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1ο εξάμθνο 

Λ 011: φγχρονεσ Σάςεισ ςτθ Θεωρία τθσ Λογοτεχνίασ  

Διδάςκουςα: Όλγα Λαςκαρίδου 

Το ςεμινάριο εςτιάηει ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ και ερμθνείασ λογοτεχνικϊν 

κειμζνων, όπωσ είναι π.χ. θ (νεο)ερμθνευτικι, ο (μετα)δομιςμόσ, θ αποδόμθςθ, θ ανάλυςθ 

λόγου, οι ςπουδζσ φφλου, θ μετα-αποικιοκρατικι κεωρία κλπ. Στισ μεκόδουσ αυτζσ κα 

εμβακφνουμε αφενόσ με τθ μελζτθ τθσ εκάςτοτε κεωρθτικισ βάςθσ και αφετζρου με τον 

αναςτοχαςμό πάνω ςε προβλιματα που ςυνδζονται με τθν εφαρμογι τθσ κεωρίασ ςτθν 

ερμθνευτικι πράξθ. Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ αυτόνομθσ ερμθνευτικισ ικανότθτασ των 

φοιτθτϊν. 

Τα κεωρθτικά και λογοτεχνικά κείμενα που κα μελετιςουμε κα ανακοινωκοφν ςτθν αρχι 

του εξαμινου. Ωσ ειςαγωγι προτείνονται: Ansgar Nünning / Vera Nünning (Hrsg.): 

Methoden der literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse. Ansätze – Grundlagen – 

Modellanalysen. Stuttgart; Weimar: Metzler 2010. Oliver Jahraus / Stefan Neuhaus (Hrsg.): 

Kafkas „Urteil“ und die Literaturtheorie. Zehn Modellanalysen. Stuttgart: Reclam 2002. 

 

Λ 012: Προβλιματα Ιςτοριογραφίασ τθσ Λογοτεχνίασ  

Διδάςκουςα: Κατερίνα Καρακάςθ 

 

Ρϊσ οροκετοφνται οι εποχζσ ςτθν ιςτορία τθσ λογοτεχνίασ; Βάςει ποιων κριτθρίων 

ςυμπεριλαμβάνονται κείμενα ςε ζνα λογοτεχνικό ρεφμα; Το μάκθμα εςτιάηει ςτθν ιςτορικι 

και ςυςτθματικι παρουςίαςθ επιλεγμζνων περιόδων τθσ γερμανικισ και ελλθνικισ 

λογοτεχνίασ και ειδικότερα ςτον ομαντιςμό. Σε αυτό το πλαίςιο κα μασ απαςχολιςουν 

επίςθσ κείμενα ι ςυγγραφείσ που δεν εντάςςονται ςαφϊσ ςε εποχζσ/ρεφματα. Κα 

επιχειριςουμε επιπλζον να απαντιςουμε ςε ερωτιματα όπωσ: Γιατί π.χ. τρεισ από τουσ 

ςθμαντικότερουσ ςυγγραφείσ γφρω ςτο 1800 (Kleist, Hölderlin, Jean Paul) δεν είναι δυνατόν 

να ενταχκοφν ςαφϊσ ςε κάποιο ρεφμα; Ρϊσ εξθγείται το ότι για πολλοφσ Ζλλθνεσ 

φιλολόγουσ ο Goethe ανικει ςτον ομαντιςμό και ποια είναι τα κοινά ςθμεία μεταξφ 

ελλθνικοφ και γερμανικοφ ρομαντιςμοφ; 

Μακθςιακοί ςτόχοι: 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ 

 κα είναι εξοικειωμζνοι με βαςικζσ κεωρίεσ και μοντζλα τθσ ιςτοριογράφιςθσ τθσ 
λογοτεχνίασ 

 

ενϊ κα είναι επίςθσ ςε κζςθ 

 να αναγνωρίηουν και να περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του ελλθνικοφ 
και του γερμανικοφ ομαντιςμοφ 
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 να προςεγγίηουν με επιςτθμονικό τρόπο λογοτεχνικά κείμενα τθσ εποχισ, 

αναγνωρίηοντασ τισ κεματικζσ και μορφικζσ ιδιαιτερότθτεσ τουσ και να τα 

εντάςςουν ςτα ιςτορικά και λογοτεχνικά τουσ ςυμφραηόμενα, 

 να εφαρμόηουν ςτθν πράξθ εργαλεία λογοτεχνικισ ανάλυςθσ, 

 να επεξεργάηονται κριτικά τθ ςχετικι γερμανόφωνθ βιβλιογραφία. 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι παρουςίαςθ και γραπτι εργαςία 

 

Λ 013: Ανάλυςθ Κειμζνων  

Διδάςκων: Στζφαν Λίντινγκερ 

Στόχοσ αυτοφ του ςεμιναρίου είναι θ εμβάκυνςθ ςτισ γνϊςεισ των ςθμαντικότερων 
λογοτεχνικϊν εποχϊν τθσ Λςτορίασ τθσ Λογοτεχνίασ τθσ Γερμανίασ, από τον 18ο αι. ωσ τθ 
ςφγχρονθ εποχι. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ ςυγκριτικι κεϊρθςθ μεμονωμζνων 
ρευμάτων με αντίςτοιχεσ λογοτεχνικζσ τάςεισ ςτθν ελλθνικι γραμματολογία. Θ κεωρθτικι 
προςζγγιςθ κα ολοκλθρωκεί με τθν εξζταςθ ςε βάκοσ και τθν ανάλυςθ επιλεγμζνων 
γερμανικϊν κειμζνων, τα οποία είτε κεμελιϊνουν ςχζςθ επιρροισ από ι προσ τθν ελλθνικι 
γραμματεία είτε παρουςιάηουν ςτθ κεματικι τουσ κάποια ευρφτερθ πολιτιςμικι ςχζςθ με 
τθν Ελλάδα. 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι παρουςίαςθ και γραπτι εργαςία 

 

2ο εξάμθνο 

Λ 014: Επιλεγμζνα Θζματα υγκριτολογίασ  

Διδάςκουςα: Αναςταςία Αντωνοποφλου 

Το ςεμινάριο ςυνδυάηει τθ κεωρία και τθν πράξθ τθσ Συγκριτικισ Φιλολογίασ, εςτιάηοντασ 

και εμβακφνοντασ ωςτόςο ςε ςυγκεκριμζνα ηθτιματα, π.χ. πρόςλθψθ και επίδραςθ 

διακαλλιτεχνικότθτα, διαπολιτιςμικότθτα κ.ά. Οι ςυμμετζχοντεσ κα κλθκοφν να 

αντιπαρατεκοφν κριτικά ςε κεωρθτικά ςχετικά κείμενα και να παρουςιάςουν τα 

ςυμπεράςματά τουσ ςτο ςεμινάριο, κακϊσ και να ςυνδζςουν κεωρθτικζσ κζςεισ με τθ 

ςυγκριτολογικι αντιμετϊπιςθ των κειμζνων. Τα παραδείγματά τουσ μποροφν να τα 

αντλιςουν από τισ ελλθνογερμανικζσ λογοτεχνικζσ ςχζςεισ αλλά και από τισ ευρφτερεσ 

διεκνείσ.  

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

 να εμβακφνουν ςτθ κεωρία και τθν πράξθ τθσ Συγκριτικισ Φιλολογίασ  

 να κινοφνται με άνεςθ και κριτικό πνεφμα ςτον χϊρο των ςυγχρόνων κεωριϊν τθσ 

Συγκριτικισ Φιλολογίασ, 

 να επιχειρθματολογοφν επιςτθμονικά ςυςχετίηοντασ κεωρθτικοφσ 

προβλθματιςμοφσ με τθ ςυγκριτολογικι πράξθ, 

 να εργαςτοφν αυτόνομα πάνω ςε ζνα επιλεγμζνο κζμα, να παρουςιάςουν τα 

αποτελζςματα ςτο μάκθμα και να διευκφνουν τθ ςχετικι ςυηιτθςθ, 

 να ςυγγράψουν μια απαιτθτικι επιςτθμονικι εργαςία πάνω ςε ζνα επιλεγμζνο 

κζμα  

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Προφορικι παρουςίαςθ και τελικι γραπτι εργαςία 
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Λ 015: Ζθτιματα Αιςκθτικισ και Ιςτορίασ τθσ Σζχνθσ  

Διδάςκουςα: Εφθ Πετροποφλου 

Το μάκθμα αυτό ςκοπό ζχει να ειςαγάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ και ςε 

βαςικζσ ζννοιεσ τθσ αιςκθτικισ. Στο πλαίςιο αυτό κα παρακολουκιςουμε τθν εξζλιξθ 

διαφόρων αιςκθτικϊν κατθγοριϊν ςτο πζραςμα των αιϊνων και κα εξετάςουμε τισ 

αιςκθτικζσ κεωρίεσ που ςυνδζονται με αυτζσ. 

 

Λ 016: Ανάλυςθ Κειμζνων (Λογοτεχνικά Είδθ) 

Διδάςκουςα: Πλγα Λαςκαρίδου 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςε ηθτιματα που αφοροφν τθ κεωρία των 

λογοτεχνικϊν ειδϊν και τθν εφαρμογι τθσ ςτθν πράξθ τθσ λογοτεχνικισ ανάλυςθσ. Στο 

τρζχον εξάμθνο κα αςχολθκοφμε με τθν κριτικι παρουςίαςθ μοντζλων και κζςεων τθσ 

ςφγχρονθσ αφθγθματολογίασ. Τα κεωρθτικά και λογοτεχνικά κείμενα, πάνω ςτα οποία κα 

εργαςτοφμε,  κα ανακοινωκοφν ςτθν αρχι του εξαμινου. Ωσ ειςαγωγι κα μασ χρθςιμεφςει: 

Peter Wenzel (Hrsg.): Einführung in die Erzähltextanalyse. Kategorien, Modelle, Probleme. 

Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2004.  

 

3ο εξάμθνο 

Λ 017: Ελλθνογερμανικζσ Γραμματειακζσ χζςεισ  

Διδάςκουςα: Κατερίνα Μθτραλζξθ 

Οι αμφίδρομεσ ελλθνογερμανικζσ γραμματειακζσ ςχζςεισ ζχουν μακρά και γόνιμθ 

παράδοςθ ςτθν λογοτεχνικι ιςτορία τθσ Ελλάδασ και τθσ Γερμανίασ. Για τθ γερμανικι 

λογοτεχνία τα ομθρικά ζπθ, θ ελλθνικι κλαςςικι αρχαιότθτα, ο μφκοσ, θ αρχαία τραγωδία 

και θ λυρικι ποίθςθ ζχουν λειτουργιςει πολλαπλϊσ ανά τουσ αιϊνεσ, ιδίωσ από τθν 

Αναγζννθςθ και μετά, ωσ πρότυπο και ςθμείο αναφοράσ. Για τον γερμανικό κλαςικιςμό, 

που αναπτφχκθκε ςτθ Βαϊμάρθ ςτο γφριςμα του 18ου προσ τον 19ο αιϊνα με βαςικοφσ 

εκπροςϊπουσ τον Johann Wolfgang Goethe και τον Friedrich Schiller, θ αρχαία Ελλάδα 

αποτελεί κεντρικό ςθμείο αναφοράσ, ωσ μοντζλο ανκρωπιςτικοφ ιδεϊδουσ και εμφατικι 

πθγι ζμπνευςθσ τόςο για τθ φιλοςοφία όςο και για τθν τζχνθ. Θ εικόνα τθσ αρχαιότθτασ 

ςυνζβαλε ςε μεγάλο βακμό ςτθν ανάπτυξθ του γερμανικοφ και ευρωπαϊκοφ φιλελλθνιςμοφ 

κατά τον 19ο αιϊνα, ενϊ ι ίδρυςθ του νεοελλθνικοφ κράτουσ κεωρικθκε από τθν 

ευρωπαϊκι οπτικι μοναδικι ιςτορικά ευκαιρία πραγμάτωςθσ του κλαςικιςτικοφ και 

ιδεαλιςτικοφ προτφπου. Τοφτο ςιμαινε για το νεοςφςτατο κράτοσ τθν ειςαγωγι του 

ευρωπαϊκοφ κλαςικιςτικοφ παραδείγματοσ ωσ βαςικοφ ςυςτατικοφ τθσ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ τθσ νζασ Ελλάδασ. Τίκεται λοιπόν το ερϊτθμα τθσ πρόςλθψθσ τθσ γερμανικισ 

κλαςικισ λογοτεχνίασ ςτθν Ελλάδα του 19ου αιϊνα και του ρόλου τθσ ςτθν δθμιουργία τθσ 

νεοελλθνικισ εικόνασ τθσ αρχαιότθτασ και τθσ επίδραςισ τθσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία 

εν γζνει. Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ και διερεφνθςθ αυτϊν των πτυχϊν των 

ελλθνογερμανικϊν γραμματειακϊν ςχζςεων. Στο πρϊτο μζροσ διερευνάται θ πρόςλθψθ 

τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ ςτθ γερμανικι λογοτεχνία του 18ου και του 19ου αιϊνα, ενϊ 
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ςτο δεφτερο μζροσ θ πρόςλθψθ τθσ γερμανικισ λογοτεχνίασ ςτθ νεοελλθνικι γραμματεία 

του 19ου αιϊνα. 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν αποκτιςει ευρφ φάςμα γνϊςεων 

γφρω από τα υπό διερεφνθςθ κζματα και κα είναι ςε κζςθ  

 να προςεγγίηουν ερευνθτικά τισ επί μζρουσ πτυχζσ του ςφνκετου κζματοσ των 

ελλθνογερμανικϊν γραμματειακϊν ςχζςεων, 

 να ςυγκροτοφν ςϊματα κειμζνων πρωτογενϊν πθγϊν και μεταφράςεων, 

 να εφαρμόηουν κεωρθτικά μοντζλα ανάλυςθσ πάνω ςε ςυγκεκριμζνα κείμενα 
επεκτείνοντασ ταυτόχρονα τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςτθν ιςτορία τθσ λογοτεχνίασ, 

 να εργάηονται αυτόνομα χρθςιμοποιϊντασ τθ ςχετικι δευτερογενι βιβλιογραφία 
και να ςυγκεντρϊνουν και να αξιολογοφν τα κατάλλθλα επιςτθμονικά δεδομζνα, 

 να παρουςιάηουν α) με τθ μορφι προφορικισ ειςιγθςθσ και β) με τθ μορφι 

γραπτισ εργαςίασ τα πορίςματα τθσ ζρευνάσ τουσ. 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι παρουςίαςθ και γραπτι εργαςία  

 

Λ 018: Ελλθνογερμανικζσ Πολιτιςμικζσ χζςεισ 

Διδάςκουςα: Αγλαΐα Μπλιοφμθ  

Στο ςεμιναριακοφ τφπου μάκθμα κα επιχειρθκεί μια ιςτορικι προςζγγιςθ των 

ελλθνογερμανικϊν πολιτιςμικϊν και λογοτεχνικϊν ςχζςεων. Κα περιδιαβοφμε τθν εποχι 

τθσ Βαυαροκρατίασ, όπου κα εςτιάςουμε ςτθν εδραίωςθ τθσ κοινοβουλευτικισ 

δθμοκρατίασ και του νομικοφ ςυςτιματοσ ωσ ‘παράπλευρων’  αποτελεςμάτων του 

γερμανικοφ προτφπου ςτθν Ελλάδα, εν ςυνεχεία ςτθ γερμανικι πολιτικι ςτα Βαλκάνια κατά 

τον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο και τθν ανάμειξθ τθσ γερμανικισ πολιτικισ ςτθν πολιτικι 

ςκθνι τθσ Ελλάδασ με μοχλό διείςδυςθσ τθν πολιτικι του Βαςιλιά Κωνςταντίνου. Λδιαίτερθ 

μνεία κα γίνει ςτισ ελλθνογερμανικζσ πολιτιςμικζσ επαφζσ αυτισ τθσ εποχισ, κακϊσ 

ιδρφονται οι πρϊτεσ ζδρεσ Νεοελλθνικϊν ςπουδϊν ςτθ Γερμανία και μια ςειρά από 

Ζλλθνεσ επιςτιμονεσ και καλλιτζχνεσ εγκακίςτανται ςτθ Γερμανία. Μετά μεςοπόλεμο, κα 

γίνει μια αποτίμθςθ των επιπτϊςεων τθσ Κατοχισ για τθν Ελλάδα, τόςο ςε οικονομικό 

επίπεδο όςο και ςε επίπεδο πολιτιςμικϊν ανταλλαγϊν. Στθ ςυνζχεια κα εξεταςτεί το 

μεταναςτευτικό φαινόμενο από τθ δεκαετία του ’60, οι επιπτϊςεισ του επαναπατριςμοφ 

τθσ δεκαετίασ του ’80, αλλά και το νζο μεταναςτευτικό ρεφμα των Ελλινων προσ τθ 

Γερμανία από το ζτοσ 2000, ϊςτε να γίνει μια ςυνολικι αποτίμθςθ των επιπτϊςεων του 

ςφγχρονου μεταναςτευτικοφ φαινομζνου ςε καλλιτεχνικό και γενικότερα πολιτιςμικό 

επίπεδο. Τζλοσ, κα γίνει μνεία ςτισ ελλθνογερμανικζσ ςχζςεισ κατά τθν εποχι τθσ 

δικτατορίασ και τθ ςθμερινι κατάςταςθ υπό το φωσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Θ εμβάκυνςθ 

ςτθν τελευταία φάςθ κα γίνει και με γενικότερο γραπτό και οπτικοακουςτικό υλικό, όπωσ 

πρωτοςζλιδα γερμανικϊν και ελλθνικϊν εφθμερίδων, διαφθμιςτικά μθνφματα, 

αποςπάςματα ταινιϊν μικροφ και μεγάλου μικουσ. 

 

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

 να γνωρίηουν τισ πιο ςθμαντικζσ φάςεισ των ελλθνογερμανικϊν ςχζςεων, 
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 να γνωρίηουν διάφορεσ μορφζσ καλλιτεχνικϊν και λογοτεχνικϊν ςχζςεων, 

 να αποτιμοφν τα αποτελζςματα των ανταλλαγϊν κάκε ιςτορικισ φάςθσ, 

 να εμβακφνουν ςτισ ελλθνογερμανικζσ γραμματειακζσ ςχζςεισ και να εντάςςουν τα 

διάφορα λογοτεχνικά φαινόμενα ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ εκάςτοτε Λςτορίασ τθσ 

λογοτεχνίασ, 

 να εφαρμόηουν μεκόδουσ ανάλυςθσ λόγου (Diskursanalyse) όχι μόνο ςε 

λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και ςε διάφορα είδθ λόγου. 

 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι παρουςίαςθ και γραπτι εργαςία 

 

Λ 019: υνολικι Παραδειγματικι Ανάλυςθ ενόσ Θζματοσ  

Διδάςκων: Βίλλι Μπζννινγκ 

Στο πλαίςιο αυτοφ του μακιματοσ επιχειρείται μια κατά το δυνατόν ςφαιρικι προςζγγιςθ 

ενόσ επιλεγμζνου επιςτθμονικοφ ηθτιματοσ, θ οποία περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ: 

επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, παρουςίαςθ των κεωρθτικϊν προχποκζςεων και 

τθσ μεκοδολογίασ, παραδειγματικι ανάλυςθ κειμζνων και ςυμπεράςματα.  

 

4ο εξάμθνο 

Λ 010: Ειδικό εμινάριο: υηιτθςθ των Θεμάτων των Διπλωματικών Εργαςιών 

Όλοι οι Διδάςκοντεσ μαηί 

Το ειδικό ςεμινάριο προβλζπεται για τουσ φοιτθτζσ που ςυγγράφουν τθ διπλωματικι τουσ 

εργαςία. Στο πλαίςιο του ςεμιναρίου οι φοιτθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουν, να 

παρουςιάςουν και να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τα κζματα των εργαςιϊν τουσ τόςο ςε 

κεωρθτικό επίπεδο όςο και αναφορικά με ηθτιματα μεκοδολογίασ. 

  



9 

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

 

2θ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘ: ΔΛΕΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΛΑΣ-ΔΛΔΑΚΤΛΚΘΣ 
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1ο εξάμθνο 

Γ 013: Κατάκτθςθ πρώτθσ γλώςςασ 

Διδάςκων: Γιόαχιμ Τάιηεν 

Αντίκετα από τθν ξζνθ γλϊςςα, θ μθτρικι γλϊςςα δεν μακαίνεται με γραμματικι και 

λεξικό, με εγχειρίδιο και βιβλίο αςκιςεων οφτε και με τθν κακοδιγθςθ ενόσ κακθγθτι. Θ 

μθτρικι γλϊςςα κατακτάται. Διατυπωμζνο πιο εμφατικά: Θ γλϊςςα κατακτά το παιδί. Ι 

αλλιϊσ: Το παιδί μεγαλϊνοντασ «ειςζρχεται» ςτθ γλϊςςα. Κι αυτό ςυμβαίνει για τον πολφ 

απλό λόγο ότι διαφορετικά δεν μπορεί να είναι άνκρωποσ. Και δεν ζχει ςθμαςία αν 

πρόκειται για τθν ελλθνικι, τθ γερμανικι, τθν αγγλικι ι οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα· αυτι θ 

πρϊτθ γλϊςςα ζχει μια ποιότθτα εντελϊσ διαφορετικι από κάκε άλλθ γλϊςςα που το παιδί 

κα μάκει (ι κα γνωρίςει) ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ του. Με τθν μθτρικι γλϊςςα κατακτάται 

πρϊτα απϋ όλα θ λειτουργία τθσ γλϊςςασ ωσ γλϊςςα και όλα όςα ςυνδζονται με αυτιν. 

Αυτό αφορά τόςο ςτο γλωςςικό ςφςτθμα όςο και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ. Και τα δφο 

ακολουκοφν ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ, φωνολογικοφσ, μορφολογικοφσ και ςυντακτικοφσ 

αφενόσ, πραγματολογικοφσ αφετζρου. Αυτοί οι κανόνεσ είναι που κακιςτοφν δυνατι τθν 

εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ ςε ςχετικά ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Ριο απλά διατυπωμζνο: Με 

τθν ειςαγωγι του παιδιοφ ςτθ γλϊςςα, το παιδί ειςζρχεται και ςτον κόςμο και γίνεται ο 

επικοινωνϊν εταίροσ του. Ι αλλιϊσ:  Πταν θ γλϊςςα κατακτά το παιδί, τότε το κατακτά και 

μια ςυγκεκριμζνθ αντίλθψθ του κόςμου. 

 

Αναλυτικά αυτό ςθμαίνει: 

Κάκε παιδί που κατακτά τθ μθτρικι του γλϊςςα, κατακτά το χειριςμό πολφ διαφορετικϊν 

ςυςτθμάτων – για να αναφερκοφμε μόνο ςτα ςθμαντικότερα: το φωνολογικό, το 

μορφολογικό, το ςυντακτικό, το πραγματολογικό (βλζπε πιο πάνω), επίςθσ το ιεραρχικό 

(γιατί με τισ λζξεισ διαμεςολαβοφνται και ζννοιεσ ςε διάφορα επίπεδα), το μεταφορικό 

(γιατί τίποτα δεν είναι ι μζνει αναγκαςτικά όπωσ φαίνεται) και γενικότερα το ςφςτθμα τθσ 

μθ κυριολεκτικισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ, το οποίο διαφοροποιεί κάκε φυςικι γλϊςςα από 

κάκε ιδανικι γλϊςςα – ευτυχϊσ που δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφμε ςτθν κακθμερινότθτά 

μασ μια ιδανικι γλϊςςα!  

 

Ππωσ βλζπουμε: Το κζμα είναι δφςκολο, αλλά και πολφ ενδιαφζρον! Και πρόκειται για κάτι 

εντελϊσ διαφορετικό από τθν κατάκτθςθ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ. Πμωσ μόνο αν μάκει 

κανείσ να διαχωρίηει αυτά τα δφο, μπορεί να γνωρίηει και τισ ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ με 

τισ οποίεσ ζρχονται αντιμζτωποι όςοι και όςεσ μακαίνουν μια ξζνθ γλϊςςα.  

Στο ςεμινάριο κα αςχολθκοφμε με όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κατάκτθςθσ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ 

και κα γνωρίςουμε τισ ςθμαντικότερεσ κεωρίεσ που προςπακοφν να εξθγιςουν αυτό το 

εξίςου αυτονόθτο όςο και ςυναρπαςτικό φαινόμενο.  

 

Γ 017: Θεωρθτικι Γλωςςολογία 

Διδάςκων: Βίνφριντ Λζχνερ 

Θ γλϊςςα είναι ζνα ςυνδυαςτικό, νοθτικό ςφςτθμα με βιολογικι βάςθ, το οποίο 

χρθςιμοποιείται και ςτθν επικοινωνία. Θ κεωρθτικι γλωςςολογία ζχει ςαν ςτόχο α) να 

χαρακτθρίςει τισ ιδιότθτεσ αυτοφ του ςυςτιματοσ και β) να εξθγιςει με όςο το δυνατόν 
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μεγαλφτερθ ακρίβεια για ποιο λόγο ζχει θ γλϊςςα αυτζσ τισ ιδιότθτεσ. Για να επιτευχκοφν 

αυτοί οι ςτόχοι είναι πολφ ςθμαντικό (όπωσ και ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ) θ κεωρία να 

ςτθρίηεται ςτθν ανάλυςθ ςυγκεκριμζνων εμπειρικϊν δεδομζνων που αποτελοφν τα 

τεκμιρια για τθν εγκυρότθτά τθσ. Κάκε γλωςςολογικι κεωρία περιζχει επομζνωσ τθν 

περιγραφι γλωςςικϊν δεδομζνων, αλλά το αντίςτροφο δεν ιςχφει, δθλ. θ περιγραφι των 

δεδομζνων δεν ςυνεπάγεται μια ςυγκεκριμζνθ κεωρία. Ραραδείγματα 

τεκμθρίων/δεδομζνων αποτελοφν  φαινόμενα που ςχετίηονται με τθ δομι οργανικϊν όρων 

(π.χ. πακθτικζσ και μζςεσ δομζσ), θ κζςθ του ριματοσ ι θ κατανομι του πλεοναςτικοφ es 

ςτα Γερμανικά (Σφνταξθ), θ ερμθνεία τθσ πακθτικοποίθςθσ και μορίων όπωσ το wieder, το 

noch και το schon (Σθμαςιολογία), ι θ αφομοίωςθ, θ διάταξθ των φωνολογικϊν κανόνων 

και θ δομι τθσ ςυλλαβισ (Φωνολογία). 

Μαηί με τα δεδομζνα από τισ ςυγκεκριμζνεσ γλϊςςεσ λαμβάνονται υπόψθ ςτθ ςφγχρονθ 

ζρευνα και τυπολογικζσ γενικεφςεισ (ςφγκριςθ γλωςςϊν) κακϊσ και ψυχογλωςςολογικά 

ευριματα από τθ γλωςςικι κατάκτθςθ. Μία γλωςςολογικι κεωρία επομζνωσ είναι ζνα 

ςφςτθμα που προςπακεί να παραγάγει τισ προτάςεισ τθσ γλϊςςασ με όςο το δυνατόν 

απλοφςτερουσ αλγόρικμουσ και να εξθγιςει τισ τυπολογικζσ διαφορζσ όπωσ επίςθσ και τα 

χαρακτθριςτικά τθσ γλωςςικισ κατάκτθςθσ. 

Με βάςθ τα παραπάνω οδθγοφμαςτε ςε ζνα ςθμαντικό ςθμείο «ςυνάντθςθσ» τθσ 

Γλωςςολογίασ με τθ Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ: και κατά τθ γλωςςικι διδαςκαλία γίνεται 

προςπάκεια τα ςφνκετα γλωςςικά φαινόμενα να αναχκοφν ςε απλζσ Αρχζσ και κανόνεσ. Για 

να επιτευχκεί αυτό πρζπει ο δάςκαλοσ να ζχει κατανοιςει ςε βάκοσ τα εμπειρικά δεδομζνα 

και τα φαινόμενα που διδάςκει. Και για να ζχει ελζγξιμα αποτελζςματα κα πρζπει και θ 

διδακτικι να μπορεί να διατυπϊνει με ακρίβεια τα δεδομζνα, τα ερωτιματα, τισ μεκόδουσ 

και τα προβλιματα. Επομζνωσ, θ διδακτικι κα πρζπει να ςτθρίηεται περιςςότερο ςε 

«τεκμιρια» παρά ςε ςυλλογζσ προτάςεων, όπωσ γίνεται μζχρι τϊρα, και ζτςι να πάρει τθν 

κατεφκυνςθ μίασ απαγωγικισ διαδικαςίασ. 

Μποροφμε γενικά να ορίςουμε τουλάχιςτον τζςςερισ ςτόχουσ για τθ διδακτικι και τθν 

εκπαίδευςθ γλωςςικϊν δαςκάλων: 

 Θ γλωςςικι διδαςκαλία και θ γλωςςολογία ζχουν ζναν ςυγκρίςιμο ςτόχο: τθν 

αναγωγι τθσ πολυπλοκότθτασ ςε απλοφςτερεσ αρχζσ (ςτο διδακτικό υλικό / ςτθ 

κεωρία). 

 Για τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ πρζπει να γίνει κατανοθτό α) ότι θ 

γλϊςςα δεν διδάςκεται αλλά κατακτάται και β) πϊσ αναπτφςςεται το γλωςςικό 

ςφςτθμα ςτον άνκρωπο. 

 Θ αναλυτικι γνϊςθ αποτελεί προχπόκεςθ για να γίνει αντιλθπτι θ ομοιότθτα 

μεταξφ επιφανειακά διαφορετικϊν φαινομζνων. Αυτι θ αναγνϊριςθ των 

ςυςχετιςμϊν μεταξφ φαινομζνων μπορεί μετά να βρει εφαρμογζσ κατά τθ γλωςςικι 

διδαςκαλία. Κλαςικό παράδειγμα: το βοθκθτικό sein εμφανίηεται με ριματα των 

οποίων οι μετοχζσ μποροφν να προςδιορίςουν το όνομα. 

 Οι δάςκαλοι κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαγιγνϊςκουν και να διακρίνουν 

μεταξφ τυχαίων λακϊν και ςυςτθματικϊν λακϊν που παραπζμπουν ςτισ 

διαδικαςίεσ κατάκτθςθσ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ. 

 Στο ςεμινάριο κα αςχολθκοφμε με τισ ςχζςεισ και τουσ ςυςχετιςμοφσ που 

περιγράψαμε παραπάνω μεταξφ δεδομζνων, φαινομζνων και κεωρίασ τισ οποίεσ κα 
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χαρακτθρίςουμε με ακρίβεια. Τα φαινόμενα μπορεί να προζρχονται από τθ 

Σφνταξθ, τθ Σθμαςιολογία, τθ Φωνολογία, τθ Μορφολογία και τισ δι-επαφζσ τουσ, 

ανάλογα με τα ενδιαφζροντα των ςυμμετεχόντων.  

 

Τρόποσ εξζταςθσ: Αςκιςεισ, προφορικι ειςιγθςθ, και γραπτι εργαςία 

 

Γ 021: Τπολογιςτικι Γλωςςολογία: Δίγλωςςεσ και Πολφγλωςςεσ Εφαρμογζσ 

Διδάςκουςα: Χριςτίνα Αλεξανδρι 

Επιλεγμζνα ηθτιματα Υπολογιςτικισ Γλωςςολογίασ παρουςιάηονται και αναλφονται ςτο 

παρόν μεταπτυχιακό ςεμινάριο. Ρρόκειται για εφαρμογζσ τθσ Υπολογιςτικισ Γλωςςολογίασ 

που αφοροφν Συςτιματα που επεξεργάηονται δφο ι περιςςότερεσ φυςικζσ γλϊςςεσ.  

Τα ηθτιματα που εξετάηονται αφοροφν όλα τα επίπεδα ανάλυςθσ τθσ γλϊςςασ, ωςτόςο, 

εςτιάηονται κυρίωσ το φωνολογικό επίπεδο, το μορφοςυντακτικό επίπεδο, το λεξικό-

ςθμαςιολογικό και το πραγματολογικό επίπεδο.  

Ειδικότερα, για τα κζματα που αναλφονται παρουςιάηονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ θ 

γλωςςικι γνϊςθ ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων ςτθν καταςκευι 

και αξιολόγθςθ  

(1) Συςτθμάτων Μθχανικισ Μετάφραςθσ και Συςτθμάτων Επικοινωνίασ 

Ανκρϊπου-Μθχανισ για εφαρμογζσ ςτθν διδακτικι τθσ Γερμανικισ ωσ 

ξζνθσ γλϊςςασ και ςτον τομζα των υπθρεςιϊν και   

(2) Δίγλωςςων ι πολφγλωςςων Σωμάτων Κειμζνων και άλλων Γλωςςικϊν 

Ρόρων, όπωσ θλεκτρονικά λεξικά και Λεξικά-Σθμαςιολογικά Δίκτυα 

(Wortnetze).  

 

2ο εξάμθνο 

Γ 011: Πραγματολογία και Διδαςκαλία τθσ Ξζνθσ Γλώςςασ 

Διδάςκουςα: Φρειδερίκθ Μπατςαλιά 

Αντικείμενο μελζτθσ είναι οι γλωςςολογικζσ, γλωςςο-φιλοςοφικζσ και κοινωνιολογικζσ 

προςεγγίςεισ, που διερευνοφν τισ ςχζςεισ μεταξφ εκφωνιματοσ και επικοινωνιακισ 

περίςταςθσ.    

Στθριηόμενοι ςε αυτζσ τισ προςεγγίςεισ κα διερευνθκοφν ςυγκεκριμζνεσ λεκτικζσ πράξεισ, 

όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςε διδακτικά εγχειρίδια τθσ γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ, και 

κα αναλυκοφν ωσ προσ τθν ςυνάφειά τουσ με τθν πραγματολογικι ικανότθτα των 

διδαςκομζνων.  

Μεταπτυχιακοί/ζσ φοιτθτζσ/τριεσ που ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ το μάκθμα  

 αναςτοχάηονται κριτικά ωσ προσ τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ απόψεισ και διαςτάςεισ 

τθσ πραγματολογικισ προςζγγιςθσ, 

 να αξιοποιοφν τθ κεωρθτικι τουσ γνϊςθ ςε πρακτικά ηθτιματα που ςχετίηονται με 

τθν Διδαςκαλία τθσ Γερμανικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ, 
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 αναγνωρίηουν και περιγράφουν λεκτικζσ πράξεισ, και 

 μποροφν να αξιολογιςουν τθν εφαρμογι κεωρθτικϊν απαιτιςεων ι/και 

περιοριςμϊν ςτθν πράξθ.  

Ενδεικτικι βιβλιογραφία κα διανεμθκεί ςτθν αρχι του εξαμινου. 

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Συμμετοχι ςτο μάκθμα (20%), προφορικι παρουςίαςθ (30%), γραπτι 

εργαςία (50%).  

 

Γ 016: Κατάκτθςθ Ξζνθσ Γλώςςασ 

Διδάςκουςα: Δάφνθ Βθδενμάιερ 

Για ζναν επιτυχθμζνο ςχεδιαςμό γλωςςικοφ μακιματοσ είναι απαραίτθτο να γνωρίηει ο 

διδάςκοντασ τισ κεωρίεσ κατάκτθςθσ γλϊςςασ κακϊσ και τισ κεωρίεσ μάκθςθσ. Το ίδιο 

ιςχφει και για το ςχεδιαςμό του μακιματοσ ξζνθσ γλϊςςασ, για το ςχεδιαςμό του οποίου 

ζχουν διατυπωκεί ςθμαντικζσ κεωρθτικζσ υποκζςεισ κατάκτθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Στο 

ςεμινάριο αυτό, κα παρουςιάςουμε τισ αρχζσ κατάκτθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ και ταυτόχρονα 

κα εξετάςουμε τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ, ςτισ οποίεσ διδάςκεται θ ξζνθ γλϊςςα. Κα 

χρθςιμοποιιςουμε αυκεντικά παραδείγματα ςυντακτικοφ και πραγματολογικοφ 

ενδιαφζροντοσ  από μακθτζσ τθσ γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ. Κα προτείνουμε λφςεισ 

ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ υποκζςεισ κατάκτθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ, με το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΚΕΡΑ) και με το Ενιαίο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ 

(ΕΡΣ-ΞΓ), οι οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν κατά τθ διδακτικι πράξθ ςτθν Ελλάδα. Μετά 

τθν ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου, οι φοιτιτριεσ/τεσ κα  είναι ςε κζςθ να 

 περιγράφουν τισ κεωρίεσ κατάκτθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ και τθ χρθςιμότθτά τουσ για 

το ςχεδιαςμό γλωςςικοφ μακιματοσ, 

 εξετάηουν τθν εφαρμογι αυτϊν των κεωριϊν ςτθ διδακτικι διαδικαςία, βάςει 

αυκεντικϊν γλωςςικϊν δειγμάτων και των ςυνκθκϊν εκμάκθςθσ και χριςθσ τθσ 

γλϊςςασ, 

 να χρθςιμοποιοφν το ΚΕΡΑ και το ΕΡΣ-ΞΓ ωσ εργαλεία, ςτο πλαίςιο που αυτά 

αφοροφν τα παραπάνω δεδομζνα, 

 να προτείνουν λφςεισ χριςιμεσ για τθ διδακτικι διαδικαςία του μακιματοσ ξζνθσ 

γλϊςςασ όςον αφορά ςυγκεκριμζνεσ γλωςςολογικζσ ικανότθτεσ, όπωσ θ 

ςυντακτικι και θ πραγματολογικι, αλλά και θ γενικι επικοινωνιακι ικανότθτα. 

 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι ειςιγθςθ, γραπτι εργαςία 

 

Γ 018: Η Κειμενογλωςςολογία και οι Εφαρμογζσ τθσ ςτθ Διδαςκαλία τθσ Ξζνθσ Γλώςςασ 

Διδάςκουςα: Ιωάννα Καρβζλα 

Θ γλωςςολογικι κεωρία και οι γλωςςολογικζσ γνϊςεισ μποροφν να χρθςιμεφςουν ςε 

μεγάλο βακμό ςτθν εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Θ κζςθ αυτι ςυναντάται πολφ ςυχνά 

ςτθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία των τελευταίων ετϊν. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο 

κλάδοσ τθσ Κειμενογλωςςολογίασ, βαςικζσ ζννοιεσ του οποίου κακϊσ και κεωρθτικζσ αρχζσ 
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του μποροφν να αποτελζςουν χριςιμα εργαλεία για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων του 

γραπτοφ λόγου (κατανόθςθ και παραγωγι γραπτοφ λόγου). 

Στο μεταπτυχιακό αυτό μάκθμα εξετάηονται κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ Κειμενογλωςςολογίασ 

ωσ προσ τθν εφαρμογι τουσ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Οι ςυμμετζχοντεσ φοιτθτζσ κα 

παρουςιάςουν και κα επεξεργαςτοφν αντίςτοιχα ηθτιματα με τθ μορφι προφορικϊν 

ειςθγιςεων και γραπτϊν εργαςιϊν. 

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

• γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ ανάλυςθσ κειμζνων και κειμενικϊν ειδϊν, 

• κατανοοφν, αξιολογοφν και να εφαρμόηουν ςτθν πράξθ του μακιματοσ τθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ πορίςματα από τθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία που αφοροφν μια προςζγγιςθ τθσ 

διδαςκαλίασ βαςιςμζνθ ςτθν Κειμενογλωςςολογία, 

• να εκπονοφν αςκιςεισ που βαςίηονται ςτθ κεωρία τθσ Κειμενογλωςςολογίασ, με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ ανάπτυξθσ του γραπτοφ λόγου ςε άτομα που μακαίνουν τθ 

γερμανικι γλϊςςα ωσ ξζνθ. 

 

3ο εξάμθνο 

Γ 012: Θεωρίεσ Γραμματικισ και Διδαςκαλία τθσ Ξζνθσ Γλώςςασ 

Διδάςκουςα: Αγγελικι Τςόκογλου 

Στθν επιςτθμονικι ςυηιτθςθ αναφορικά με τθ κζςθ τθσ Γραμματικισ ςτθ Διδαςκαλία τθσ 

Ξζνθσ Γλϊςςασ είναι ςθμαντικζσ τόςο θ διάκριςθ όςο και θ ςχζςθ μεταξφ τθσ 

γλωςςολογικισ και τθσ διδακτικισ Γραμματικισ, διότι θ Γραμματικι που διδάςκεται ςτο 

μάκθμα, δθλαδι θ διδακτικι Γραμματικι, βαςίηεται ςε γλωςςολογικζσ περιγραφζσ, για τισ 

οποίεσ ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ κεωρίεσ Γραμματικισ. Σε αυτό το ςεμινάριο 

παρουςιάηονται αρχικά από γλωςςολογικισ πλευράσ διάφορεσ κεωρίεσ Γραμματικισ 

(Ραραδοςιακι Γραμματικι, Δομιςμόσ, Γενετικι Γραμματικι, Γραμματικι των Εξαρτθμζνων 

Σχζςεων, κακϊσ και βαςικζσ αρχζσ Ρραγματολογίασ (παρότι δεν αποτελεί γραμματικι 

κεωρία), ςτισ οποίεσ ςτθρίχκθκε και ςτθρίηεται θ διδαςκαλία τθσ Γραμματικισ ςτο μάκθμα 

τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Ρεραιτζρω, αςχολοφμαςτε με τθν παρουςίαςθ, τθ διδαςκαλία και τθν 

εφαρμογι τθσ Γραμματικισ από διδακτικισ πλευράσ, με ςκοπό να αναδειχκεί θ ςχζςθ των 

γραμματικϊν κεωριϊν και γλωςςολογικϊν περιγραφϊν με τθ διδακτικι πράξθ.  Σε αυτό το 

πλαίςιο λαμβάνονται υπόψθ αρχζσ τθσ Διδακτικισ, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν 

αποτελεςματικι οργάνωςθ και διεξαγωγι του μακιματοσ τθσ Γραμματικισ ςτθν ξζνθ 

γλϊςςα. 

 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι παρουςίαςθ και γραπτι εργαςία 

 

Γ 014: Ειδικά Ζθτιματα Γλωςςολογικισ Ανάλυςθσ: Θεωρία-Εφαρμογζσ 

Διδάςκουςα: Άννα Χιτα 

Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ διερεφνθςθ -με βάςθ τα πορίςματα τθσ ςφγχρονθσ 

βιβλιογραφίασ- επιλεγμζνων ηθτθμάτων τθσ Συγκριτικισ ι/και τθσ Κεωρθτικισ 

Γλωςςολογίασ με γνϊμονα τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 
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Συγκεκριμζνα το μάκθμα κα επικεντρωκεί ςε ειδικά ηθτιματα γλωςςολογικισ, 

πραγματολογικισ και διαπολιτιςμικισ ανάλυςθσ υπό το πρίςμα τθσ διδακτικισ τθσ 

Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ των αντίςτοιχων δεξιοτιτων. 

Ενδεικτικζσ κεματικζσ, οι οποίεσ κα διαφωτιςτοφν και κα αναλυκοφν ςε βάκοσ είναι: 

 Τα μόρια και ο ρόλοσ τουσ 

 Διαπολιτιςμικι επικοινωνία και critical incidents 

 Ραγιωμζνεσ εκφράςεισ 

 Θ γλϊςςα ςε ΜΜΕ και θ διαμόρφωςθ ςτερεοτφπων  

 Γλϊςςα ςε chat, sms, κτλ. 

 Κακομιλουμζνθ και εφθβικι γλϊςςα 

 Αγγλικιςμοί ωσ παγιωμζνα δάνεια 

 Αγγλικιςμοί και διαφιμιςθ 

 Αξιολογϊντασ το λεξιλογικό επίπεδο ςτο γραπτό λόγο 

 Ζλλειψθ αντιςτοιχιϊν ςτθ γλϊςςα μεταξφ γερμανικισ και ελλθνικισ 

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

 να κατανοοφν λεπτά γλωςςικά ηθτιματα 

 να μποροφν εξετάηουν τθ γλϊςςα υπό άλλο πρίςμα  

 να είναι εξοικειωμζνοι με τα γλωςςικά προβλιματα μεταξφ τθσ Γερμανικισ και 

Ελλθνικισ 

 να είναι ςε κζςθ να επιλζξουν αιτιολογθμζνα γλωςςολογικζσ ςτρατθγικζσ και να τισ 

εφαρμόηουν ανάλογα 

 να αναγνωρίηουν και να ταξινομοφν τα εμπλεκόμενα επίπεδα ςτθν επικοινωνιακι 

λειτουργία και 

 να εφαρμόηουν τα ανωτζρω ςτθ διδακτικι πράξθ.  

  

Τρόποσ αξιολόγθςθσ: Ρροφορικι παρουςίαςθ και γραπτι εργαςία 

 

Γ Ο20: Λεξικολογία και Διδαςκαλία του Λεξιλογίου  

Διδάςκων: Μάριοσ Χρφςου 

Το λεξιλόγιο ςυγκροτεί ζνα αναπόςπαςτο επίπεδο τθσ γλωςςικισ περιγραφισ και αποτελεί 

ωσ τομζασ «κατονομαςίασ» αντικείμενο ζρευνασ τθσ Λεξικολογίασ. Με αφετθρία τθ λζξθ ωσ 

βαςικι γλωςςικι ςθμαςιολογικι μονάδα εξετάηονται ςτο μάκθμα ποικίλα λεξιλογικά 

φαινόμενα, όπωσ π.χ. απλά λεξιματα και ςτερεότυπεσ εκφράςεισ ι φραςεολογιςμοί, 

κακϊσ και θ οργάνωςθ του λεξιλογίου ωσ αυτόνομου ςυςτιματοσ. Αντικείμενο ιδιαίτερθσ 

εςτίαςθσ αποτελεί θ διδαςκαλία του λεξιλογίου ςτο μάκθμα τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ 

γλϊςςασ. Στο πλαίςιο αυτό διερευνϊνται τα ςτοιχεία, τα οποία απαρτίηουν τθ λεξιλογικι 

ικανότθτα και εξετάηονται οι αρχζσ που διζπουν τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία του 

λεξιλογίου με βάςθ τα πορίςματα τθσ ςφγχρονθσ Διδακτικισ των ξζνων γλωςςϊν. Επιπλζον, 

εξετάηεται θ ςυμβολι ζντυπων και θλεκτρονικϊν λεξικϊν κακϊσ και αυκεντικϊν ςωμάτων 

κειμζνων τθσ Γερμανικισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ λεξιλογικισ ικανότθτασ και αξιοποιοφνται 

πορίςματα τθσ Συγκριτικισ Λεξικολογίασ και Φραςεολογίασ ςχετικά με τον διαγλωςςικό 

ςυςχετιςμό  του βαςικοφ λεξιλογίου τθσ Γερμανικισ για μακθτζσ με μθτρικι γλϊςςα τθν 
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Ελλθνικι με ςτόχο τθν αποτελεςματικι κατάκτθςθ του λεξιλογίου. Τζλοσ, αξιολογοφνται 

διδακτικζσ προςεγγίςεισ που απαντϊνται ςτα διδακτικά εγχειρίδια τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ 

γλϊςςασ ωσ προσ τθν επιλογι, τθν παρουςίαςθ και τθν επεξεργαςία του λεξιλογίου και 

εκπονοφνται μονάδεσ διδαςκαλίασ με ςτόχο τθν προαγωγι τθσ λεξιλογικισ ικανότθτασ. 

 

Τρόποσ εξζταςθσ: προφορικι ειςιγθςθ, γραπτι εργαςία 

 

4ο εξάμθνο 

Γ 010: Ειδικό εμινάριο: υηιτθςθ των Θεμάτων των Διπλωματικών Εργαςιών 

Διδάςκοντεσ του ΠΜΣ   

Στόχοσ του ειδικοφ ςεμιναρίου είναι θ κακοδιγθςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κατά τθν 

εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ τουσ και θ ςυηιτθςθ των επί μζρουσ επιςτθμονικϊν 

προβλθματιςμϊν που αφοροφν το κζμα κάκε διπλωματικισ εργαςίασ. Στο πλαίςιο αυτό κα 

αναπτυχκοφν επίςθσ ηθτιματα μεκοδολογίασ ςυγγραφισ και παρουςίαςθσ επιςτθμονικισ 

εργαςίασ. Επιπλζον, κα πραγματοποιθκοφν ειςθγιςεισ, οι οποίεσ αναδεικνφουν τθ ςφνδεςθ 

τθσ Γλωςςολογίασ με τθ Διδακτικι. 

Συμμετοχι με προφορικζσ ειςθγιςεισ 


