόχοι να παραµείνουν ως έχουν ή να 
προστεθεί ή να αφαιρεθεί κάτι. 

 
2. Εκτενείς συζήτηση του τι θα µπορούσε να κάνει κανείς µε το κείµενο 

“Laute und Sprache” λαµβάνοντας υπόψη τους τρεις πρώτους στόχους 
του µαθήµατος: Κατανόηση Κειµένου, Επεξεργασία Κειµένου, Γραπτός 
Λόγος. Στη συζήτηση αναφορά στο µέχρι τώρα υπάρχον υλικό, πώς 
αυτό θα µπορέσουµε να το διαµορφώσουµε εκ νέου για τη χρήση του 
στην ενοποίηση γραπτού και προφορικού λόγου. 

 
3. Εργασία για το σπίτι 

 
Σχεδιασµός 3ου µαθήµατος 

 
Στόχοι: 

 
1. Συζήτηση για τη σηµασία των αποτελεσµάτων των οµάδων εργασίας. 

Τα αποτελέσµατα θα προκύψουν µέσα από τις ίδιες τις ανάγκες τους. 
Οι φοιτητές συγκροτούν το υλικό βάση των δικών τους αναγκών. 



 
2. Συζήτηση για την αναγκαιότητα δηµιουργίας καταλόγου κριτηρίων για 

την επιλογή των κειµένων που θα επεξεργάζονται στο εξής στο µάθηµα 
αυτό στα επόµενα εξάµηνα. 

 
3. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων µιας οµάδας εργασίας. 
 
4. Εάν υπάρχει χρόνος παρουσίαση των αποτελεσµάτων µιας δεύτερης 

οµάδας εργασίας. 
 

5.  Κατανοµή των εργασιών για το σπίτι.  
 

 
Σχεδιασµός 4ου µαθήµατος 
 
Στόχοι: 
 

1. Συζήτηση για το πώς µπορεί το µάθηµα αυτό γενικότερα να βελτιωθεί. 
 

2. Παρουσίαση της εργασίας Nominalisierung.  
Παρουσίαση του φαινοµένου µέσα στο κείµενο Laute und Sprache, 
χρήση του στον επιστηµονικό λόγο και ασκήσεις. 
 

3. Παράδοση των υπόλοιπων εργασιών µε σκοπό να τις µελετήσω στο 
σπίτι. 

 
4. Εργασία για το σπίτι 

 
Σχεδιασµός 5ου µαθήµατος 
 
Στόχοι: 
 

1. Οι φοιτήτριες µου δίνουν τις περιλήψεις που έκαναν στο σπίτι. 
 

2. Συζήτηση για τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνουν τα 
κείµενα που θα χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα αυτό 

 
3. Σε κάθε φοιτήτρια µοιράζεται ένας αριθµός κειµένων µε σκοπό να 

επιλέξει µε βάση τα κριτήρια που θα καθορίσουµε τα κατάλληλα 
κείµενα για το µάθηµα αυτό 

 
4. Συλλογή γραµµατικών φαινοµένων που δυσκολεύουν την κατανόηση 

του κειµένου ή που έχουν δυσκολία οι φοιτήτριες/φοιτητές στη χρήση 
τους στον γραπτό λόγο 

 
5. ∆ιαχωρισµός των φαινοµένων που µπορούν να γίνονται στην επόµενη 

βαθµίδα Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙΙ 
 

6. Καθορισµός βιβλιογραφίας σχετικής µε βιβλία Γραµµατικής της 
Γερµανικής 



 
7. Παρουσίαση της εργασίας σχετικά µε το θέµα Nominalisierungen 

 
8. Εργασίες για το σπίτι 

 
 
Σχεδιασµός 6ου µαθήµατος 
 
Στόχοι: 
 

1. Προσθήκη νέων στόχων στους αρχικούς στόχους. 
 

2. Παράδοση ασκήσεων σχετικά µε Nominalisierungen. 
 

3. Σχολιασµός των περιλήψεων που διόρθωσα. Σύγκριση µιας λιγότερη 
καλής µε δύο σωστές περιλήψεις. 

 
4. Μοιράζω υλικό σχετικά θέµατα Exzerpt  και Protokoll και δύο φοιτήτριες 

αναλαµβάνουν να µελετήσουν τα θέµατα και να τα παρουσιάσουν 
κάποια από τις επόµενες φορές µε σκοπό να δούµε εάν µπορούν να 
ενταχθούν στην ύλη του µαθήµατος αυτού. 

 
5. Συζήτηση του φυλλαδίου που ετοίµασε µια φοιτήτρια µε τις 

σηµαντικότερες πληροφορίες του κειµένου Laute und Sprache. 
 

6. Σχολιασµός του φυλλαδίου που ετοίµασε µια φοιτήτρια σχετικά µε τον 
προφορικό τρόπο παρουσίασης ενός θέµατος (Referat). 

 
7. Σχολιασµός του φυλλαδίου που ετοίµασε µια φοιτήτρια σχετικά µε 

ασκήσεις πάνω στο λεξιλόγιο του κειµένου Laute und Sprache.   
 

8. Εργασία για το σπίτι.    
 
 
Σχεδιασµός 7ου µαθήµατος 
 
Στόχοι: 
 

1. Moιράζω κείµενα για να κάνουν οι φοιτήτριες περιλήψεις στο σπίτι µε 
σκοπό να εξασκηθούν σε αυτό το είδος κειµένων. 

 
2. Οι φοιτήτριες παίρνουν το τελικό φυλλάδιο µε τα κριτήρια αξιολόγησης 

των κειµένων που θα επεξεργαστούν (βλ. 5. µάθηµα). 
 
3. Συζήτηση για το αν χρειάζεται να συµπεριλάβουµε στην ύλη του 

µαθήµατος αυτού την ύλη για το Protokoll. 
 

4. Καθορίζουµε ποιος θα αναλάβει να παρουσιάσει την επόµενη φορά το 
τι είναι Exzerpt. 

 



5. Σχολιασµός της εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία κάποιων 
γραµµατικών φαινοµένων από το κείµενο Laute und Sprache.  

 
6. Σχολιασµός της εργασίας σχετικά µε το θέµα Zusammenfassung.  

 
7. Εργασία για το σπίτι 
  

Σχεδιασµός 8ου µαθήµατος 
 
Στόχοι: 
 

1. Eπιστροφή εργασιών διορθωµένων. 
 
2. Σχολιασµός της εργασίας µιας φοιτήτριας σχετικά µε ασκήσεις πάνω σε 

ένα κείµενο. 
 

3. Μοίρασµα των γραµµατικών φαινοµένων από το κατάλογο µε τα 
γραµµατικά φαινόµενα που έχουµε διαµορφώσει για αυτό το µάθηµα. 

 
4. Παρουσίαση του τι είναι Exzerpt. 

 
5. Παρουσίαση δύο βιβλίων σχετικά µε προβλήµατα προφοράς. 

 
6. Μοίρασµα των ερωτηµατολογίων σχετικά µε την αξιολόγηση του 

διδάσκοντα.  
 
7. Εργασία για το σπίτι. 
 
 

Σχεδιασµός 9ου µαθήµατος 
 
Στόχοι: 
 

1. Οι υπόλοιπες φοιτήτριες συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο. 
 
2. Μοιράζω υλικό που θα βοηθήσει στην γραπτή εξέταση σχετικά µε 

Wortbildung, κλίση των επιθέτων και ένα παράδειγµα περίληψης ενός 
κειµένου. 

 
3. Παρουσίαση ενός Referat και σχολιασµός αυτού. 
 
 

Σχεδιασµός 10ου µαθήµατος 
 
Στόχοι: 
 

1. Παρουσίαση της εργασίας σχετικά µε προβλήµατα προφοράς 
συγκρίνοντας δύο βιβλία ως προς τα πλεονεκτήµατά και τα 
µειονεκτήµατά τους (βλ. σηµειώσεις). 



 
2. Παρουσίαση της εργασίας µε θέµα την Zusammenfassung (περίληψη) 

ενός κειµένου (βλ. σηµειώσεις). 
 

3. Οι φοιτήτριες αναλαµβάνουν να επεξεργαστούν επιµέρους θέµατα που 
αναφέρονται στους καινούργιους κανονισµούς ορθογραφίας µε σκοπό 
να τα παραδώσουν µετά τη λήξη του εξαµήνου.  

 
4. Αναφορά στην γραπτή εξέταση  που θα ακολουθήσει και στην 

εξεταζόµενη ύλη. 
 

5. Στις φοιτήτριες δίνεται µια αναλυτική βιβλιογραφία µε όλο το υλικό που 
χρησιµοποιήθηκε στο σεµινάριο αυτό και περαιτέρω βιβλιογραφία για 
µεγαλύτερη εµβάθυνση. 

 
6. Kλείσιµο του σεµιναρίου µε έναν δικό µου απολογισµό. 
 

 


