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    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Καμίλλα Τ. Γιουσούποβα 

yusupovam@slavstud.uoa.gr  yusupovamilla@hotmail.com 

Σπουδές ______________________________________________________________ 

2020:  Διδάκτωρ του τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Θέμα: «Ανάλυση μεταφραστικών λαθών ελληνόφωνων που 

σπουδάζουν τη ρωσική γλώσσα ως ξένη: Πρόταση διδακτικής 

παρέμβασης», Άριστα.  

2013:    Μεταπτυχιακό  δίπλωμα στο ΠΜΣ «Η διδασκαλία της Νέας 

Ελληνικής ως ξένης γλώσσας» του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα Γλωσσολογίας. Διπλωματική 

εργασία: «Το σύστημα των εγκλίσεων της ρωσικής γλώσσας σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο της ελληνικής». Δίπλωμα με βαθμό 

Λίαν Καλώς (8.04). 

Πτυχίο Β’:   Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα  Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας - παιδαγωγική κατεύθυνση, με 

βαθμό Λίαν Καλώς. 

                

Πτυχίο Α’:      Πτυχιούχος του Εθνικού Πανεπιστημίου της Τασκένδης, Τμήμα 

Σλαβικής Φιλολογίας (Ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία), βαθμός  

Άριστα. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (“ισοτιμία” και 

“αντιστοιχία” τίτλου σπουδών). 

 

Υποτροφίες  

 Υποτροφία διάρκειας ενός έτους από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος 

(ΥΔΑΣ) για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

 Υποτροφία διάρκειας πέντε ετών από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος 

(ΥΔΑΣ) για πτυχιακές σπουδές  στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Υποτροφία διάρκειας δύο ετών από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων της Ελλάδος για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα 

Φιλολογίας τομέας Γλωσσολογίας «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας». 
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Διδακτική δραστηριότητα_______________________________________________

     

Πανεπιστημιακή διδασκαλία  

2016-σήμερα  Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Ρωσικής 

γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών. Διδασκαλία της 

ρωσικής γλώσσας ως ξένης. 
 

 

2018:  Δίδαξα το μάθημα  «Μετάφραση Νομικών κειμένων» Ρωσικής – 

Ελληνικής στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών «Μετάφραση και Διερμηνεία» του τμήματος Τουρκικών 

Σπουδών και Συγχρόνων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, κατά τη 

διάρκεια του Β’ κύκλου σπουδών, εαρινό εξάμηνο 2017-2018. 

 

2013-2016:   Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Σλαβικών 

Σπουδών. Διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. 

 
 

2016-σήμερα: Ωρομίσθια στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ, 

διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης (όλα τα επίπεδα 

γλωσσομάθειας και σεμινάριο «Μετάφραση στη Ρωσική και 

Ελληνική»). 

 

 

Διοργάνωση σεμιναρίων  

2016: Σεμινάριο: «Έκφρασης και ορθής προφοράς στη ρωσική γλώσσα»  

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου για τους 

φοιτητές τρίτου έτους στο τμήμα Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 

 

Δραστηριότητες στο τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών 

Σπουδών και στο ΕΚΠΑ ________________________________________________ 

2018:  Διοργάνωση και συμμετοχή με τους φοιτητές του τμήματος στο 

Φεστιβάλ «Друзья, прекрасен наш союз», Βουλγαρία, Κάμτσια, 

10-16 Σεπτεμβρίου. Βραβείο. 

2017:  Διοργάνωση και συμμετοχή με τους φοιτητές στο Φεστιβάλ 

«Друзья, прекрасен наш союз», Βουλγαρία, Κάμτσια, 11-16 

Σεπτεμβρίου.  

2016: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδας του τμήματος 

Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Η γλώσσα ως δίαυλος 

επικοινωνίας και διαπολιτισμικών επαφών», 1-3 Νοεμβρίου, Αθήνα. 
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2015: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδας του τμήματος 

Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Οι Σλαβικές σπουδές από 

την οπτική των νέων», Αθήνα, 28 Μαΐου.  

2010: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου με τίτλο:  «5
η
 

Συνάντηση εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος 

Φιλολογίας» ΕΚΠΑ, 29-31 Μαΐου, Αθήνα. 

https://syllogosfoititonfilologias.wordpress.com/synedrio/  
 

Ερευνητικές δραστηριότητες ___________________________________________ 

                  Κατασκευή διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ρωσικής 

γλώσσας ως ξένης για το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών 

«ΠΡΟΧΩΡΩ» (σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.   

                 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Lifelong Learning 

Programme   (European Commission) από την NEOHEL για 

κατασκευή διδακτικού υλικού (εγχειρίδια) και υπεύθυνη για το e-

learning και για την διαμόρφωση των ασκήσεων στην πλατφόρμα  

https://www.neohel.com/greek-for-you/    

http://elearning.qualco.gr/neohel/index.php   

                  Ερευνήτρια στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας  Αθηνών, στο 

project «Ελληνικές σπουδές στις χώρες της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών και των Βαλκανίων». Ανέλαβα την 

αξιολόγηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα δύο 

Πανεπιστήμια της Τασκένδης και την καταγραφή του αριθμού 

φοιτητών (που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ή τρίτη ξένη 

γλώσσα),  των εγχειριδίων, των συνθηκών (αίθουσες διδασκαλίας 

κ.λπ.). 

 

Συνέδρια _____________________________________________________________ 

Δημοσιευμένα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά:  

Роль перевода в преподавании иностранного языка (Ο ρόλος της μετάφρασης στη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών), XIV Διεθνές Συνέδριο МАПРЯЛ: «Русское слово в 

многоязычном мире». Νουρ-Σουλτάν, Καζαχστάν, 29 Απριλίου - 3 Μάιου 2019, 

σελ. 1387-1390,  ISBN 978-5-9906636-9-5   

https://ru.mapryal.org/filecache/14MAPRYAL_sbornik.pdf 

Цифровой сторителлинг как метод в работе над художественным текстом на 

занятиях по РКИ (Η ψηφιακή αφήγηση ως μέθοδος διδασκαλίας της ρωσικής 

γλώσσας μέσω λογοτεχνικών κειμένων), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: «Язык & 

культура: межкультурная антропология», Νότιο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του 

Ροστώφ επί του Δον, 22-25 Μαρτίου 2017, σελ. 95-100, ISBN 978-5-9275-2339-9. 
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Межкультурные и межъязыковые аспекты обучения греков русскому языку 

(Διαπολιτισμικές και διαγλωσσικές πτυχές της διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας 

στους Έλληνες), Πρακτικά  Διεθνούς Συνεδρίου του Πανεπιστημίου της Σόφιας, 23-

25 Νοεμβρίου 2016, σελ. 456-463, ISBN 978-954-723-197-9. 

Ψηφιακή  αφήγηση στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, διεθνές 

επιστημονικό συνέδριο Ελλάδα-Ρωσία, με τίτλο: «Η γλώσσα ως δίαυλος επικοινωνίας 

και διαπολιτισμικών επαφών», του τμήματος Ρωσικής γλώσσας και Λογοτεχνίας και 

Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, 1-3 Νοεμβρίου 2016 [υπό έκδοση Πρακτικών 

Συνεδρίου]. 

Жизнеописание и труды Арсения Элассонского (Βίος και έργα του Αρσενίου 

Ελασσόνας), Διεθνές Συνέδριο του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της 

Μόσχας, με τίτλο «Ρώσο-ελληνικές σχέσεις», 10-12 Οκτωβρίου 2016. Στο 

επιστημονικό-θεωριτικό περιοδικό «Кафедра византийской и новогреческой 

филологии» № 1-2 (3), 2018, σελ. 168-177, ISSN 2658-7175. 

Методика преподавания РКИ через призму интерференции в греческой 

аудитории (Second language teaching: interference between Greek and Russian), με 

τίτλο: «Языки. Культуры. Перевод», Πρακτικά του III Διεθνούς Συνεδρίου της 

Ανώτερης Σχολής Μετάφρασης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας,  19-26 

Ιουνίου 2015, σελ. 310-317, ISBN 978-5-19-011088-3.   

Методика преподавания художественного текста на занятиях русского языка 

как иностранного (Methods of teaching in Russian as L2 through literary text), με 

τίτλο «Языки. Культуры. Перевод», Πρακτικά του II Διεθνούς Συνεδρίου της 

Ανώτερης Σχολής Μετάφρασης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, 01-09 

Ιουλίου 2014, σελ. 62-69, ISBN 978-5-9-01-0960-3. 

Η εξέλιξη της ουζμπεκικής γλώσσας, Πρακτικά της 6
ης

 Συνάντησης Εργασίας 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 13-15 Μαΐου 2011, σελ. 329-

336, ISBN 2241-3030, ISBN  978-960-466-109-1. 

Συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους: 

Πρόταση διδασκαλίας των μεσοπαθητικών ρημάτων για τους ελληνόφωνος 

διδασκόμενους, οι οποίοι μαθαίνουν τη ρωσική γλώσσα ως ξένη. ΦΩΤΙΩΙ. Τιμητικός - 

Συλλογικός τόμος για τα 40 χρόνια διδασκαλίας του Ομότιμου καθηγητή του 

τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, Επικαιρότητα, 2018, 317-339, 

ISBN 978-960-205-552-6. 
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Συμμετοχή με εισήγηση:         

VII Συνέδριο για τη στήριξη της ρωσικής γλώσσας, τίτλος εισήγησης: 

Межкультурный диалог на занятиях по РКИ на отделении русского языка и 

филологии и славистики Афинского Национального университета, Μόσχα, 17-18 

Οκτωβρίου 2016. 

Έλαβα μέρος στις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Επιμόρφωσης 

Καθηγητών της Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας (28-29 Νοεμβρίου 2015 στη 

Θεσσαλονίκη) με τίτλο: Παραδοσιακοί τρόποι και καινοτομίες στη μεθοδολογία της 

διδασκαλίας της ρωσικής, ως ξένης γλώσσας σε συνθήκες ταχύρυθμης εκπαίδευσης.  

Συνέδριο του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, Lifelong Learning Programme 

(European Commission), τίτλος εισήγησης: «Παρουσίαση της πλατφόρμας για τη 

διδασκαλία  της ελληνικής γλώσσας ως ξένης», 22 Απριλίου 2013. 

31 Συνέδριο του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας  του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου, τίτλος εισήγησης: Η έγκλιση στη ρωσική γλώσσα, 17-18 Απριλίου 

2010. 

32 Συνέδριο του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο, τίτλος εισήγησης: Περιγραφική-συγκριτική μελέτη και διδακτικές 

προτάσεις:  η έγκλιση και η τροπικότητα στη νέα ελληνική και στη νέα ρωσική γλώσσα, 

6-8 Μαΐου 2011. 
         

 Επίσης παρακολούθησα αρκετές διαλέξεις και ημερίδες με θέμα: διδασκαλία 

των ξένων γλωσσών και τη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης, φιλολογικά, 

μετάφραση. 

 

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα  

 Κατάκτηση / Διδασκαλία ρωσικής ως δεύτερης γλώσσας 

 Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία ξένων γλωσσών 

 Συγκριτική  γλωσσολογία 

 Μετάφραση – Μεταφρασεολογία 

 Θεωρητική γλωσσολογία: φωνητική, μορφολογία και πραγματολογία 

 Πολιτισμικές Σπουδές 


