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ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣO: 
 

Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-21 προςφζρονται ςτουσ 

Φοιτθτζσ & τισ Φοιτιτριεσ  του Σμιματοσ Γεωγραφίασ του 

Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου Μακιματα Γερμανικήσ 

Γλώςςασ ςτα ακόλουκα επίπεδα: 

 Επίπεδο Α1+ 

 Επίπεδο Α2 

 Επίπεδο  Β1 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1+ 

το Σμιμα αυτό μποροφν να ενταχκοφν οι Φοιτθτζσ & οι 

Φοιτιτριεσ που ζχουν γνώςη τησ Γερμανικήσ Γλώςςασ ςε 

επίπεδο Α1 και ζχουν ιδθ διδαχκεί τθ Γερμανικι Γλϊςςα 

(τουλάχιςτον) για ζνα ζτοσ ςτο ςχολείο.  

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

Απαραίτητη προϋπόθεςη για τθν ζνταξθ των Φοιτθτϊν & 

των Φοιτθτριϊν ςτο Σμιμα αυτό, είναι θ γνώςη τησ 

Γερμανικήσ Γλώςςασ ςε επίπεδο ίςο ή ανώτερο του Α1 που 

αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ Α1. τθν 

περίπτωςθ που οι Φοιτθτζσ & οι Φοιτιτριεσ δεν είναι 

κάτοχοι πτυχίου πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςε 

κατατακτιριεσ εξετάςεισ. 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 

Απαραίτητη προϋπόθεςη για τθν ζνταξθ των Φοιτθτϊν & 

των Φοιτθτριϊν ςτο Σμιμα αυτό, είναι θ γνώςη τησ 



Γερμανικήσ Γλώςςασ ςε επίπεδο ίςο ή ανώτερο  του Α2 που 

αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ Α2 ι Β1. 

τθν περίπτωςθ που οι Φοιτθτζσ & οι Φοιτιτριεσ δεν είναι 

κάτοχοι πτυχίου πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςε 

κατατακτιριεσ εξετάςεισ. 

Επιςημαίνεται ότι: 
Στα Τμήματα διδαςκαλίασ τησ Γερμανικήσ Γλώςςασ ΔΕΝ 

εντάςςονται Φοιτητζσ & Φοιτήτριεσ που ΔΕΝ ζχουν διδαχθεί 

(ποτζ) τη Γερμανική Γλώςςα. 

 Για την τελική κατάταξη των Φοιτητών & των Φοιτητριών 

ςε τμήμα διδαςκαλίασ τησ Γερμανικήσ Γλώςςασ ενδζχεται να 

είναι απαραίτητη η ςυμμετοχή τουσ ςε κατατακτήριεσ 

εξετάςεισ. 

 Η τελική διαμόρφωςη των Τμημάτων τησ Γερμανικήσ 

Γλώςςασ πρόκειται να γίνει από τισ Διδάςκουςεσ. 

 Η επιλογή τησ Ξζνησ Γλώςςασ παραμζνει ίδια και για τα 2 

εξάμηνα Α & Β, ςτα οποία διδάςκεται η Ξζνη Γλώςςα ωσ 

Μάθημα.  

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Γερμανικι – Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ςτθ Γερμανικι) 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Οι ςτόχοι και τα μακθςιακά αποτελζςματα διαφοροποιοφνται αναλόγωσ με το επίπεδο γερμανικισ 
γλϊςςασ. ε γενικζσ γραμμζσ, ο φοιτθτισ αναμζνεται: 
 να αποκτιςει, να εμβακφνει και να διευρφνει προαποκτθκείςεσ και νζεσ γνϊςεισ ςτθν γερμανικι 

γλϊςςα  
 να εξοικειωκεί με τθν γερμανόφωνθ βιβλιογραφία που ςχετίηεται άμεςα με τα γνωςτικά 

αντικείμενα του Σμιματοσ Γεωγραφίασ. 
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 

Διαφοροποιείται αναλόγωσ με το γλωςςικό επίπεδο. 

 



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) 
 Χριςθ οπτικοαουςτικϊν μζςων (Βίντεο, CD) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ / εμινάρια 35 
Εργαςίεσ ςτθν τάξθ 25 
Αυτόνομθ Εργαςια/Μελζτθ 65 
ύνολο 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Γλώςςα αξιολόγηςησ: Γερμανικι 
 

Μζθοδοι αξιολόγηςησ 
Επιτυχισ γραπτι τελικι 3ωρθ εξζταςθ (που αποτελεί το 
100% του βακμοφ) ςτθ Γερμανικι γλϊςςα που 
περιλαμβάνει: 

 Αςκιςεισ ςυντακτικοφ και λεξιλογίου (ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςφντομθσ απάντθςθσ) 

 Εκκζςεισ  
 Αςκιςεισ κατανόθςθσ κειμζνων (ερωτιςεισ 

πολλαπλισ επιλογισ και ςφντομθσ ανάπτυξθσ) 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 θμειϊςεισ Μακιματοσ από τισ διδάςκουςεσ 

 Κουκίδθσ . (2001): Γερμανικι Γραμματικι & υντακτικό. Εκδόςεισ: Praxis: Ακινα 

 Rusch P., Schmitz H. (2007): Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. 
Langenscheidt: Berlin und München 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


