
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΓ0306 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
   

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΙ 

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΟΤΕ Μαναιλογλου Ελευκερία,M.Ed. ΕΕΠ Γερμανικισ Γλϊςςασ 
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

ECTS 
Διαλζξεισ & Αςκιςεισ 3 5 
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 
Επιλογισ. Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Ακαδθμαϊκϊν Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Απαραίτητη προϋπόθεςη για τθν ζνταξθ των φοιτθτϊν/-
τριϊν ςτο τμιμα Γερμανικι Γλϊςςα Επιλογισ Ι είναι η γνώςη 
τησ Γερμανικήσ Γλώςςασ ςε επίπεδο Β1 ι ανϊτερο. 
θμείωςθ: 
 Σο μάκθμα Γερμανικι Γλϊςςα Επιλογισ Ι δεν 

αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ Γερμανικι 
Γλϊςςα Ι και ΙΙ, που διδάςκεται ςτο πρϊτο (Α) και 
δεφτερο (Β) εξάμθνο του 1

ου
 ζτουσ ςπουδϊν. 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Γερμανικι – Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ςτθ Γερμανικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Υπό καταςκεύη 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

1. Εκπαίδευςθ ςτθ ςφνταξθ κειμζνων ακαδθμαϊκοφ / επιςτθμονικοφ χαρακτιρα 
2. Παρουςίαςθ παραδειγμάτων ακαδθμαϊκϊν εργαςιϊν μζςω powerpoint 
3. φνταξθ κειμζνου ακαδθμαϊκοφ / επιςτθμονικοφ χαρακτιρα από τουσ φοιτθτζσ ςε κζμα ςχετικό 

με το επιςτθμονικό τουσ πεδίο 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ, ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν 
 Αυτόνομθ εργαςία, ομαδικι εργαςία 
 Λιψθ αποφάςεων, προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ, άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Εργαςία ςε διεκνζσ αλλά και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Οι φοιτθτζσ/τριεσ εκπαιδεφονται ςτθ ςφνταξθ κειμζνων ακαδθμαϊκοφ / επιςτθμονικοφ χαρακτιρα 
που ςκοπό τθν εκπόνθςθ και τθ ςφνταξθ μιασ απλουςτευμζνθσ ακαδθμαϊκισ / επιςτθμονικισ 



ατομικισ ι ομαδικισ (ζωσ 3 άτομα) εργαςίασ 6 – 10 ςελίδων ςτθ γερμανικι γλϊςςα ςε κζμα ςχετικό 
με το επιςτθμονικό πεδίο του τμιματοσ. 

 
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
 Πρόςωπο με πρόςωπο 
 Παραδόςεισ ςτθν τάξθ 
 Εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ eclass  
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Χριςθ προγράμματοσ παρουςιάςεων Power Point κατά 
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

 Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (e-mail) 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ / εμινάρια 35 
Αυτόνομθ Εργαςια/Μελζτθ 90 
ύνολο 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Γλώςςα αξιολόγηςησ: Γερμανικι 
Μζθοδοι αξιολόγηςησ 
Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει κατά 100% 
από τθν γραπτι εργαςία ςτθ Γερμανικι Γλϊςςα ςε κζμα 
ςχετικό με το επιςτθμονικό πεδίο των φοιτθτϊν 

 
5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 θμειϊςεισ Μακιματοσ από τθ διδάςκουςα 
 http://www.arbeitschreiben.de/ 
 http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LITERATUR/WissenschaftlichesSchreiben.shtml 

 
 

 

http://www.arbeitschreiben.de/
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LITERATUR/WissenschaftlichesSchreiben.shtml

