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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 
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2ο εξάμηνο 
 
 
 
Λ 014: Επιλεγμένα Θέματα Συγκριτολογίας 
∆ιδάσκουσα: Aναστασία Aντωνοπούλου  

Το σεμινάριο συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη της Συγκριτικής Φιλολογίας, εστιάζοντας 
και εμβαθύνοντας ωστόσο σε συγκεκριμένα ζητήματα, π.χ. πρόσληψη και επίδραση 
διακαλλιτεχνικότητα, διαπολιτισμικότητα κ.ά. Οι συμμετέχοντες/ χουσες θα κληθούν να 
αντιπαρατεθούν κριτικά σε θεωρητικά σχετικά κείμενα και να παρουσιάσουν τα 
συμπεράσματά τους στο σεμινάριο, καθώς και να συνδέσουν θεωρητικές θέσεις με τη 
συγκριτολογική αντιμετώπιση των κειμένων. Τα παραδείγματά τους μπορούν να τα 
αντλήσουν από τις ελληνογερμανικές λογοτεχνικές σχέσεις αλλά και από τις ευρύτερες 
διεθνείς.  
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση: 
 να εμβαθύνουν στη θεωρία και την πράξη της Συγκριτικής Φιλολογίας  
  να κινούνται με άνεση και κριτικό πνεύμα στον χώρο των συγχρόνων θεωριών της 

Συγκριτικής Φιλολογίας, 
  να επιχειρηματολογούν επιστημονικά συσχετίζοντας θεωρητικούς προβληματισμούς με 

τη συγκριτολογική πράξη, 
  να εργαστούν αυτόνομα πάνω σε ένα επιλεγμένο θέμα, να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα στο μάθημα και να διευθύνουν τη σχετική συζήτηση, 
 να συγγράψουν μια απαιτητική επιστημονική εργασία πάνω σε ένα επιλεγμένο θέμα  

Τρόπος αξιολόγησης: προφορική παρουσίαση και τελική γραπτή εργασία 

 
 
 
 
Λ 015: Ζητήματα Αισθητικής και Ιστορίας της Τέχνης: Η Αισθητική της Αβανγκάρντ 
∆ιδάσκων: Νικόλαος-Ιωάννης Κοσκινάς 
 
Ο όρος «αβανγκάρντ» αναφέρεται όχι μόνο στη ρήξη με τις αισθητικές παραδόσεις, στην 
πρωτοπορία και τον πειραματισμό με νέα καλλιτεχνικά μέσα, αλλά και στην άρνηση της 
πεποίθησης, ότι η τέχνη αποτελεί αυτοσκοπό (l'art pour l'art), στην πολιτικοποίηση της 
αισθητικής. Το σεμινάριο επιχειρεί μια σφαιρική επισκόπηση των πιο σημαντικών 
αβανγκάρντ κινημάτων στη Γερμανία (Εξπρεσιονισμός, Ντανταϊσμός, Σουρεαλισμός) και 
στοχεύει στην κριτική προσέγγιση του φαινομένου εξετάζοντας συνέχειες και ασυνέχειες 
κατά την εξέλιξή του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, πέρα από τη λογοτεχνία, στις εικαστικές 
τέχνες και στις τέχνες  του θεάματος καθώς και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διάφορων 
τεχνών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναζητηθούν, τέλος, ομοιότητες και διαφορές 
μεταξύ του γερμανικού και του ελληνικού Σουρεαλισμού (Εμπειρίκος, Εγγονόπουλος, Κάλας, 
πρώιμος Ελύτης). 
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Λ016: Ανάλυση κειμένων (Λογοτεχνικά Είδη) 
Διδάσκουσα: Κατερίνα Καρακάση 
 
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι οι αρχές ανάλυσης του δράματος. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος θα παρουσιαστούν συστηματικά θεωρίες που αφορούν την τραγωδία και το 
δράμα από τον Αριστοτέλη ως τον Lessing, και από τον Brecht ως τον Szondi. Σκοπός του 
σεμιναρίου είναι να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές, ώστε να μπορέσουν 
αυτόνομα να αναλύσουν επιλεγμένα κείμενα της γερμανικής δραματουργίας. 
 
 
 
 
 

4ο εξάμηνο 
 
 
 

Λ 010: Ειδικό Σεμινάριο (Kolloquium): Συζήτηση των Θεμάτων των 
Διπλωματικών Εργασιών 
Διδάσκουσα: Εύη Πετροπούλου 
 
Το ειδικό σεμινάριο προσφέρεται στους φοιτητές που συγγράφουν τη διπλωματική τους 
εργασία. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα 
θέματα των εργασιών τους. Στην πορεία του εξαμήνου συζητούνται όλα τα ζητήματα και οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά την έρευνά τους τόσο σε μεθοδολογικό όσο 
και σε θεωρητικό επίπεδο.  
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
 
 
 
 

2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
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2ο εξάμηνο 

 
 

Γ 014: Ειδικά Ζητήματα Γλωσσολογικής Ανάλυσης: Θεωρία – Εφαρμογές 
Διδάσκουσα: Άννα Χήτα 
 
Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση -με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης 
βιβλιογραφίας- επιλεγμένων ζητημάτων της Συγκριτικής ή/και της Θεωρητικής 
Γλωσσολογίας με γνώμονα την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας.Συγκεκριμένα το μάθημα θα επικεντρωθεί σε ειδικά ζητήματα γλωσσολογικής, 
πραγματολογικής και διαπολιισμικής ανάλυσης υπό το πρίσμα της διδακτικής της Γερμανικής 
ως ξένης γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Ενδεικτικές 
θεματικές, οι οποίες θα διαφωτιστούν και θα αναλυθούν σε βάθος είναι: 
 Τα μόρια και ο ρόλος τους 
 Διαπολιτισμική επικοινωνία και critical incidents 
 Παγιωμένες εκφράσεις 
 Η γλώσσα σε ΜΜΕ και η διαμόρφωση στερεοτύπων  
 Γλώσσα σε chat, sms, κτλ. 
 Καθομιλουμένη και εφηβική γλώσσα 
 Αγγλικισμοί ως παγιωμένα δάνεια 
 Αγγλικισμοί και διαφήμιση 
 Αξιολογόντας το λεξιλογικό επίπεδο στο γραπτό λόγο 
 Ελλειψη αντιστοιχειών στη γλώσσα μεταξύ γερμανικής και ελληνικής 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται: 
 να κατανοούν λεπτά γλωσσικά ζητήματα 
 να μπορούν εξετάζουν τη γλώσσα υπό άλλο πρίσμα  
 να είναι εξοικειωμένοι με τα γλωσσικά προβλήματα μεταξύ της Γερμανικής και 

Ελληνικής 
 να είναι σε θέση να επιλέξουν αιτιολογημένα γλωσσολογικές στρατηγικές και να τις 

εφαρμόζουν ανάλογα 
 να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα εμπλεκόμενα επίπεδα στην επικοινωνιακή 

λειτουργία και 
 να εφαρμόζουν τα ανωτέρω στη διδακτική πράξη.  

Τρόπος αξιολόγησης: προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία 
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Γ 017: Θεωρητική Γλωσσολογία 
Διδάσκων: Βίνφρεντ Λέχνερ 
 
Το πεδίο το οποίο γενικά ονομάζεται ‘γλωσσολογία’ συμπεριλαμβάνει πολλές διαφορετικές 
θεωρίες, μοντέλα και μεθόδους τα οποία ασχολούνται με διαφορετικές όψεις της γλώσσας. 
Ενώ υπάρχουν προσεγγίσεις που αναλύουν τη γλώσσα σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο, το 
οποίο εξυπηρετεί την επικοινωνία, άλλες θεωρίες επικεντρώνονται στις νοητικές-βιολογικές, 
νευροεπιστημονικές ή τυπικές (λογικές ή μαθηματικές) ιδιότητες του γλωσσικού 
συστήματος. Αυτό το σεμινάριο προσφέρει μια περίληψη/σύνοψη των βασικών θεωριών της 
γλώσσας (παραδοσιακές γραμματικές, Λειτουργισμός, Δομισμός, Γνωσιακές- Γραμματικές 
της Νόησης/των Προθέσεων, Γενετική Γραμματική), τονίζοντας τις πιό σημαντικές διαφορές 
μεταξύ τους. Το συμπέρασμα που θα προκύψει είναι ότι οι θεωρίες διακρίνονται ιδιαίτερα 
ως προς ένα χαρακτηριστικό, δηλ. την ικανότητα να παράγουν συγκεκριμένες, ελέγξιμες και 
κυρίως ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, όπως γνωστό από τις θετικές επιστήμες.  
  
Το μάθημα περιέχει θέματα από την συγχρονική και ιστορική φωνολογία, από την 
μορφολογία, την σύνταξη, την σημασιολογία, την πραγματολογία, την κειμενογλωσσολογία 
και την βιο-γλωσσολογία (βιολογική εξέλιξη της γλώσσας). Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες 
να  
 μάθουν να διακρίνουν γλωσσικά από κοινωνικά φαινόμενα. 
 αναπτύξουν κατανόηση για την διαφορά ανάμεσα σε επικοινωνία και γλώσσα.  
 μην συγχέουν τις έννοιες θεωρία, υπόθεση, δεδομένα και επιχείρημα. 
 έχουν αποκτήσει την ικανότητα να διακρίνουν τι αποτελεί επιστημονική θεωρία  και τι 

μη-επιστημονική καθημερινή ‘εξήγηση’ 
 αναγνωρίζουν τη σοβαρή, επιστημονική γλωσσολογία, που βασίζεται στα δεδομένα 

της γλώσσας, από τους ιμπρεσιονιστικούς, μη-επιστημονικούς, μη-ενημερωτικούς 
ισχυρισμούς για τη γλώσσα. 

 
Τρόπος εξέτασης: προφορική εισήγηση, γραπτή εργασία 
 
 
 
 
 

Γ 019 - Φωνητική / Φωνολογία και Διδασκαλία της Προφοράς  
Διδάσκουσα: Ευδοκία Μπαλάση  
 
Η προφορά είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή επικοινωνία. 
Για τον λόγο αυτό οι μαθητές θα έπρεπε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν καλύτερη προφορά 
στην ξένη γλώσσα. Ποιος είναι, όμως, ο αποτελεσματικότερος τρόπος διδασκαλίας της 
προφοράς; Για τη διδασκαλία της προφοράς προϋπόθεση αποτελούν οι γνώσεις τόσο της 
Φωνητικής και της Φωνολογίας της μητρικής και της ξένης γλώσσας όσο και της διδασκαλίας 
της προφοράς. Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση των γνώσεων αυτών.  
 
Μετά την ενασχόληση με τις σημαντικότερες αρχές που αφορούν στη Φωνητική και 
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Φωνολογία (κριτήρια περιγραφής των φθόγγων, ανάλυση φωνημάτων, φωνολογικές 
διαδικασίες και φωνολογικοί κανόνες), ακολουθεί η περιγραφή της γερμανικής και ελληνικής 
γλώσσας σε φωνητικό και φωνολογικό επίπεδο. Με βάση τη σύγκριση των δύο γλωσσών στο 
φωνητικό-φωνολογικό επίπεδο προβλέπονται τα λάθη προφοράς που είναι πιθανόν να 
παρουσιαστούν σε μαθητές με μητρική γλώσσα την Ελληνική. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά 
στα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία της προφοράς (τυπολογία 
ασκήσεων για τη διδασκαλία της προφοράς κ.ά.), έτσι ώστε οι φοιτητές –πέρα από την 
ταξινόμηση και εφαρμογή των ασκήσεων προφοράς που υπάρχουν στα διδακτικά 
εγχειρίδια– να είναι σε θέση να δημιουργούν οι ίδιοι κατάλληλες ασκήσεις για το κάθε 
μαθησιακό επίπεδο. 
 
Τρόπος εξέτασης: προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία 
 
 
 
 
 
 

4ο εξάμηνο 
 
 
 

Γ 010: Ειδικό Σεμινάριο (Kolloqium): Συζήτηση των Θεμάτων των Διπλωματικών 
Εργασιών 
Διδάσκουσα: Εύη Μπαλάση 
 
Στόχος του ειδικού σεμιναρίου είναι η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους και η συζήτηση των επί μέρους επιστημονικών 
προβληματισμών που αφορούν το θέμα κάθε διπλωματικής εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα 
αναπτυχθούν επίσης τα θέματα μεθοδολογίας συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικής 
εργασίας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τις επαφές 
της Γλωσσολογίας με τη Διδακτική. 
 
Συμμετοχή με προφορικές εισηγήσεις 
 
 


