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Πρόγραμμα ςπουδών «Πρακτικέσ Γλωςςικέσ Αςκήςεισ» 

(ΠΓΑ): DAY 01 
 

Γενική περιγραφή για όλη τη ςειρά μαθημάτων ΠΓΑ: Γλώςςα Ι έωσ Γλώςςα IV 

 
Στόχοσ του Ρρογράμματοσ ςπουδϊν «Ρρακτικζσ Γλωςςικζσ Αςκιςεισ (ΡΓΑ)» είναι θ 

ενίςχυςθ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των φοιτθτϊν, οι οποίοι ςτα πρϊτα εξάμθνα ςπουδϊν 

βρίςκονται αντιμζτωποι με ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ ςτθ γνϊςθ και χριςθ τθσ 

γερμανικισ γλϊςςασ. Με τθν προςφορά τεςςάρων μακθμάτων γλϊςςασ, τα οποία 

αντιςτοιχοφν ςτα τζςςερα πρϊτα εξάμθνα των ςπουδϊν, επιδιϊκεται θ ςυςτθματικι 

υποςτιριξθ τθσ εκμάκθςθσ τθσ Γερμανικισ, ϊςτε με τθν ολοκλιρωςθ του Ρρογράμματοσ 

ΡΓΑ οι φοιτθτζσ να ζχουν αποκτιςει ςε προχωρθμζνο επίπεδο (Γ1) τόςο γενικζσ 

επικοινωνιακζσ, όςο και ειδικζσ γλωςςικζσ / γλωςςολογικζσ δεξιότθτεσ. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ 

αποτελοφν βαςικό εργαλείο για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν, αλλά και για τθ μετζπειτα 

επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.  

Στο Ρρόγραμμα περιλαμβάνονται μακιματα κορμοφ (τρεισ ϊρεσ τθν εβδομάδα για κάκε 

μάκθμα) και μακιματα εμβάκυνςθσ/εμπζδωςθσ (επίςθσ τρεισ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ για 

κάκε μάκθμα). Διδάςκεται τόςο θ πρόςλθψθ όςο και θ παραγωγι λόγου και εξαςκείται 

τόςο θ γραπτι όςο και θ προφορικι ζκφραςθ. Στθ διδαςκόμενθ φλθ περιλαμβάνονται 

αυκεντικά κείμενα γενικοφ ενδιαφζροντοσ και κείμενα από τουσ επιμζρουσ τομείσ των 

ςπουδϊν Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, όπωσ: Γλωςςολογία, Λογοτεχνία, Διδακτικι, 

Επιςτιμθ τθσ Μετάφραςθσ, Γερμανικι Ιςτορία κ.α. Ραράλλθλα με τα μακιματα είναι 

απαραίτθτθ και θ κατ’ οίκον μελζτθ των φοιτθτϊν, προκειμζνου να μποροφν να 

ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ των εξετάςεων ςτο τζλοσ του εξαμινου. Ακολουκοφν 

επιμζρουσ περιγραφζσ για το κάκε ζνα από τα τζςςερα μακιματα. 
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Επιμέρουσ περιγραφέσ μαθημάτων 
 

Γλώςςα Ι – α΄ εξάμηνο 

Στο μάκθμα αυτό, το οποίο απευκφνεται ςτουσ φοιτθτζσ του πρϊτου εξαμινου, 

εξετάηονται και αναλφονται κείμενα κυρίωσ από τουσ τομείσ Γερμανικόσ πολιτιςμόσ, 

Μόρφωςθ και Εκπαίδευςθ, ςφγχρονα προβλιματα κακϊσ και ενδιαφζροντα του φοιτθτι. 

Ραράλλθλα γίνεται επανάλθψθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν φαινομζνων τθσ γερμανικισ 

Γραμματικισ επιπζδου Β1+. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να: 

 κατανοοφν και να επεξεργάηονται γραπτά κείμενα από τον ζντυπο και θλεκτρονικό 
τφπο κακϊσ και κείμενα γενικοφ ενδιαφζροντοσ από τουσ τομείσ που αναφζρονται 
παραπάνω, 

 ςυντάςςουν κείμενα με ςαφι διάρκρωςθ όπωσ, εκκζςεισ ποικίλθσ κεματολογίασ, 
περιγραφζσ και επιςτολζσ, 

 παρουςιάηουν προφορικά το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου που διάβαςαν, 

 ςυνεννοοφνται για κζματα, τα οποία τουσ είναι οικεία (π.χ. κακθμερινι ηωι, 
προςωπικζσ εμπειρίεσ και ενδιαφζροντα, ελεφκεροσ χρόνοσ), 

 εκφράηουν με κατανοθτό τρόπο –γραπτά ι προφορικά- τθν άποψι τουσ για ζνα 
ηιτθμα. 

 

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

Διδάςκοντεσ: Ιωάννα Ρίηου, Δθμιτρθσ Ηζπποσ, Ακαναςία Κοντομιτρου, Αναςταςία 

Χουρναηίδθ   

 

Γλώςςα ΙΙ – β΄ εξάμηνο 

Στο μάκθμα αυτό, το οποίο απευκφνεται ςτουσ φοιτθτζσ του βϋ εξαμινου, διδάςκονται 

κείμενα γενικοφ ενδιαφζροντοσ από τον ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο, κακϊσ επίςθσ και 

κείμενα ςε απλι επιςτθμονικι γλϊςςα κυρίωσ από τουσ τομείσ Μόρφωςθ και Εκπαίδευςθ 

και Εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλώςςασ. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτθν ανάπτυξθ του 

λεξιλογίου (λεκτικά πεδία, ςυνϊνυμα, αντϊνυμα κλπ.), κακϊσ και ςτθν επανάλθψθ και 

εμπζδωςθ φαινομζνων τθσ Γερμανικισ Γραμματικισ επιπζδου Β2. Μετά τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να: 

 κατανοοφν και να επεξεργάηονται γραπτά κείμενα από τουσ τομείσ που 
αναφζρονται παραπάνω, 

 επιλφουν αςκιςεισ λεξιλογίου και να αποδίδουν με τον κατάλλθλο τρόπο λζξεισ και 
φράςεισ, ανάλογα με τθν εκάςτοτε επικοινωνιακι περίςταςθ, 

 ςυντάςςουν γραπτά κείμενα με ςαφι διάρκρωςθ και με το κατάλλθλο λεξιλόγιο, 
ςτα οποία περιγράφουν, αξιολογοφν, εξάγουν ςυμπεράςματα, παρακζτουν ιδζεσ 
και προτείνουν λφςεισ για ζνα πρόβλθμα, 

 κατανοοφν ςυνεντεφξεισ και προφορικζσ παρουςιάςεισ ενόσ κζματοσ κακϊσ και τθ 
ςυηιτθςθ που ακολουκεί, επίςθσ να διατυπϊνουν κατά τθ ςυηιτθςθ μια ςφντομθ 
παρζμβαςθ ι ερϊτθςθ, 
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 παρουςιάηουν προφορικά ζνα κείμενο εφθμερίδασ ι ζνα κζμα και να απαντοφν ςε 
απλζσ ερωτιςεισ κατά τθ ςυηιτθςθ που ακολουκεί, 

 να περιγράφουν και να εξθγοφν προφορικά πίνακεσ, ςτατιςτικζσ, διαγράμματα. 
 

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

Διδάςκοντεσ: Ιωάννα Ρίηου, Δθμιτρθσ Ηζπποσ, Ακαναςία Κοντομιτρου, Αναςταςία 

Χουρναηίδθ   

 

Γλώςςα ΙΙΙ – γ΄ εξάμηνο 

Στο μάκθμα αυτό, το οποίο απευκφνεται ςτουσ φοιτθτζσ του γϋ εξαμινου, δίνεται ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτο γραπτό λόγο και ςτθν εξάςκθςθ τθσ ικανότθτασ γραπτισ ζκφραςθσ. 

Ραράλλθλα γίνεται επανάλθψθ και εμπζδωςθ βαςικϊν φαινομζνων τθσ Γραμματικισ, τα 

οποία είναι ςθμαντικά για τον επιςτθμονικό λόγο. Στθν φλθ περιλαμβάνονται περιγραφικά 

κείμενα επιπζδου Β2, κακϊσ και κείμενα γραμμζνα ςε απλι επιςτθμονικι γλϊςςα από τουσ 

τομείσ των ςπουδϊν (π.χ. γερμανικι ιςτορία, επιςτιμθ τθσ μετάφραςθσ, εκμάκθςθ και 

διδαςκαλία ξζνθσ γλϊςςασ). Ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ γραπτισ ζκφραςθσ διδάςκονται 

κυρίωσ μορφζσ γραπτοφ λόγου, οι οποίεσ βαςίηονται ςε ζνα κείμενο-βάςθ (π.χ. θ ςφντμθςθ, 

θ επζκταςθ κειμζνου και ο ςχολιαςμόσ κειμζνου ι κζςθσ / κζςεων). 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να: 

 κατανοοφν και να επεξεργάηονται περιγραφικά κείμενα και κείμενα από τουσ τομείσ 

των ςπουδϊν τουσ που είναι γραμμζνα ςε απλι επιςτθμονικι γλϊςςα, 

 αποδίδουν ςε μορφι γραπτισ περίλθψθσ τα κυριότερα ςθμεία ενόσ περιγραφικοφ ι 

ενόσ απλοφ επιςτθμονικοφ κειμζνου,  

 χρθςιμοποιοφν ςυγκεκριμζνα φραςτικά μζςα, για να αποδίδουν με κατανοθτό τρόπο 

τισ κζςεισ του ςυγγραφζα από ζνα κείμενο που επεξεργάηονται, 

 χειρίηονται και οι ίδιοι τον γραπτό επιςτθμονικό λόγο τθσ Γερμανικισ, ζςτω και με 

οριςμζνεσ αδυναμίεσ, όταν αναφζρονται και ςχολιάηουν βιβλιογραφικζσ πθγζσ, 

 παρουςιάηουν προφορικά ζνα επιςτθμονικό κείμενο και να απαντοφν ςε ςχετικζσ 

ερωτιςεισ. 

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

Διδάςκοντεσ: Ιωάννα Ρίηου, Ekkehard Haring, Δθμιτρθσ Ηζπποσ, Ακαναςία Κοντομιτρου, 

Φοίβθ Χυτιρθ, Αναςταςία Χουρναηίδθ  

 

Γλώςςα IV – δ΄ εξάμηνο 

Στο μάκθμα αυτό, το οποίο απευκφνεται ςτουσ φοιτθτζσ του δϋ εξαμινου, δίνεται ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ, επεξεργαςία και παραγωγι του γραπτοφ επιςτθμονικοφ λόγου 

τθσ Γερμανικισ. Στθν φλθ περιλαμβάνονται κυρίωσ επιςτθμονικά κείμενα από τουσ τομείσ 

των ςπουδϊν Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ (π.χ. Γλωςςολογία, Επιςτιμθ τθσ 

Λογοτεχνίασ, Διδακτικι τθσ ξζνθσ γλϊςςασ).  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να: 
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 κατανοοφν και να επεξεργάηονται επιςτθμονικά κείμενα από τουσ διάφορουσ 
τομείσ των ςπουδϊν τουσ, 

 ςχολιάηουν και να εκφράηουν τθν άποψι τουσ για τισ κζςεισ του ςυγγραφζα ενόσ 
κειμζνου, 

 διατυπϊνουν γραπτϊσ τθ δικι τουσ κζςθ και να τθ ςτθρίηουν με επιχειριματα 
χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα εκφραςτικά μζςα, 

 μετατρζπουν ζνα γραπτό κείμενο ςε διαφορετικό κειμενικό είδοσ, 

 παρουςιάηουν προφορικά ζνα επιςτθμονικό κείμενο και να απαντοφν ςε ςχετικζσ 
ερωτιςεισ, 

 χειρίηονται γενικϊσ με ςχετικι ευχζρεια τον επιςτθμονικό λόγο τθσ Γερμανικισ. 

 

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: γραπτι και προφορικι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

Διδάςκοντεσ: Ιωάννα Ρίηου, Ekkehard Haring, Δθμιτρθσ Ηζπποσ, Ακαναςία Κοντομιτρου, 

Αναςταςία Χουρναηίδθ 
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1ο εξάμηνο 
 

DGY 10: Ειςαγωγή ςτη Γλωςςολογία 

Διδάςκων:  Mάριοσ Χρφςου 

Η Γλωςςολογία αποτελεί μία από τισ κφριεσ επιςτθμονικζσ κατευκφνςεισ τθσ Γερμανικισ 

Φιλολογίασ. Στόχοσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ ςτισ βαςικζσ 

ζννοιεσ τθσ Γλωςςολογίασ, τθ κεωρία και τθν εξζλιξι τθσ, τισ μεκόδουσ και τα 

αποτελζςματά τθσ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα εξετάςουν επιλεγμζνα ερευνθτικά πεδία 

τθσ όπωσ θ Σθμειολογία, θ Σφνταξθ, θ Κειμενογλωςςολογία και θ Κοινωνιογλωςςολογία και 

κα εξοικειωκοφν με τθν ορολογία τουσ. Επιπλζον, κα εξετάςουν τισ μεκόδουσ των 

ερευνθτικϊν αυτϊν των πεδίων και κα τισ εφαρμόςουν ςτθν πράξθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα 

παραδείγματα. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 περιγράφουν τα βαςικά ερευνθτικά πεδία τθσ Γλωςςολογίασ και τθν εξζλιξι τουσ, 

 καταδεικνφουν πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ Γλωςςολογίασ και να διατυπϊνουν 
οριςμοφσ τθσ γλϊςςασ αξιοποιϊντασ ποικίλα κριτιρια, 

 περιγράφουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Γλωςςολογίασ και να τισ πλαιςιϊνουν με 
κατάλλθλα γλωςςικά παραδείγματα από τθ Γερμανικι, 

 αναλφουν απλά γλωςςικά φαινόμενα εφαρμόηοντασ τισ μεκόδουσ τθσ 
Γλωςςολογίασ και χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα τθν επιςτθμονικι ορολογία τθσ. 
 

Τρόποσ εξζταςθσ: γραπτι εξζταςθ 

 

DGY 11: Μορφολογία 

Διδάςκουςα:  Χριςτίνα Αλεξανδρι 

Η Ειςαγωγι ςτθν Μορφολογία ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ με τα βαςικά ςτοιχεία και τισ 

βαςικζσ αρχζσ τθσ Μορφολογίασ, τθν περιγραφι, ανάλυςθ και κατθγοριοποίθςθ των 

μορφθμάτων ωσ βαςικϊν ςυςτατικϊν τθσ δομισ των λζξεων. Ρεριγράφονται οι διαδικαςίεσ 

ςχθματιςμοφ των λζξεων με γνϊμονα τθν αποτελεςματικι ςφνδεςθ τθσ Μορφολογίασ τόςο 

με το Φωνολογικό Επίπεδο όςο και με τα Επίπεδα τθσ Σφνταξθσ και τθσ Σθμαςιολογίασ. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 ζχουν τισ κεμελιϊδεισ και απαραίτθτεσ γνϊςεισ των βαςικϊν ςτοιχείων και βαςικϊν 

αρχϊν τθσ Μορφολογίασ 

 κατανοοφν τισ ςχζςεισ τθσ Μορφολογίασ με άλλα πεδία ζρευνασ τθσ Γλωςςολογίασ 

Τρόποσ εξζταςθσ: γραπτι εργαςία 
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DLY 20: Ειςαγωγή ςτην Επιςτήμη τησ Λογοτεχνίασ I 

Διδάςκων:  Βίλλι Μπζννινγκ 

Στθν ειςαγωγι αυτιν παρουςιάηονται βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ τθσ λογοτεχνίασ. Οι 

φοιτθτζσ αςκοφνται ςτθ χριςθ των όρων με βάςθ παραδείγματα από τθ γερμανικι 

λογοτεχνία (ςφντομα κείμενα και αποςπάςματα). Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ 

τθσ ικανότθτασ των φοιτθτϊν για αυτοδφναμθ εναςχόλθςθ με τθ λογοτεχνία. Στο κζντρο 

του ενδιαφζροντοσ βρίςκονται μικρζσ λογοτεχνικζσ μορφζσ (όπωσ π.χ. θ μεταφορά ι το 

ςφμβολο).  

 

DLY 25: ύγχρονη Λογοτεχνία 

Διδάςκοντεσ: Κατερίνα Καρακάςθ / Νικόλαοσ-Ιωάννθσ Κοςκινάσ 

Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν παρουςίαςθ ςθμαντικϊν τάςεων και ςυγγραφζων τθσ 

γερμανόφωνθσ λογοτεχνίασ μετά το 1945, εξοικειϊνοντασ παράλλθλα τουσ φοιτθτζσ με τθν 

κριτικι προςζγγιςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων από το χϊρο τθσ ποίθςθσ, τθσ πεηογραφίασ και 

του κεάτρου. 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

 να αναγνωρίηουν και να περιγράφουν ςθμαντικζσ τάςεισ και ρεφματα, μορφζσ και 

δομζσ τθσ γερμανόφωνθσ μεταπολεμικισ λογοτεχνίασ  

 να εντοπίηουν ςτα κείμενα βαςικά χαρακτθριςτικά των λογοτεχνικϊν ειδϊν  

 να ςυγκρίνουν περιεχόμενα, κεματικζσ και τεχνικζσ γραφισ και να τισ  εντάςςουν 

ςτα ιςτορικά και λογοτεχνικά ςυμφραηόμενα  

 να εφαρμόηουν ςτθν πράξθ βαςικά εργαλεία λογοτεχνικισ ανάλυςθσ 

 να χρθςιμοποιοφν και να αξιοποιοφν γερμανόφωνθ βιβλιογραφία. 

 

Τρόποσ εξζταςθσ: γραπτι εξζταςθ αποτελοφμενθ από (α)  60% ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

ςχετικζσ με ιςτορία τθσ γερμανικισ λογοτεχνίασ του 18ου αιώνα και (β) 40% ερωτιςεισ 

ςχετικζσ με ζνα λογοτεχνικό κείμενο τθσ εποχισ, που κα ζχουν επεξεργαςτεί και 

παρουςιάςει οι φοιτθτζσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. 

Ραρζχεται βαςικι πρωτογενισ και δευτερογενισ βιβλιογραφία (ζντυπα, διαδικτυακζσ 

πθγζσ) ενϊ το μάκθμα υποςτθρίηεται από τθν θλεκτρονικι τάξθ. 

 

 

DLY 28: Ειςαγωγή ςτη Θεωρία και Πρακτική τησ Μετάφραςησ 

Διδάςκουςα: Άννα Χιτα 

Το μάκθμα αυτό ζχει ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ μεταφραςτικισ διαδικαςίασ, τθσ οποίασ το 

αποτζλεςμα οφείλει να εγγυάται τθν ιςοδυναμία με το πρωτότυπο. Στο επίκεντρο κα είναι 

θ επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων κεωριϊν, που ζχουν αναπτυχκεί για τθν αντιμετϊπιςθ 

πρακτικϊν προβλθμάτων τθσ μεταφραςτικισ διαδικαςίασ ϊςτε να είναι θ βάςθ για: 
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• τθν ανάλυςθ, λαμβάνοντασ υπόψθν τα είδθ κειμζνου και τα διάφορα επίπεδα 
(λεξιλογικό, μορφοςυντακτικό, ςθμαςιολογικό, υφολογικό και πραγματολογικό) 

• τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων κατά τθ μεταφραςτικι διαδικαςία από τα 
Γερμανικά προσ τα Ελλθνικά πάνω ςε ςυγκεκριμζνα και διαφορετικά είδθ κειμζνων  

Τα διάφορα εργαλεία όπωσ π.χ. λεξικά, βοθκιματα, αυτόματοι μεταφραςτζσ,  πλατφόρμεσ 

παράλλθλων κειμζνων κ.ά. κα ςυγκρικοφν και κα μελετθκοφν με ςτόχο τθν αξιολόγθςι 

τουσ αντίςτοιχα ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα: 

• ζχουν κατανοιςει ςε επιςτθμονικό επίπεδο τθ διαδικαςία τθσ μετάφραςθσ 
• είναι εξοικειωμζνοι με μεταφραςτικά προβλιματα μεταξφ τθσ Γερμανικισ και 

Ελλθνικισ 
• είναι ςε κζςθ να επιλζξουν μεταφραςτικζσ ςτρατθγικζσ και να τισ αιτιολογιςουν ςε 

άγνωςτα/γνωςτά  κείμενα 
• αναγνωρίηουν και κα ταξινομοφν τα εμπλεκόμενα επίπεδα ςτθν επικοινωνιακι 

λειτουργία ενόσ κειμζνου 
• αναγνωρίηουν και κα ιεραρχοφν τθ ςυμβολι των εμπλεκομζνων επιπζδων ςτθν 

επίτευξθ ιςοδφναμου μεταφράςματοσ 
Τρόποσ αξιολόγθςθσ: γραπτι εξζταςθ 

υγγράμματα (ενδεικτικά): 

 Mπατςαλιά, Φ., Σελλά-Μάηθ, Ε.. Γλωςςολογικι προςζγγιςθ ςτθ κεωρία και τθ 
διδακτικι τθσ μετάφραςθσ. ΕΥΔΟΞΟΣ, Κωδικόσ βιβλίου: 143938 

 Κριμπάσ, Ρ.. Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία τθσ Μετάφραςθσ, ΕΥΔΟΞΟΣ, Κωδικόσ Βιβλίου: 
68387002 

 

3ο εξάμηνο 
 

DAY 02: Ειςαγωγή ςτον επιςτημονικό τρόπο εργαςίασ 

Διδάςκοντεσ:  Ζκκερχαρτ Χάρινγκ / Φοίβθ Χυτιρθ 

Wer studiert, muss nicht nur allerhand lernen, sondern auch das systematische Lernen 

lernen und lernen, wie er/sie mit dem Gelernten umgeht. Das Gelernte soll nämlich nicht 

nur in Prüfungen korrekt wiedergegeben werden, sondern man muss schon während des 

(Haupt-)Studiums selbst am wissenschaftlichen Gespräch teilnehmen können. Dieses 

Gespräch wird sowohl mündlich als auch schriftlich geführt: mündlich in Form 

von Referaten sowie den anschließenden Diskussionen im Seminar und schriftlich in Form 

von Seminararbeiten und der Diplomarbeit. Eine wesentliche Voraussetzung ist, mit 

Gelesenem und Gehörtem (in Vorlesungen und Seminaren) kritisch umzugehen und 

sinnvolle Fragen zu stellen. Das gilt sowohl für die Diskussion an der Uni, als auch für 

den Umgang mit literarischen und wissenschaftlichen Texten. 

All das hat aber auch materiale Voraussetzungen: Wo und wie findet man wissenschaftliche 

Literatur? Wie wird sie zitiert? Wie geht man mit Informationen aus dem Internet um? Was 

ist in einer wissenschaftlichen Arbeit erlaubt und welche Standards sind zu beachten? 
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Wer die Veranstaltung erfolgreich absolviert hat, ist in der Lage, 

 wissenschaftliche Literatur zu finden, 

 sich in Bibliotheken / in Archiven zu orientieren, 

 kritisch mit wissenschaftlicher Literatur umzugehen, 

 Literatur richtig zu zitieren, 

 ein Handout zu entwerfen, 

 ein Referat zu halten, 

 eine Seminararbeit zu schreiben. 

 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme: 

 regelmäßiger Besuch der Lehrveranstaltung und aktive Mitarbeit, 

 Arbeitsgrundlage bildet das Buch von B. Moenninghoff: Arbeitstechniken 
Literaturwissenschaft (alle Auflagen). 

 

 

DGY 14: Λεξικολογία  

Διδάςκουςα: Ιωάννα Καρβζλα 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξζταςθ βαςικϊν ηθτθμάτων τθσ Λεξικολογίασ και θ 

εφαρμογι τουσ ςτο γλωςςικό ςφςτθμα τθσ Γερμανικισ, όπωσ π.χ. θ φφςθ και θ λειτουργία 

των λζξεων, θ οργάνωςθ του νοθτικοφ λεξικοφ και θ μεταβολι του λεξιλογίου μζςω 

δανειςμοφ, μεταφορικισ/μετωνυμικισ χριςθσ ι άλλων διαδικαςιϊν.  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

• ορίηουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Λεξικολογίασ 
• γνωρίηουν τα κυριότερα κριτιρια για τθν ανάλυςθ λεξθμάτων  
• εφαρμόηουν αυτά τα κριτιρια για τθν περιγραφι λεξιλογικϊν φαινομζνων τθσ 

Γερμανικισ. 
 

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

Εξεταςτζα φλθ το διδακτικό βιβλίο: Renate Portz: „Wort und Wortschatz“ από τον Εφδοξο 

(εκδόςεισ ΚΟΥΚΙΔΗ). 

 

DGY 16: υγκριτική Γλωςςολογία  

Διδάςκουςα: Αγγελικι Σςόκογλου 

Η Συγκριτικι Γλωςςολογία ωσ κλάδοσ τθσ Γλωςςολογίασ κατατάςςεται τόςο ςτθ κεωρθτικι 

όςο και ςτθν εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία. Στο μάκθμα κα αςχολθκοφμε με τθ ςφγκριςθ τθσ 

Γερμανικισ και τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε κεωρθτικό επίπεδο, με βάςθ το πρότυπο τθσ 

Γενετικισ Γραμματικισ, ϊςτε να εντοπιςτοφν, να περιγραφοφν και να αναλυκοφν 

ομοιότθτεσ και διαφορζσ που διζπουν τισ δφο γλϊςςεσ. Στο πλαίςιο αυτό κα παρουςιαςτεί 

θ Θεωρία των Αρχϊν και των Ραραμζτρων και ςυγκεκριμζνα οι εξισ Αρχζσ-Θεωρίεσ: 

Θεωρία του Χ-τονοφμενου, Θεωρία Κυβζρνθςθσ, Θεματικι Θεωρία, Θεωρία Ρτϊςθσ, 
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Θεωρία των Μετακινιςεων, Θεωρία Ελζγχου, Θεωρία Αναφορικισ Δζςμευςθσ. Στόχοσ είναι 

να καταδειχκεί θ ςχζςθ των γλωςςϊν με τισ κακολικζσ αρχζσ τθσ Γραμματικισ και τα 

ςθμεία, ςτα οποία ζγκειται θ παραμετροποίθςι τουσ. 

Τρόποσ εξζταςθσ: γραπτι εξζταςθ 

 

 

DLY 22: Λογοτεχνία του 18ου αιώνα 

Διδάςκουςα:  Κατερίνα Kαρακάςθ 

Το μάκθμα αναφζρεται ςτισ προχποκζςεισ και τα χαρακτθριςτικά τθσ γερμανικισ 

λογοτεχνίασ του 18ου αιϊνα. Εξετάηονται τα λογοτεχνικά ρεφματα του Διαφωτιςμοφ, τθσ 

Θφελλασ και Ορμισ και του Κλαςικιςμοφ και αναλφονται αντιπροςωπευτικά κείμενα από 

τουσ χϊρουσ τθσ ποιθτικισ, τθσ πεηογραφίασ, τθσ λυρικισ ποίθςθσ και του γερμανικοφ 

αςτικοφ δράματοσ. Επιπλζον ςτο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα επιλζξουν και κα 

επεξεργαςτοφν ςε ομάδεσ ζνα χαρακτθριςτικό κείμενο τθσ εποχισ, το οποίο και κα 

παρουςιάςουν προφορικά ςτουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ. 

Ο 18οσ αιϊνασ αποτελεί από πολλζσ απόψεισ ςθμείο καμπισ για τθ γερμανικι λογοτεχνία 

και χαρακτθρίηεται από ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο κεϊρθςθσ των λογοτεχνικϊν 

κεμάτων, ωσ ςυνζπεια τθσ αλλαγισ παραδείγματοσ, τθν οποία ςθματοδοτεί θ άνοδοσ τθσ 

αςτικισ τάξθσ ςτθ Γερμανία. Από τα μζςα του αιϊνα, γφρω ςτο 1750, και μετά, αρκρϊνεται 

ςτθ γερμανικι γλϊςςα ζνασ διαφορετικόσ λογοτεχνικόσ λόγοσ που αντιςτοιχεί ςτθν 

κοςμοκεωρία τθσ ανερχόμενθσ αςτικισ τάξθσ. Εγκαταλείπονται ι αναδιαμορφϊνονται τα 

πρότυπα ζκφραςθσ των αριςτοκρατϊν και οι επιταγζσ των κανονιςτικϊν ποιθτικϊν, ενϊ 

δθμιουργοφνται νζα είδθ λογοτεχνικϊν κειμζνων που αντλοφν τθ κεματικι τουσ από τισ 

προςπάκειεσ προςανατολιςμοφ του αςτικοφ υποκειμζνου ςε ζναν ραγδαία μεταβαλλόμενο 

κόςμο. Μζςα ςε λίγεσ δεκαετίεσ γράφονται ςθμαντικότατα κείμενα τθσ νεότερθσ 

γερμανικισ γραμματείασ, που ςτισ απαρχζσ του 18ου αιϊνα κυριαρχείται από τισ ιδζεσ του 

Διαφωτιςμοφ και ςτα τζλθ του, ςτον απόθχο τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ και ωσ αντίδραςθ 

ςε αυτιν, χαρακτθρίηεται από τθ διατφπωςθ του προγράμματοσ του Γερμανικοφ 

Κλαςικιςμοφ, κυρίωσ δια των δφο βαςικϊν εκπροςϊπων του, Johann Wolfgang Goethe και 

Friedrich Schiller.  

Μακθςιακοί ςτόχοι: 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ:  

• να αναγνωρίηουν και να περιγράφουν ςθμαντικζσ τάςεισ και ρεφματα, μορφζσ και 
δομζσ τθσ γερμανικισ λογοτεχνίασ του 18ου αιϊνα,  

• να προςεγγίηουν με επιςτθμονικό τρόπο κείμενα τθσ γερμανικισ λογοτεχνίασ του 
18ου αιϊνα, αναγνωρίηοντασ κεματικζσ και μορφικζσ ιδιαιτερότθτεσ και να τα 
εντάςςουν ςτα ιςτορικά και λογοτεχνικά ςυμφραηόμενα, να εφαρμόηουν ςτθν 
πράξθ εργαλεία λογοτεχνικισ ανάλυςθσ,  

• να επεξεργάηονται τθ ςχετικι γερμανόφωνθ βιβλιογραφία.  

Τρόποσ εξζταςθσ: γραπτι εξζταςθ αποτελοφμενθ από (α)  60% ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

ςχετικζσ με ιςτορία τθσ γερμανικισ λογοτεχνίασ του 18ου αιώνα και (β) 40% ερωτιςεισ 
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ςχετικζσ με ζνα λογοτεχνικό κείμενο τθσ εποχισ, που κα ζχουν επιλζξει και επεξεργαςτεί οι 

φοιτθτζσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου.  

Ραρζχεται βαςικι πρωτογενισ και δευτερογενισ βιβλιογραφία (ζντυπα, διαδικτυακζσ 

πθγζσ) ενϊ το μάκθμα υποςτθρίηεται από τθν θλεκτρονικι τάξθ. 

 

DLY 27: υγκριτική Υιλολογία 

Διδάςκουςα: Aναςταςία Αντωνοποφλου  

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθ κεωρία και τθν πράξθ τθσ 

Συγκριτικισ Φιλολογίασ. Αρχικά κα παρουςιαςτοφν επιλεγμζνα κεωρθτικά ηθτιματα τθσ 

ςφγχρονθσ Συγκριτολογίασ και ςτθ ςυνζχεια κα πραγματοποιθκοφν παραδειγματικζσ 

ςυγκριτικζσ αναλφςεισ δφο ι περιςςότερων λογοτεχνικϊν κειμζνων από τισ 

ελλθνογερμανικζσ και διεκνείσ λογοτεχνικζσ ςχζςεισ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

 να γνωρίηουν τθν ιςτορία του κλάδου και τα βαςικά πεδία εφαρμογϊν του 

 να χρθςιμοποιοφν τθ ςχετικι ορολογία 

 να χρθςιμοποιοφν τθν κατάλλθλθ επιχειρθματολογία 

 να ανταποκρίνονται ςε ςυγκριτολογικοφσ προβλθματιςμοφσ 

 να ςυςχετίηουν ςφγχρονεσ ςυγκριτολογικζσ κεωρίεσ με τθν ανάλυςθ και ςφγκριςθ  

λογοτεχνικϊν κειμζνων μεταξφ τουσ. 

Τρόποσ εξζταςθσ: γραπτι εξζταςθ 

 

DLY 29: Γερμανικόσ Πολιτιςμόσ  

Διδάςκουςα:  Αγλαΐα Μπλιοφμθ 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποβάκρου 

Στο ειςαγωγικό τοφτο μάκθμα κα δοκοφν ςυνοπτικά, από τθν εποχι του Μεςαίωνα ζωσ 

ςιμερα, ςτοιχεία ςχετικά με τθν ιςτορικι, πολιτικι και πολιτιςτικι εξζλιξθ τθσ Γερμανίασ. 

Συγκεκριμζνα: α. ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ομοςπονδιακϊν κρατϊν και τθσ γεωγραφίασ, 

β. πολιτικό ςφςτθμα και κόμματα, γ. εκπαιδευτικό ςφςτθμα, δ. γυναικεία κινιματα, ε. 

επιςκόπθςθ των βαςικϊν ιςτορικϊν, λογοτεχνικϊν και καλλιτεχνικϊν εποχϊν και 

ρευμάτων. 
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Με το πζρασ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

• να αναπτφςςουν ςυνδυαςτικζσ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ, ϊςτε να δφνανται να 
εντάςςουν ιςτορικοπολιτικά δεδομζνα ςε γενικότερα πολιτιςτικά και πολιτιςμικά 
ςυμφραηόμενα 

• να αναπτφςςουν κριτικι ικανότθτα, προκειμζνου να αςκοφν κριτικι ςε διάφορα 
κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα. 

 

Τρόποσ εξζταςθσ: Γραπτι εξζταςθ 

 

5ο και 7ο εξάμηνο 
 

DGA 34: Λεξικολογία  

Διδάςκων: Γιόαχιμ Σάιηεν 

Das Seminar konzentriert sich auf die historische Lexikologie, die, wie der Name vermuten 

lässt, ein Teilgebiet sowohl der Lexikologie als auch der Sprachgeschichte ist. Sie fragt nach 

Bedeutungsentwicklungen in historischer Perspektive, ist damit aber nicht nur etymologisch, 

sondern auch begriffsgeschichtlich ausgerichtet. 

Im ersten Teil werden lexikologische Grundlagen widerholt, im zweiten Teil beschäftigen wir 

uns mit Wort- und Begriffsgeschichten im Deutschen. In der ersten Sitzung wird in die 

Fragestellungen der historischen Lexikologie eingeführt. 

Mitarbeit: Jiannis Loukissis 

Qualifikation: Regelmäßige Teilnahme und schriftliche Klausur 

 

DGB 47: Εκμάθηςη Δεύτερησ / Ξένησ Γλώςςασ 

Διδάςκουςα: Δάφνθ Βθδενμάιερ 

Στόχοσ αυτοφ του ςεμιναρίου είναι θ παρουςίαςθ και κατανόθςθ των κεωριϊν κατάκτθςθσ 

τθσ δεφτερθσ και τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, οι οποίεσ κα αναλυκοφν ςε ςχζςθ με 

κοινωνιογλωςςολογικζσ και ψυχογλωςςολογικζσ παραμζτρουσ. 

Το ςεμινάριο κζλει να καταςτιςει τισ φοιτιτριεσ/ τουσ φοιτθτζσ ικανοφσ να εφαρμόηουν 

κεωρθτικζσ αρχζσ απαραίτθτεσ για το ςχεδιαςμό του γλωςςικοφ μακιματοσ για μακθτζσ 

τθσ γερμανικισ ωσ ξζνθσ. Οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ γνωρίηοντασ τισ κεωρίεσ κατάκτθςθσ 

δεφτερθσ/ ξζνθσ γλϊςςασ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςχεδιάςουν προτάςεισ διδαςκαλίασ για 

το γλωςςικό μάκθμα, ϊςτε να ςυςχετίςουν τθ κεωρία με τθ διδακτικι πράξθ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να: 
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 περιγράφουν τισ βαςικζσ αρχζσ των κεωριϊν κατάκτθςθσ δεφτερθσ/ ξζνθσ 
γλϊςςασ, 

 αξιοποιοφν τθ κεωρθτικι τουσ γνϊςθ για τισ πρακτικζσ διδακτικζσ προτάςεισ τουσ,  

 να αναςτοχάηονται ςχετικά με τθν εφαρμογι των κεωρθτικϊν αρχϊν ςτθ διδακτικι 
πράξθ. 
 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι ειςιγθςθ, γραπτι εργαςία 

 

DGC 46: Γλωσσολογικές Θεωρίες  

Διδάςκουςα:  Καρολίνε Φζρυ 

Η Φωνολογία διδάςκεται καλφτερα μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ ςε υφιςτάμενα 

δεδομζνα. Και αυτόσ ακριβϊσ είναι και ο ςτόχοσ  αυτοφ του μακιματοσ, που 

αποτελεί ουςιαςτικά τθν πρακτικι εφαρμογι του μακιματοσ «Ειςαγωγι ςτθ 

Φωνολογία τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ». Κάκε εβδομάδα κα διανζμονται ςτουσ 

φοιτθτζσ πρακτικζσ αςκιςεισ, οι οποίεσ εν ςυνεχεία κα διορκϊνονται και κα 

διερευνϊνται. Με το πζρασ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίηουν τόςο τθν διαδικαςία τθσ αφομοίωςθσ όςο και άλλεσ φωνολογικζσ 

διαδικαςίεσ όχι μόνο ςτθ γερμανικι Γλϊςςα αλλά και ςε άλλεσ.   

 

DGC 47: Υιλοςοφία τησ Γλώςςασ 

Διδάςκων: Βίνφριντ Λζχνερ 

Η ανάλυςθ τθσ φυςικισ γλϊςςασ κατζχει κεντρικι κζςθ όχι μόνο ςτθν γλωςςολογία, αλλά 

και ςτθν αναλυτικι φιλοςοφία. Η φιλοςοφία τθσ γλϊςςασ αςχολείται ιδιαίτερα με τθν 

ςχζςθ ανάμεςα τθν γλϊςςα και τθν ςκζψθ, όςο και το τρόπο με το οποίο περιορίηεται θ 

αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ από τθν γλϊςςα. Το μάκθμα προςφζρει μια ειςαγωγι ςτο 

πλαίςιο τθσ οποίασ κα εξεταςτοφν, μεταξφ άλλων, τα εξισ ερωτιματα: Ρϊσ χαρακτθρίηεται 

θ φυςικι γλϊςςα; Επθρεάηει θ γλϊςςα τθν ςκζψθ; Υπάρχει μια ςιωπθλι γλϊςςα τθσ 

ςκζψθσ; Υπάρχουν ανεξζφραςτεσ ςκζψεισ ι αδιανόθτθ γλϊςςα; Τι είναι μία μετάφραςθ ςε 

μία διαφορετικι γλϊςςα; Είναι δυνατό να υπάρχει αλάνκαςτθ μετάφραςθ; Ροιά ςχζςθ ζχει 

θ γλϊςςα με άλλα διανοθτικά ςυςτιματα (όραςθ, αίςκθςθ προςανατολιςμοφ, κτλ...); 

Διαφζρουν οι γλωςςικζσ από τισ μθ γλωςςικζσ πράξεισ; Στθρίηεται θ επικοινωνία των ηϊων 

ςτισ ίδιεσ ι παρόμοιεσ Αρχζσ με αυτζσ των φυςικϊν γλωςςϊν; Οι απαντιςεισ ςε αυτά τα 

ερωτιματα ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του κζματοσ που απαςχολεί ςιμερα 

ιδιαίτερα τθν ζρευνα εάν θ ανκρϊπινθ γλϊςςα είναι (α) ζνα ςυμβολικό ςφςτθμα 

(παρόμοιο με το πρόγραμμα των υπολογιςτικϊν γλωςςϊν), (β) ζνα ςφςτθμα που ςτθρίηεται 

ςτθν ςτατιςτικι εκμάκθςθ ι (γ) ζνα κοινωνικό φαινόμενο και μόνο. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςεμινάριο αποκτοφν γνϊςθ και δυνατότθτα να εφαρμόηουν αυτι τθ 

γνϊςθ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 Τα κεμζλια τθσ αναλυτικισ φιλοςοφίασ, οντολογίασ και βιογλωςςολογίασ 

 Διαφορζσ και ομοιότθτεσ ςτισ μεκόδουσ τθσ γλωςςολογίασ και τθσ φιλοςοφίασ 
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 Επιχειρθματολογία ςτθ Φιλοςοφία, τθ Γλωςςολογία και τθ Βιολογία 

 Επιςτθμονικι μεκοδολογία (ερμθνεία των δεδομζνων, διατφπωςθ υποκζςεων και 
κεωριϊν, ζλεγχοσ των ςυνεπειϊν μιασ κεωρίασ) 

 
Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι ειςιγθςθ, γραπτι εργαςία 

 

DGD 51: Ανάλυςη και χεδιαςμόσ Διδακτικού Τλικού 

Διδάςκων: Δθμιτρθσ Ηζπποσ 

Το ςεμινάριο αυτό απευκφνεται ςε μελλοντικοφσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ 
γλϊςςασ οι οποίοι επικυμοφν να αςχολθκοφν με τθν ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και το 
ςχεδιαςμό εκτυπϊςιμων και ψθφιακϊν μακθςιακϊν υλικϊν και ςυμπλθρωματικϊν 
φφλλων εργαςίασ. Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι οι φοιτθτζσ να γνωρίςουν τισ διαδικαςίεσ 
ανάλυςθσ, αξιολόγθςθσ και ςχεδιαςμοφ διδακτικϊν υλικϊν ςφμφωνα με το κεωρθτικό 
πλαίςιο και να τισ εφαρμόςουν ςε εκτεταμζνα εργαςτιρια πρακτικισ εφαρμογισ.  

Για το ςκοπό αυτό, το ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί με μικτι μεκοδολογία ωσ 
ακολοφκωσ: 

1. Θεωρθτικζσ εβδομάδεσ 

Η πρϊτθ μεκοδολογία του ςεμιναρίου αποτελείται από εβδομάδεσ κεωρθτικισ 
προςζγγιςθσ, όπου οι φοιτθτζσ κα ςυηθτιςουν κεωρθτικζσ και εμπειρικζσ προςεγγίςεισ και 
απόψεισ κακϊσ και ςυμπεράςματα από τθν κακθμερινι εκπαιδευτικι πρακτικι. Το υλικό 
μελζτθσ που αναφζρεται ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων, μπορεί 
να διατίκεται ςτθ γερμανικι, αγγλικι ι ελλθνικι γλϊςςα. Ππου αυτό είναι εφικτό, το υλικό 
μελζτθσ κα αναρτάται ξεχωριςτά για κάκε κεωρθτικι εβδομάδα ςτθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα (e-class) του μακιματοσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δια ηϊςθσ ςυνάντθςθσ κάκε κεωρθτικισ εβδομάδασ κα 
πραγματοποιοφνται, παράλλθλα με τθν παρουςίαςθ τθσ κεωρθτικισ υποενότθτασ τθσ 
ερχόμενθσ εβδομάδασ, ςυηθτιςεισ ςε ομάδεσ εργαςίασ, όπου οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα ανταλλαγισ απόψεων μεταξφ τουσ και με τον διδάςκοντα. Επίςθσ κα μποροφν 
να διευκρινίηουν απορίεσ ι να προτείνουν καινοτόμεσ προςεγγίςεισ. Για το λόγο αυτό είναι 
επικυμθτι θ ενεργόσ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςε όλεσ τισ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ. 

2. Πρακτικι εφαρμογι (εργαςτιρια – workshops) 

Η δεφτερθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ αποτελείται από εργαςτιρια (workshops), όπου κα 
γίνεται πρακτικι εφαρμογι των διαφόρων κεωρθτικϊν απόψεων ςε ομαδικζσ εργαςίεσ 
ςχετικά με τθν ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και το ςχεδιαςμό διδακτικϊν υλικϊν. Τα 
αποτελζςματα των ομάδων εργαςιϊν κα παρουςιάηονται ςτθν ολομζλεια του ςεμιναρίου.  

Η ενεργόσ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτα εργαςτιρια ζχει ωσ ςτόχο, οι φοιτθτζσ να ειςάγουν 
τισ εμπειρίεσ, τισ προτάςεισ αλλά και τισ καινοτόμεσ ιδζεσ τουσ. Ραράλλθλα τα εργαςτιρια 
κα λειτουργοφν ωσ δυνατότθτα ανταλλαγισ εμπειριϊν, ϊςτε οι φοιτθτζσ να αποκτιςουν 
ευχζρεια ςτθ δθμόςια παρουςίαςθ κεματικϊν που ςχετίηονται με το γνωςτικό αντικείμενο. 
Τζλοσ, εφόςον αυτό καταςτεί δυνατό, τα εργαςτιρια κα λειτουργοφν ωσ ςθμείο 
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ςυνάντθςθσ και ανταλλαγισ απόψεων των φοιτθτϊν με εξωτερικοφσ ειδικοφσ των 
επιμζρουσ κεματικϊν ενοτιτων του ςεμιναρίου. 

Ταυτόχρονα οι φοιτθτζσ κα ζχουν, μετά από ςυνεννόθςθ με τον διδάςκοντα, τθ δυνατότθτα 
να παρουςιάηουν τισ ατομικζσ τουσ εργαςίεσ από τισ κεματολογίεσ που αναφζρονται ςτισ 
κεωρθτικζσ εβδομάδεσ. Οι ατομικζσ παρουςιάςεισ αποτελοφν μζροσ τθσ ατομικισ 
αξιολόγθςθσ κάκε φοιτθτι. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ 

 να περιγράφουν τα κυριότερα κριτιρια για τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ διδακτικϊν 
βιβλίων για τα Γερμανικά ωσ ξζνθ γλϊςςα 

 να εφαρμόηουν αυτά τα κριτιρια ςτθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ διδακτικϊν 
ενοτιτων και του διδακτικοφ υλικοφ που εμπεριζχουν 

 να ςχεδιάηουν διδακτικά αιτιολογθμζνο ςυμπλθρωματικό ι εναλλακτικό υλικό για 
μια διδακτικι ενότθτα 

 Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι παρουςίαςθ, γραπτι εργαςία 

 

DGD 52: χεδιαςμόσ και Οργάνωςη Μαθημάτων  

Διδάςκουςα: Δάφνθ Βθδενμάιερ  

 

Κεντρικι κζςθ ςτθν εκπαίδευςθ των κακθγθτϊν τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ 

καταλαμβάνει θ ικανότθτα ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ μακθμάτων. Το ςεμινάριο ςτοχεφει 

ςτο να αναπτφξουν οι φοιτθτζσ/τριεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και 

τθν οργάνωςθ του ξενόγλωςςου μακιματοσ. Αντικείμενο διερεφνθςθσ αποτελοφν οι 

δυνατότθτεσ προαγωγισ των επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων κατανόθςθσ/παραγωγισ 

γραπτοφ και προφορικοφ λόγου κακϊσ και θ εξάςκθςθ επιμζρουσ ικανοτιτων όπωσ τθσ 

λεξιλογικισ και γραμματικισ ικανότθτασ με βάςθ κατάλλθλα κείμενα. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ 

αυτι οι φοιτθτζσ/τριεσ κα εξετάςουν τθ κζςθ των επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων και 

ικανοτιτων ςτο Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΚΕΡΑ) και ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ (ΕΡΣ-ΞΓ). Επίςθσ, κα εξοικειωκοφν με τισ αρχζσ οργάνωςθσ 

18 του μακιματοσ και με τισ ποικίλεσ ςτρατθγικζσ που προάγουν τθν αυτενζργεια των 

μακθτϊν. Τζλοσ, κα ζχουν τθν ευκαιρία να εφαρμόςουν τισ κεωρθτικζσ αρχζσ ςχεδιάηοντασ 

και διεξάγοντασ με βάςθ το παράδειγμα τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ μία διδακτικι 

ενότθτα, θ οποία κα αποτελζςει αφορμι για τθν ςυςχζτιςθ κεωρίασ και διδακτικισ πράξθσ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να:   

 περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων 
και ικανοτιτων και να αναγνωρίηουν τθ κζςθ τουσ ςτο ΚΕΡΑ και ςτο ΕΡΣ-ΞΓ,   

 να επιλζγουν κατάλλθλα (ςυμβατικά ι πολυτροπικά) κείμενα ωσ αφορμζσ 
ανάπτυξθσ των επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων και ικανοτιτων με βάςθ τισ αρχζσ 
τθσ διαφοροποιθμζνθσ μάκθςθσ και τθσ διακεματικότθτασ,   

 να περιγράφουν δυνατότθτεσ οργάνωςθσ του ξενόγλωςςου μακιματοσ ςε 
διακριτζσ φάςεισ και να ςυςτθματοποιοφν τισ ποικίλεσ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ και 
παραγωγισ κειμζνου,   
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 να ςχεδιάηουν και να διεξάγουν μικροδιδαςκαλίεσ δομϊντασ το μάκθμα ςε φάςεισ 
και επιλζγοντασ με κατάλλθλο τρόπο εποπτικά μζςα κακϊσ και μορφζσ 
(ςυν)εργαςίασ ςτθν τάξθ,   

 να αναςτοχάηονται ςχετικά με τθν εφαρμογι των κεωρθτικϊν αρχϊν ςτθ διδακτικι 
πράξθ αξιολογϊντασ τα αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ και να ανακεωροφν 
επιλογζσ που ςυνδζονται με τον αρχικό ςχεδιαςμό τθσ διδακτικισ ενότθτασ.  

 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι ειςιγθςθ, γραπτι εργαςία 

 

DGD 53: Αξιολόγηςη Γλωςςικήσ Κατάρτιςησ και Διδαςκαλίασ  

Διδάςκουςα: Νάνςυ Κοντομιτρου  

 

Το ςεμινάριο αυτό ςτοχεφει ςτο να αναπτφξουν οι φοιτθτζσ/τριεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των υπαρχόντων επίςθμων οργάνων μζτρθςθσ, αλλά και 

δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τθν καταςκευι και τθ διεξαγωγι των γλωςςικϊν τεςτ. Στόχοσ 

του ςεμιναρίου είναι να γίνουν αντικείμενο μελζτθσ και να χρθςιμοποιθκοφν ςε 

ςυγκεκριμζνα παραδείγματα, τα ποιοτικά κριτιρια, τα οποία ςφμφωνα με τθν κλαςςικι 

κεωρία του τεςτ πρζπει να πλθροφν και τα γλωςςικά τεςτ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι οι 

φοιτθτζσ/τριεσ κα εξετάςουν δείγματα επίςθμων οργάνων μζτρθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

προδιαγραφζσ που τα ςυνοδεφουν. Επίςθσ, κα ζχουν τθν ευκαιρία να εφαρμόςουν τισ 

κεωρθτικζσ αρχζσ ςχεδιάηοντασ ανεπίςθμα γλωςςικά τεςτ για τθ Γερμανικι ωσ ξζνθ 

γλϊςςα ςτα επίπεδα Α και Β του ΚΕΡΑ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να:   

 πεξηγξάθνπλ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα ηεο θιαζζηθήο ζεωξίαο ηνπ ηεζη πνπ 

αθνξνύλ ζηελ αμηνιόγεζε νξγάλωλ κέηξεζεο,   

 αμηνινγνύλ όξγαλα κέηξεζεο γηα ηε γεξκαληθή ωο μέλε γιώζζα κε βάζε ηα 

πνηνηηθά θξηηήξηα,  

 ζρεδηάδνπλ αλεπίζεκα ηεζη γηα ηα επίπεδα Α θαη Β ηνπ ΚΕΠΑ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε δεμηνηήηωλ θαη γιωζζηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ καζεηώλ ηεο 

γεξκαληθήο ωο μέλεο γιώζζαο,   

 αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ ζεωξεηηθώλ αξρώλ ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηωλ γιωζζηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ 

αμηνινγώληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο πνπ ζρεδίαζαλ.  

 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι ειςιγθςθ, γραπτι εργαςία 

 

DGD 57: Ανάπτυξη γραπτών δραςτηριοτήτων 

Διδάςκουςα: Ιωάννα Καρβζλα 

Ροια είναι θ ςθμαςία τθσ ανάπτυξθσ γραπτοφ λόγου ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, ποιεσ 

δυςκολίεσ παρουςιάηονται και πϊσ μποροφν να αντιμετωπιςτοφν; Μετά από μια ειςαγωγι 

ςτθ κεωρία του γραπτοφ κειμζνου, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτα πορίςματα τθσ 
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Κειμενογλωςςολογίασ, ςτθ ςυνζχεια κα εξετάςουμε το ηιτθμα τθσ ανάπτυξθσ γραπτοφ 

λόγου ςτθν ξζνθ γλϊςςα και κα γνωρίςουμε τθν αντίςτοιχθ τυπολογία αςκιςεων.  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 γνωρίηουν τισ κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ ανάπτυξθσ γραπτοφ λόγου ςτθν ξζνθ γλϊςςα 

 κατζχουν ζνα ευρφ φάςμα τυπολογίασ αςκιςεων, 

 κατανοοφν τισ δυςκολίεσ που ζχει ο μακθτισ, όταν καλείται να αναπτφξει κείμενο 
ςτθν ξζνθ γλϊςςα και να 

 διδάςκουν τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν και βελτίωςθσ τθσ ικανότθτασ 
παραγωγισ γραπτοφ λόγου των μακθτϊν. 

Οι ςυμμετζχοντεσ φοιτθτζσ κα λάβουν μζροσ ςε γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

 

DGD 62: Ανάπτυξη Υωνολογικήσ Ικανότητασ ςτη Διδαςκαλία τησ 

Γερμανικήσ ωσ ξένησ Γλώςςασ  

Διδάςκουςα:  Καρολίνε Φζρυ  

Το μάκθμα αυτό είναι μια ειςαγωγι ςτθ Φωνολογία τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ. Αςχολείται 

με τθ φωνολογικι κεωρία και τισ εφαρμογζσ τθσ, εςτιάηοντασ ςε ςυγκεκριμζνα φωνολογικά 

ςτοιχεία όπωσ θ δομι των ςυλλαβϊν, χρθςιμοποιϊντασ τυπολογικά δεδομζνα από τθ 

Γερμανικι Γλϊςςα.  Το μάκθμα κζτει τισ βάςεισ για τθν κατάρτιςθ ςτουσ τομείσ τθσ 

Φωνολογίασ και Φωνθτικισ και βοθκά ςτθν κατανόθςθ κεωρθτικϊν κειμζνων με ςυναφι 

κεματολογία και ςε αυτόνομθ μάκθςθ. 

 

Βιβλιογραφία:  

Féry, Caroline ‘Einführung in die Phonologie. Band 1’ (2018), ςτο οποίο κα γίνονται ςτο 

μάκθμα κάκε εβδομάδα οι αντίςτοιχεσ αναφορζσ 

 

DLA 60: Διαφωτιςμόσ/Θύελλα και Ορμή: Ο Βέρθεροσ του Goethe 

Διδάςκων: Βίλλι Μπζννινγκ 

Το πρϊιμο επιςτολιμαίο μυκιςτόρθμα του Goethe Τα πάκθ του νεαροφ Βερκζρου αποτελεί 

ζνα από τα γνωςτότερα κείμενα τθσ γερμανόφωνθσ λογοτεχνίασ. Το μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο 

να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εποχι τθσ Θφελλασ και Ορμισ, ςτθ βιογραφία του 

Goethe, ςε βαςικζσ φιλοςοφικζσ αντιλιψεισ τθσ εποχισ (Herder, Rousseau), ςτον 

προβλθματιςμό του προςδιοριςμοφ του λογοτεχνικοφ είδουσ, αλλά και ςε κζματα όπωσ θ 

πρόςλθψθ τθσ βίβλου και τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ ςτθν εποχι του Goethe. Θα 

αςχολθκοφμε ακόμθ με τθν πρόςλθψθ και τθν επιρροι του ζργου ςτθν εποχι του. Η 

ανάγνωςθ του μυκιςτοριματοσ κα επικεντρωκεί ςτα κεωρθτικά ςχζδια ‘φφςθ/πολιτιςμόσ’ 

και ‘ενκουςιϊδθσ ζρωτασ’, κακϊσ και ςτον τρόπο ςυγκρότθςθσ του ‘μεγαλοφυι’ 

χαρακτιρα και ςτα κζματα τθσ ‘αμαρτίασ’ και τθσ ‘κυςίασ’ (αυτοκτονία). Ραράλλθλα κα 

εξεταςτεί θ ζννοια τθσ τζχνθσ ςτο μυκιςτόρθμα. 
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DLA 67: Λογοτεχνία μετά το 1945 

Διδάςκων: Νικόλαοσ-Ιωάννθσ Κοςκινάσ 

Το επικό κζατρο του Bertolt Brecht αποτζλεςε, ίςωσ, τθ μεγαλφτερθ καινοτομία ςτο κζατρο 

του 20ου αιϊνα και άςκθςε κακοριςτικι επίδραςθ ςτο ςφγχρονο γερμανόφωνο κζατρο. 

Ωςτόςο, από το δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο και μετά το γερμανόφωνο κζατρο ζχει υποςτεί 

πολλζσ μεταμορφϊςεισ με αποτζλεςμα τθ ςθμερινι πλθκϊρα των δραματικϊν ειδϊν. Στα 

πλαίςια του μακιματοσ κα παρουςιαςτοφν και κα αναλυκοφν κριτικά από τουσ φοιτθτζσ 

ςθμαντικζσ τάςεισ του γερμανόφωνου κεάτρου μετά το 1945, όπωσ το πολιτικό κζατρο, το 

κζατρο-ντοκουμζντο, το κζατρο του παραλόγου, το μεταδραματικό κζατρο κακϊσ και 

αντιπροςωπευτικά των διαφόρων τάςεων ζργα των Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Peter 

Weiss,  Rolf Hochhuth, Heinar Kipphardt, Peter Handke, Thomas Bernhard, Heiner Müller, 

και Botho Strauss. Πλοι αυτοί οι ςυγγραφείσ ζχουν κοινό τθν ριξθ με τισ αιςκθτικζσ 

παραδόςεισ και τθν προςπάκεια να «απαντιςουν» – ο κακζνασ με τον τρόπο του – ςτο 

επικό κζατρο.  

 

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: ςυμμετοχι ςτο μάκθμα, προφορικι παρουςίαςθ & γραπτι εργαςία  

 

DLA 68: Λογοτεχνία μετά το 1989 

Διδάςκουςα: Όλγα Λαςκαρίδου 

Το φκινόπωρο του 2019 εορτάηεται ςτθ Γερμανία θ επζτειοσ των 30 χρόνων από τθν πτϊςθ 

του Τείχουσ του Βερολίνου, γεγονόσ που αποτελεί τομι όχι μόνο για τθν ιςτορία τθσ ίδιασ 

τθσ χϊρασ, αλλά και ολόκλθρθσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ υφθλίου. Η πεηογραφία που 

προζκυψε ωσ αντίδραςθ ςτο κοςμοϊςτορικό αυτό γεγονόσ ζγινε γνωςτι με τον όρο 

«Wendeliteratur» και κα αποτελζςει το αντικείμενο του ςεμιναρίου, ςτο οποίο δεν κα 

ςυηθτθκοφν ωςτόςο αποκλειςτικά τα ζργα (ανατολικογερμανϊν κυρίωσ) ςυγγραφζων, 

όπωσ π.χ. είναι θ Christa Wolf, αλλά κα επιχειρθκεί παράλλθλα και θ ςφγκριςθ με 

κινθματογραφικζσ ταινίεσ που πραγματεφονται το ίδιο κζμα και οι οποίεσ ςυχνά βαςίηονται 

ςτα εν λόγω μυκιςτοριματα (π.χ. του Ingo Schulze ι του Thomas Brussig).  

 

Τρόποσ εξζταςθσ: α) τακτικι παρακολοφκθςθ, β) προφορικι παρουςίαςθ ι προφορικι 

εξζταςθ, γ) γραπτι εργαςία.  

 

DLB 72: Λογοτεχνία και Υύλο 

∆ιδάςκουςα: Aναςταςία Aντωνοποφλου 

Ήδθ ςτο πλαίςιο των αμερικάνικων γυναικείων ςπουδϊν (WomenʼsStudies), που 

ςθματοδοτοφν και τθν ζναρξθ των φεμινιςτικϊν ςπουδϊν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 

τονιηόταν ότι θ λογοτεχνία δεν είναι κάτι ουδζτερο, αλλά ζνα μζςον το οποίο παράγει και 

αναπαράγει τισ ιεραρχικζσ ςχζςεισ εξουςίασ ανάμεςα ςτα φφλα. Από τισ γυναικείεσ 

ςπουδζσ που αντιλαμβάνονταν το φφλο βιολογικά προζκυψαν οι Gender Studies, οι 

ςπουδζσ φφλου, ςτισ οποίεσ το φφλο νοείται ωσ μια κοινωνικά καταςκευαςμζνθ κατθγορία 
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για να αντικαταςτακοφν και αυτζσ ςτθ ςθμερινι μετα - φεμινιςτικι εποχι από τισ Queer 

Studies οι οποίεσ επανεξετάηουν κριτικά τα κζματα φφλο και ταυτότθτα.  

Το ςεμινάριο παρουςιάηει ςυνοπτικά τουσ βαςικοφσ ςτακμοφσ αυτισ τθσ εξζλιξθσ και τισ 

αντίςτοιχεσ κεωρίεσ. Επί τθ βάςει των κεωριϊν αυτϊν κα αναλυκοφν ςτθ ςυνζχεια 

επιλεγμζνα κείμενα από τθ γερμανόφωνθ λογοτεχνία.  

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

 να γνωρίηουν τθν ιςτορία, το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ ενόσ ςχετικά 
ςφγχρονου κλάδου ςπουδϊν, των ςπουδϊν φφλου  

 να ζχουν ζναν ικανοποιθτικό βακμό εξοικείωςθσ με τισ βαςικζσ του κεωρίεσ 

 να αναλφουν κείμενα βαςιηόμενοι ςτισ ςχετικζσ κεωρίεσ 

 να είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι για κζματα παρουςίαςθσ των φφλων ςτθ λογοτεχνία 

 να εργαςτοφν αυτόνομα πάνω ςε ζνα επιλεγμζνο κζμα και να παρουςιάςουν τα 
αποτελζςματα ςτο μάκθμα  

 να ςυγγράψουν μια επιςτθμονικι εργαςία πάνω ςε ζνα επιλεγμζνο κζμα  
 

Τρόποσ εξζταςθσ: Προφορικι παρουςίαςθ, ςυμμετοχι ςτο μάκθμα  και τελικι γραπτι 

εργαςία. 

 

DLB 74: Ελληνική Αρχαιότητα ςτη Γερμανική Λογοτεχνία 

Διδάςκων: Ζκκεχαρντ Χάρινγκ 

Worin besteht die deutsch-griechische Faszinationsgeschichte, die seit dem 18. Jahrhundert 

Autoren wie Winckelmann, Lessing, Goethe, Schiller, Hölderlin, Nietzsche, Rilke u.v.m. in 

ihren Bann zog und in ihren Wirkungen weit mehr als nur literarische Ergebnisse 

hervorbrachte? Von der Weimarer Klassik bis zur Weimarer Republik, von der Aufklärung bis 

zum Nationalsozialismus – immer wieder bildete der Bezug zu „Griechenland“ eine 

maßgebende Rolle im kulturellen und nationalen Selbstbild der Deutschen. Der Kurs 

versucht anhand ausgewählter Referenztexte einige Traditionslinien der deutschsprachigen 

Antike-Rezeption nachzuzeichnen und ihre Kontinuitäten bzw. Brüche zu erörtern (für erste 

Infos sh. Video zum Kurs). 

Für die erfolgreiche Kursteilnahme sind regelmäßige Anwesenheit (max. 3 x Fehlen), aktive 

Mitarbeit, eigene Seminarbeiträge (Referat oder Hausarbeit) und eine Prüfung erforderlich. 

Max. 25 Teilnehmer/innen 

Eine Teilnahme im Fernstudium ist nicht möglich 

 

DLB 77: Λογοτεχνία και Ανθρωπολογία 

Διδάςκων: Ζκκεχαρντ Χάρινγκ 

Die Lehrveranstaltung gibt Einblicke in die literarische Anthropologie steht in diesem 

Semester unter dem besonderen Schwerpunkt „Liebe und Gewalt“.  

Die Liebe ist ohne Zweifel das größte aller Gefühle. Dichter haben sie besungen, Philosophen 

ihr in elegischen Worten gehuldigt. Sie ist das tragende Thema vieler großer Romane und 

https://youtu.be/mxGQWh6YqMg
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Dramen und erfuhr im Laufe der Kulturgeschichte zahlreiche Um- und Neu-Codierungen. 

Daran knüpfen auch anthropologische Diskussionen an, die die Liebe (z.B. als emotionalen 

Ausnahmezustand) ins Zentrum rücken.  Die enge Verbindung von Liebe und Gewalt wirft 

zudem eine Reihe von Fragen auf: Wo liegen die Grenzen zwischen Liebe und Gewalt? Ist 

Liebe eine Ursache oder vielleicht sogar eine Folge von Gewalt? Welche  gesellschaftlichen 

Konzepte der Liebe bestehen überhaupt – und was ist „Romantische Liebe“? Der Kurs geht 

den Spuren dieser Fragestellungen anhand beispielhafter literarischer Texte von der Antike 

bis ins 20. Jahrhundert nach und versucht einige Aspekte (Begehren, Emotionalität, Identität, 

Sexualität, Trauma, Verbrechen ...) näher zu beleuchten. 

Voraussetzungen: TeilnehmerInnen des Kurses benötigen ein sehr gutes Sprachniveau, um 

die Texte zu lesen und zu analysieren. 

Für die erfolgreiche Kursteilnahme sind regelmäßige Anwesenheit (max. 3 x Fehlen), aktive 

Mitarbeit, eigene Seminarbeiträge (Referat oder Hausarbeit) und eine Prüfung erforderlich. 

Max. 25 Teilnehmer/innen 

Eine Teilnahme im Fernstudium ist nicht möglich. 

 

DLC 77: Μετάφραςη Λογοτεχνικών Κειμένων: Λογοτεχνικό Είδοσ 

Διδάςκουςα: Αναςταςία Δαςκαρόλθ 

H μετάφραςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων κζτει ιδιαίτερα προβλιματα αναλόγωσ προσ το 

λογοτεχνικό είδοσ. Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ ειςαγωγι ςτθ διαδικαςία τθσ 

λογοτεχνικισ μετάφραςθσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 

ποιιςεωσ. Κατά τισ ειςαγωγικζσ ςυνεδριάςεισ του ςεμιναρίου κα παρουςιαςτοφν οι 

διαφορετικζσ απαιτιςεισ που τίκενται κατά τθ μετάφραςθ των επί μζρουσ λογοτεχνικϊν 

ειδϊν και κα εξεταςκοφν ειδικότερα τα χαρακτθριςτικά που διακρίνουν τον ποιθτικό λόγο 

και τα μορφολογικά ςτοιχεία του υπό το πρίςμα τθσ μεταφραςιμότθτάσ τουσ, λαμβάνοντασ 

υπ’ όψει και τθ ςχετικι διεκνι ζρευνα και βιβλιογραφία. H εν ςυνεχεία μετάφραςθ 

επιλεγμζνου ποιθτικοφ ζργου τθσ Γερμανικισ γραμματείασ προσ τθ Νεοελλθνικι γλϊςςα, 

ςτο πλαίςιο του ςεμιναρίου και με τθ ςυνεργαςία των ςυμμετεχόντων, αποςκοπεί ςτθν 

ζμπρακτθ αξιοποίθςθ των μεταφραςεολογικϊν γνϊςεων που αναδείχκθκαν.  

Κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου οι φοιτθτζσ καλοφνται να   

 αναγνωρίςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των διαφόρων λογοτεχνικϊν ειδϊν και 
τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ που κζτουν ςτο μεταφραςτι   

 εντοπίςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ του ποιθτικοφ λόγου   

 εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ περί του ποιθτικοφ λόγου ςτο επιλεγμζνο ποιθτικό ζργο 

 εντάξουν το επιλεγμζνο ποιθτικό ζργο ςτισ απαιτιςεισ τθσ Νεοελλθνικισ γλϊςςασ 
και του Νεοελλθνικοφ ςφγχρονου επικοινωνιακοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ  

Mετά τθν ολοκλιρωςθ των ςυνεδριάςεων του ςεμιναρίου οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να  

 ςυςτθματοποιιςουν τισ διαγλωςςικζσ τουσ γνϊςεισ, προκειμζνου να 
αντιμετωπίςουν τα μεταφραςτικά προβλιματα τθσ μεταφοράσ ενόσ ποιθτικοφ 
ζργου προσ τθ Νεοελλθνικι γλϊςςα   
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 προτείνουν μετάφραςμα ςτθ Νεοελλθνικι γλϊςςα ενόσ ποιθτικοφ ζργου, κατά 
τρόπο, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ κεμελιϊδεισ μεταφραςεολογικζσ και 
ςυνακόλουκεσ μεταφραςτικζσ επιλογζσ τουσ.  

Εξζταςθ: Προφορικι Ειςιγθςθ και Γραπτι Εργαςία 

 

DLC 78: Κριτική Λογοτεχνικήσ Μετάφραςησ 

Διδάςκουςα: Αναςταςία Δαςκαρόλθ 

H μετάφραςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων κζτει ςυγχρόνωσ το ηιτθμα τθσ αξιολογιςεϊσ τθσ. 

Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ εφαρμογι κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ λογοτεχνικισ 

μετάφραςθσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψει τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ που κζτει θ λογοτεχνικι 

μετάφραςθ και οι οποίεσ τθ διαφοροποιοφν από τθ μετάφραςθ άλλων κειμενικϊν ειδϊν. 

Κατά τισ ειςαγωγικζσ ςυνεδριάςεισ του ςεμιναρίου κα παρουςιαςτοφν οι διαφορετικζσ 

μεταφραςεολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ κριτικισ τθσ λογοτεχνικισ μετάφραςθσ, λαμβάνοντασ 

υπ’ όψει τθ ςχετικι διεκνι επιςτθμονικι ζρευνα και βιβλιογραφία. . H εν ςυνεχεία εξζταςθ 

και ςφγκριςθ των ενδεχομζνωσ περιςςοτζρων διαφορετικϊν μεταφράςεων ςτθ 

Nεοελλθνικι γλϊςςα επιλεγμζνου λογοτεχνικοφ ζργου τθσ Γερμανικισ γραμματείασ, ςτο 

πλαίςιο του ςεμιναρίου και με τθ ςυνεργαςία των ςυμμετεχόντων, αποςκοπεί ςτθν 

ζμπρακτθ εφαρμογι των κατάλλθλων κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ του εκάςτοτε 

μεταφράςματοσ ωσ φορζα πολιτιςμικϊν και επικοινωνιακϊν λειτουργιϊν. Kατά τθ διάρκεια 

του ςεμιναρίου οι φοιτθτζσ καλοφνται να  

 αναγνωρίςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του λογοτεχνικοφ λόγου και τισ 
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ που κζτουν ςτο μεταφραςτι  

 κακορίςουν κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ λογοτεχνικισ μετάφραςθσ  

 εφαρμόςουν τα κατάλλθλα κριτιρια αξιολόγθςθσ ςε μετάφραςμα επιλεγμζνου 
πρωτοτφπου λογοτεχνικοφ ζργου  

 ςυγκρίνουν και αντιπαραβάλουν τα ενδεχομζνωσ περιςςότερα μεταφράςματα του 
πρωτοτφπου επιλεγμζνου λογοτεχνικοφ ζργου επί τθ βάςει των αποδεκτϊν 
κριτθρίων αξιολόγθςθσ  

Mετά τθν ολοκλιρωςθ των ςυνεδριάςεων του ςεμιναρίου οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να  

 αναπτφξουν κατάλλθλα κριτιρια, προκειμζνου να κρίνουν τθ μετάφραςθ ενόσ 
λογοτεχνικοφ ζργου  

 προτείνουν τεκμθριωμζνθ κριτικι μετάφραςθσ επιλεγμζνου πρωτοτφπου 
Λογοτεχνικοφ ζργου και, εφ’ όςον απαιτείται, να διατυπϊςουν ενδεχομζνωσ 
εναλλακτικζσ μεταφραςτικζσ λφςεισ  

 

Εξζταςθ: Προφορικι Ειςιγθςθ και Γραπτι Εργαςία. 
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DLD 85: Ιςτορία των Ιδεών  

Διδάςκων: τζφαν Λίντινγκερ 

Αντικείμενο αυτοφ του μακιματοσ είναι ζνα ςυγκεκριμζνο φαινόμενο τθσ ιςτορίασ των 

γερμανόφωνων χωρϊν, ςτο οποίο ςυνδζονται διαφορετικοί παράγοντεσ όπωσ θ πολιτικι, θ 

φιλοςοφία, θ επιςτιμθ, θ κρθςκεία, θ λογοτεχνία και θ τζχνθ. Με βάςθ τισ γνϊςεισ που 

απζκτθςαν ςτο μάκθμα «Γερμανικόσ Ρολιτιςμόσ» και ςτισ ειςαγωγζσ ςτθν ιςτορία τθσ 

γερμανικισ λογοτεχνίασ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν τθ διαδικαςία, μζςα από τθν οποία θ 

αλλθλεπίδραςθ διαφορετικϊν παραγόντων διαμορφϊνει ζνα ςυγκεκριμζνο πολιτιςμικό 

περιβάλλον ι μια ςυγκεκριμζνθ νοοτροπία. Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ 

ευαιςκθτοποίθςθ των φοιτθτϊν για τθν πολυπλοκότθτα του εν λόγω φαινόμενου τθσ 

ιςτορίασ των ιδεϊν και για τθ κζςθ του μζςα ςτο ςφνολο τθσ ιςτορίασ των γερμανόφωνων 

χωρϊν. 

Στο χειμερινό εξάμθνο 2019/20 αςχολοφμαςτε τόςο με τθν άνοδο τθσ αρχαίασ Ελλάδασ 

όπωσ αυτι πραγματοποιείται με τον Johann Joachim Winckelmann, όςο και με τθν 

διαφοροποίθςθ αυτισ τθσ ιδανικισ εικόνασ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτα λογοτεχνικά 

ζργα του Christoph Martin Wieland. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ 

 να λαμβάνουν υπόψθ τουσ, ςτο πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ ςυγκεκριμζνων φαινόμενων 

του πολιτιςμοφ και τθσ λογοτεχνίασ, διάφορουσ παράγοντεσ τθσ ιςτορίασ των ιδεϊν 

 να διερευνοφν αυτόνομα και άλλα κζματα τθσ ιςτορίασ των ιδεϊν ςτισ 

γερμανόφωνεσ χϊρεσ. 

Τρόποσ εξζταςθσ: γραπτι εξζταςθ. 

 


