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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ DAAD [9-20/5/22]
Στο πλαίσιο των υποτροφιών του Γερμανικού Ιδρύματος Μορφωτικών
Ανταλλαγών (D.A.Α.D.) εγκρίθηκε και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα
9/5/22 – 20/5/22 εκπαιδευτική εκδρομή στη Γερμανία με 11 μεταπτυχιακές
φοιτήτριες της κατεύθυνσης “Διεπαφές στη Γλωσσολογία και Διδακτική” του
ΠΜΣ “Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία & Εφαρμογές” με την πρωτοβουλία της
Άννας Χήτα, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας.
Το πρόγραμμα με κύριο στόχο την διαπολιτισμική και διαγλωσσική
επικοινωνία περιελάμβανε τους ακόλουθους προορισμούς:


Επίσκεψη στο Τμήμα Διαπολιτισμικής Γερμανικής Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου

Bayreuth

(9-12.5.),

η

οποία

περιελάμβανε

παρακολούθηση σεμιναρίων και διαλέξεων της καθηγήτριας Dr. Gesine
Schiewer και του Dr. Peter Kistler. Επίσης, οργανώθηκαν συνεργασίες
στο πλαίσιο διαπολιτισμικής προσέγγισης και δόθηκε η ευκαιρία να
παρουσιαστούν εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητριών του ΤΓΓΦ του
ΕΚΠΑ στο μεταπτυχιακό σεμινάριο Διαπολιτισμικής Γλωσσολογίας και
Λογοτεχνία του Πανεπιστημίου Bayreuth. Η παραμονή στο Bayreuth
συνδυάστηκε με επίσκεψη στο κέντρο της παλιάς πόλης, στην Όπερα,
στο σπίτι και το μουσείο του διάσημου κλασικού συνθέτη Richard
Wagner και στον Βοτανικό Κήπο.


Δεύτερος προορισμός της εκπαιδευτικής

εκδρομής στις 12 Μαΐου

υπήρξε η πόλη του Aschaffenburg (12-16.5.) και το Πανεπιστήμιο της
πόλης. Την πρώτη μέρα έλαβε χώρα η πρώτη επαφή στον
πανεπιστημιακό χώρο με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η καθηγήτρια Dr.
Renate Link ξενάγησε την ομάδα στο Campus του Πανεπιστημίου και
στην συνέχεια παρακολούθησε η ομάδα μαθήματα “Γερμανικά ως ξένη
γλώσσα”. Η πρώτη βραδιά στο Aschaffenburg έληξε με δείπνο των

οικοδεσποτών και των συμμετεχουσών και συζήτηση εργασίας σε
κεντρικό εστιατόριο της πόλης. Την δεύτερη μέρα οι μεταπτυχιακές
φοιτήτριες του ΤΓΓΦ του ΕΚΠΑ παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο
«Intercultural Communication» στην Αγγλική Γλώσσα με περιεχόμενο
τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο των χρόνων στις
ευρωπαϊκές χώρες. Η επαφή στο μάθημα με φοιτήτριες και φοιτητές
διαφόρων

εθνικοτήτων

συντέλεσε

στην

κατάρριψη

αρνητικών

στερεοτύπων και την δημιουργία θετικών διεπαφών. Ακολούθησε η
επίσκεψη στο Γυμνάσιο Dalberg , όπου η ομάδα του ΤΓΓΦ του ΕΚΠΑ
παρακολούθησε την διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων. Μετά την λήξη
των μαθημάτων ακολούθησε επιστημονική συνάντηση με στόχο την
ανταλλαγή απόψεων γύρω από το άμεσου ενδιαφέροντος θέμα της
Διδασκαλίας και Εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας σε φυσικούς
ομιλητές, αλλά και για το εκπαιδευτικό σύστημα σε σύγκριση με αυτό
της Ελλάδας. Την επόμενη ημέρα, κατά την επίσκεψη στην πόλη
Aschaffenburg, η ομάδα επισκέφτηκε το μαγευτικό παλάτι της πόλης και
συμμετείχε σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως η λαϊκή αγορά με
τοπικά εδέσματα και λουλούδια, η γευσιγνωσία με τοπικά κρασιά, αλλά
και η επίσκεψη σε κοντινό αμπελώνα. Η ελεύθερη ημέρα Κυριακή
διατέθηκε για μία μονοήμερη εκδρομή στην υπέροχη πόλη Würzburg.


Ο τρίτος προορισμός ήταν η πόλη Μannheim (16-18.5.) και ξεκίνησε με
προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας «IDS
Mannheim».

Μετά

την

ζεστή

υποδοχή

πραγματοποιήθηκαν

στοχευμένες παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δράσεων του Ινστιτούτου, όπως και ενημερωτικές διαλέξεις για τις
επίκαιρες τάσεις της γερμανικής γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε
λεπτομερής ενημέρωση από τον καθηγητή Dr. Roman Schneider για το
πρόγραμμα «grammis», ένα επιστημονικό σύστημα πληροφοριών για
τη γερμανική γραμματική που παρουσιάζει τρέχοντα ερευνητικά
αποτελέσματα,

επεξηγήσεις

και

βασικές

γνώσεις

περί

αυτής.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Dr. Christian Lang σχετικά με την
γραμματική ορολογία, καθώς και η γνωριμία και η περιήγηση στο
νεοσύστατο ψηφιακό λεξικό παρωνύμων με επικεφαλής την Dr. Petra

Storjohann.

Δόθηκαν

χρήσιμες

συμβουλές

για

την

εύρεση

επιστημονικής βιβλιογραφίας από την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης του
Ινστιτούτου Monika Pohlschmidt. Ο τρίτος σταθμός της εκδρομής
ολοκληρώθηκε με μία εξόρμηση στην πόλη της Χαϊδελβέργης και στο
ιστορικό παλάτι της.


Τέταρτος προορισμός ήταν η Φρανκφούρτη (Frankfurt am Main, 1820.5). Στόχος ήταν η επίσκεψη στον φορέα πιστοποίησης γλώσσας
«TELC Frankfurt». Κατά την επίσκεψη η ομάδα μεταπτυχιακών
φοιτητριών του ΕΚΠΑ παρακολούθησε την εισήγηση του Dr. Cikar. Tα
είδη πιστοποίησης, ο τρόπος και τα μοντέλα αξιολόγησης, καθώς και οι
κοινές

αναφορές

με

το

Ελληνικό

Κρατικό

Πιστοποιητικό

Γλωσσομάθειας αποτέλεσαν τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος. Την
δεύτερη μέρα μάς υποδέχτηκε η Επιστημονική συνεργάτιδα κυρία
Sabine Fernandes στο Workshop με αντικείμενο την ανάλυση της
αξιολόγησης

γραπτού

και

προφορικού

λόγου.

Η

ανάλυση

ολοκληρώθηκε με την ενεργή συμμετοχή της ομάδας του ΕΚΠΑ. Η
ημέρα στη γενέτειρα πόλη του Goethe ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη
στο ιστορικό της κέντρο με την μοντέρνα αρχιτεκτονική, τον ποταμό
Main, και την γνωριμία της γαστρονομικής της ταυτότητας.

Οι Μεταπτυχιακές Φοιτήτριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με την επίβλεψη της συνοδού καθηγήτριας τους, Άννας
Χήτα οργανώνουν Ημερίδα που θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη
15/06/22 και ώρα 18:00 – 20:00 με σκοπό την παρουσίαση των εμπειριών και
στόχων που επιτεύχθηκαν.
Η ημερίδα πραγματοποιείται με ελεύθερη συμμετοχή και σύνδεση στο λινκ
https://uoa.webex.com/uoade/j.php?MTID=m139f821403b1c051034bd7db8246e618

