
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210823 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο (κατ. 
Σουριςμό) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

   
Διαλζξεισ 3 5 

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210823_Per_Germanika-
IV.pdf 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελέςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

1. ΓΝΩΣΗ: οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη να προςδιορύςουν και να 
αναγνωρύςουν επικοινωνιακϋσ οδούσ  εξυπηρϋτηςησ πελατών ςτα 
Γερμανικϊ. 

2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη να διακρύνουν το νόημα των 
επιςτημονικών κειμϋνων ςτα γερμανικϊ.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: οι φοιτητϋσ που παρακολουθούν το μϊθημα εύναι ςε θϋςη 
εξετϊζουν πληροφορύεσ ςτη γερμανικό γλώςςα  



4. ΑΝΑΛΥΣΗ: οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη να ςυνδυϊζουν τα απαραύτητα 
εργαλεύα και να προβούν ςτη διαδικαςύα τησ αυτόνομησ μϊθηςησ 
(χρόςη λεξικού, τεχνικϋσ ςύγκριςησ γλωςςών κτλ.)   

5. ΣΥΝΘΕΣΗ: οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη να προτεύνουν δρϊςεισ την 
ενύςχυςη τησ διαπολιτιςμικόσ αντύληψησ. 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη να υποςτηρύξουν ςυζότηςη 
ςτα γερμανικϊ 

 
Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία  
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. EIΑΓΩΓΗ 

2. ΚΑΝΟΝΕ ΠΡΟΦΟΡΑ 

3. ΒΑΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

4. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

5. ΑΚΗΕΙ ΕΜΠΕΔΟΗ 

6. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

7. ΕΚΦΡΑΣΙΚΑ ΜΕΑ 

8. ΑΚΗΕΙ ΕΜΠΕΔΟΗ 

9. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

10. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 

11. ΑΚΗΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

12. ΚΑΝΟΝΕ ΤΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

13. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη ΣΠΕ, διαδραςτικοφ υλικοφ και μζςων 
τηλεδιάςκεψησ ςτην επικοινωνία με τουσ 



Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

φοιτητζσ/τισ φοιτήτριεσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ομαδική ή ατομική 
εργαςία 

61 

Μελζτη & Ανάλυςη 
Βιβλιογραφίασ 

50 

  
  

ΤΝΟΛΟ 150 
  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
εξετάςεισ εξαμήνου με ερωτήςεισ πολλαπλήσ 
επιλογήσ  και ομαδική προφορική εργαςία 
γλϊςςα: Γερμανικά/Ελληνικά 
 
Μετά την διαδικαςία τησ εξζταςησ, επιςήμανςη 
των λαθϊν των εργαςιϊν και διόρθωςη από τουσ 
ίδιουσ τουσ φοιτητζσ των λαθϊν τουσ με την 
επίβλεψη του διδάςκοντα.  
Διάθεςη ςτουσ φοιτητζσ των ςωςτϊν 
απαντήςεων ϊςτε να προβοφν ςτην 
αυτοαξιολόγηςη και να κατανοήςουν τη 
βαθμολογία τουσ.  
Διάθεςη χρόνου (αναρτημζνα ημζρα και ϊρα 
ςτην ςελίδα του μαθήματοσ) ϊςτε οι φοιτητζσ να 
μποροφν να δουν τα γραπτά τουσ. 
Διαφφλαξη των αποδεικτικϊν εξζταςησ ςε όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκοφ βίου του φοιτητή ζωσ 

τη λήψη του πτυχίου του 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

ΔιδακτικόεγχειρίδιοΜenschenA1.1., HueberVerlag (Modul4, Κεφάλαια 10-12) 
 
Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 


