ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΣΕΙΡΑ:
ΑΕΦ 101 ΝΙΚΟ
ΑΕΦ 101 ΤΣΟΜ
ΑΕΦ 102 ΜΑΝΑ
ΑΕΦ 103 ΝΙΚΟ
ΑΕΦ 104 ΠΑΠΑ
ΑΕΦ 104 ΤΣΟΜ
--------------------ΛΦ 121 ΝΤΕΛ
ΛΦ 122 ΝΤΕΛ
ΛΦ 123 ΜΑΣΤ
ΛΦ 124 ΜΑΣΤ
ΛΦ 172 ΜΑΣΤ
ΛΦ 174 ΜΑΣΤ
--------------------ΒΦ 221 ΠΑΠΑ
ΒΦ 223 ΤΟCC
ΒΦ 224 ΠΑΠΑ
ΒΦ 224 ΤΖΙΑ
--------------------ΝΕΦ 201 ΜΑΥΡ
ΝΕΦ 201 ΑΡΣΕ
ΝΕΦ 202 ΜΑΥΡ
ΝΕΦ 202 ΑΡΣΕ
ΝΕΦ 203 ΒΟΥΛ
ΝΕΦ 244 ΑΡΣΕ
ΝΕΦ 252 ΑΡΣΕ
--------------------ΓΛΩ 305 ΓΑΒΡ
--------------------ΠΑΙΔ 531 ΚΟΡΡ
--------------------ΥΑΕΦ 142 ΝΙΚΟ
ΥΑΕΦ 144 ΜΑΝΑ
ΥΑΕΦ 144 ΤΣΟΜ
--------------------ΕΕΑΕΦ 143 ΝΙΚΟ
ΕΕΑΕΦ 143 ΠΑΠΑ
ΕΕΑΕΦ 145 ΜΑΝΑ
ΕΕΑΕΦ 145 ΤΣΟΜ
ΕΕΑΕΦ 147 ΜΑΝΑ
ΕΕΑΕΦ 151 ΠΑΠΑ
ΕΕΑΕΦ 155 ΜΑΝΤ
ΕΕΑΕΦ 181 ΠΑΠΑ
---------------------ΥΒΦ 271 ΠΑΠΑ
ΥΒΦ 272 ΤΖΙΑ
--------------------ΕΕΒΦ 275 ΤΖΙΑ

ΕΕΒΦ 284 ΠΑΠΑ
ΕΕΒΦ 289 ΤOCC
ΕΕΒΦ 289 TOCC
----------------------ΥΝΕΦ 242 ΚΟΝΤ
ΥΝΕΦ 243 ΜΑΥΡ
---------------------ΕΕΝΕΦ 248 ΒΟΥΛ
ΕΕΝΕΦ 255 ΚΟΝΤ
ΕΕΝΕΦ 256 ΜΑΥΡ
---------------------ΥΒΦ 271 ΠΑΠΑ
ΥΒΦ 272 ΤΖΙΑ
---------------------ΕΕΒΦ 275 ΤΖΙΑ
ΕΕΒΦ 284 ΠΑΠΑ
ΕΕΒΦ 289 TOCC
ΕΕΒΦ 289 TOCC
--------------------ΥΝΕΦ 242 ΚΟΝΤ
ΥΝΕΦ 243 ΜΑΥΡ
---------------------ΕΕΝΕΦ 248 ΒΟΥΛ
ΕΕΝΕΦ 255 ΚΟΝΤ
ΕΕΝΕΦ 256 ΜΑΥΡ
---------------------ΕΕΓΛΩ 324 ΓΑΒΡ
ΕΕΓΛΩ 336 ΜΙΤΙ
---------------------ΕΕΠΑΙΔ 533 ΚΟΡΡ
ΕΕΠΑΙΔ 535 ΚΟΡΡ
----------------------ΕΕΒΑΡΧ 443 ΤΣΟΥ
ΕΕΒΑΡΧ 444 ΤΣΟΥ
ΕΕΒΑΡΧ 445 ΤΣΟΥ
ΕΕΒΑΡΧ 446 ΤΣΟΥ
------------------------ΕΕΒΙΣΤ 413 ΤΣΟΥ

AEΦ 101
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΣΜΑΡΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
101
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
5
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

https://classweb.duth.gr/class_profile.asp?key

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων







Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστημονική προσέγγιση της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Προσφέρει ενδελεχή γνώση της τυπολογίας, της ετυμολογίας και της σύνταξης της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας με τη διδασκαλία επιλεγμένων κειμένων της αρχαίας αττικής πεζογραφίας και
διδάσκει τους τρόπους της δόκιμης νεοελληνικής μετάφρασης των αρχαίων κειμένων.
Προσφέρει παράλληλα μια χρονολογική επισκόπηση της ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής
Λογοτεχνίας από τα πρώτα φανερώματά της ως την ύστερη ελληνιστική εποχή.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να κατανοούν τη σημασία του λεξιλογίου της αττικής πεζογραφίας.



Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν ή/και να μετασχηματίζουν βασικές μορφολογικές και συντακτικές
δομές του αρχαιοελληνικού λόγου.



Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες τονισμού και πνευματισμού της αρχαίας ελληνικής
προκειμένου να μεταγράψουν σωστά στη μικρογράμματη γραφή κείμενα σε συνεχή
κεφαλαιογράμματη γραφή.



Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν σωστά βασικά εγχειρίδια της γραμματικής και της σύνταξης της
αρχαίας ελληνικής (λεξικά, γραμματικές, συντακτικά σε συμβατική ή/και ηλεκτρονική μορφή).



Να τοποθετούν σωστά τα είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στον χώρο και τον χρόνο και να
γνωρίζουν τη σχέση τους με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο της καθεμίας εποχής καθώς
και τους όρους και τους τρόπους της δημιουργίας τους (αλληλεπιδράσεις και διαφορές των
λογοτεχνικών ειδών).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών.
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. α. Θέματα φθογγολογίας, τυπολογίας και ετυμολογίας της αρχαίας ελληνικής.
β. Επική ποίηση: Όμηρος.
2. α. Σύνθεση των λέξεων.
β. Ησίοδος.
3. α. Η δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας – Η θεμελιακή διάκριση Όνομα και Ρήμα.
β. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Ελεγεία, Ίαμβος, Λυρικό
Μέλος, Χορική Ποίηση)
4. α. Απαρέμφατο και μετοχή (η αντιστοιχία της μετοχής με την πρόταση-Ασκήσεις μετατροπής της
μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση και της πρότασης σε μετοχή).
β. Η γέννηση του πεζού Λόγου: Ίωνες Φιλόσοφοι και
Λογογράφοι.
5. α. Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις – Ευθύς και πλάγιος λόγος.
β. Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος.
6. α. Σύνδεσμοι.
β. Σοφιστές και Θουκυδίδης.
7. α. Δευτερεύουσες προτάσεις I.
β. Ο αιώνας του δράματος (5ος π.Χ.) – Η γένεση της
τραγωδίας.
8. α. Δευτερεύουσες προτάσεις II.
β. Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης.
9. α. Δευτερεύουσες προτάσεις III.
β. Αρχαία Κωμωδία: Αριστοφάνης.
10. α. Δευτερεύουσες προτάσεις IV.
β. Ο αιώνας του πεζού λόγου (4ος π.Χ.) – Ρητορική.
11. α. Δευτερεύουσες προτάσεις V.
β. Φιλοσοφία: Πλάτων και Αριστοτέλης.
12. α. Το μεταφραστικό πρόβλημα της αρχαίας ελληνικής.
β. Η υποχώρηση της ποίησης και του δράματος κατά τον
4ο αι. π.Χ. – Νέα Κωμωδία
13. α. Εισαγωγικά στοιχεία στη μελέτη του κριτικού υπομνηματισμού των αρχαίων κειμένων.
β. Τα λογοτεχνικά είδη της ελληνιστικής εποχής.
1. Ποίηση: Ύμνοι, Ειδύλλια/μίμοι, Επιγράμματα.
2. Πεζός Λόγος: Δεύτερη Σοφιστική, Αττικιστές.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην τάξη

Χρήση βάσεων δεδομένων
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της
πλατφόρμας classweb
Επικοινωνία μέσω email.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις
Αυτοτελής μελέτη και

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου
39
14

ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη /
Άλλες
Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

προετοιμασία για τις
εξετάσεις

70

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

2
125

Διαμορφωτική αξιολόγηση:
Διδασκαλία επιλεγμένου αρχαιοελληνικού κειμένου (λ.χ.
Πλάτων Απολογία Σωκράτους)
Μετάφραση
Μεταφραστικές δοκιμές άγνωστων κειμένων
Ασκήσεις ετυμολογίας, γραμματικής και συντακτικού
Τελική αξιολόγηση:
Δίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία
περιλαμβάνει:
Μετάφραση διδαγμένου κειμένου
Μετάφραση αδίδακτου κειμένου (μικρής ή μέτριας
δυσκολίας)
Μεταγραφή αρχαιοελληνικού κειμένου από την
μεγαλογράμματη στη μικρογράμματη γραφή με τον
απαιτούμενο χωρισμό λέξεων, τονισμό, πνευματισμό και
στίξη.
Ασκήσεις απόδοσης του νοήματος λεξιλογικών όρων των
υπό εξέταση κειμένων με βάση την ετυμολογική τους
σημασία.
Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού.
Εξέταση γραμματολογικού είδους της ελληνικής
αρχαιότητας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Συγγράμματα:
1) F. Montanari, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Δ. Ιακώβ και Α. Ρεγκάκος (επιμ.),
Θεσσαλονίκη 2008 (University Studio Press).
2) A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Α. Τσοπανάκης, Θεσσαλονίκη 2008
(Αφοι Κυριακίδη).
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:
1. E. Schwyzer, Η Σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, μτφρ. Γ. Παπατσίμπας και Π.
Χαιρόπουλος, Αθήνα 42010 (Παπαδήμας).
2. F. Montanari, Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 2013 (Παπαδήμας).
3. Β. Γ. Μανδηλαράς, Δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 1998 (Καρδαμίτσας).
4. B. G. Hofmann, Ετυμολογικό Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής, μτφρ. Α. Παπανικολάου, Αθήνα 2009

(Παπαδήμας).
5. Μ. Οικονόμου, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, Θεσ/νίκη 2001 (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη).
6. P. Easterling και B. M. W. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Ν. Κονομής,
κ.ά., Αθήνα 2008 (Παπαδήμας).
7. S. Said, κ.ά., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, τόμ. Α, μτφρ. Γ. Ξανθάκη κ.ά, Αθήνα 2004,
(Παπαζήσης).
8. H.-G. Nesselrath, Εισαγωγή στην αρχαιογνωσία. τόμ. Α΄ Αρχαία Ελλάδα, Δ. Ιακώβ και Α. Ρεγκάκος
(επιμ.), Αθήνα 2003 (Παπαδήμας).
9. Ι. Ν. Καζάζης, Αρχαιοελληνικός Πεζός Λόγος. Προλεγόμενα στην τέχνη της γραφής του, Θεσσαλονίκη
2002 (Ζήτης).
10. Ι. Κακριδής, Το μεταφραστικό πρόβλημα, Αθήνα 11948 (Ίκαρος).
11. Μ. West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, μτφρ. Γ. Παράσογλου, Αθήνα 1989
(Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος).
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΣΟΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ Εξάμηνο
101
Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία / Ιστορία της Αρχαίας
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ελληνικής Λογοτεχνίας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
3
5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΟΧΙ

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον αρχαιοελληνικό πεζό αττικό
λόγο και πιο συγκεκριμένα με το ύφος του Θουκυδίδη και του Δημοσθένη. Μέσω των τεχνικών
αντιμετώπισης αδίδακτου κειμένου εξοικειώνονται με την επιστημονική μετάφραση. Επίσης, οι
φοιτητές θα γνωρίσουν τις περιόδους, τα χαρακτηριστικά, τα είδη και τους βασικότερους εκπροσώπους
της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας από τον Ομηρική ποίηση μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:











Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του αρχαιοελληνικού
πεζού λόγου (λεξικά, γραμματικές, συντακτικά [σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή])
Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται για
την περιγραφή της φωνολογικής & γραμματικοσυντακτικής δομής του αρχαιοελληνικού λόγου
(στο πλαίσιο της παραδοσιακής γραμματικής κυρίως)
Να εφαρμόζουν τους κανόνες τονισμού και πνευματισμού της αρχαίας ελληνικής, προκειμένου
να τονίσουν άτονα αρχαιοελληνικά κείμενα ή να διορθώσουν σχετικά σφάλματα σε τονισμένα
αρχαιοελληνικά κείμενα
Να αναγνωρίζουν & να αναλύουν τις βασικές μορφοσυντακτικές δομές ενός αρχαιοελληνικού
κειμένου (γνωστού ή άγνωστου)
Να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου της αττικής πεζογραφίας
Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά αδίδακτα κείμενα του αττικού πεζού
λόγου μέτριας δυσκολίας (επιστημονική μετάφραση)
Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του ύφους του Θουκυδίδη και του Δημοσθένη
Να γνωρίζουν τα βασικά λογοτεχνικά είδη, τους κυριότερους εκπροσώπους, τις συνθήκες
παραγωγής τους και την εξέλιξή τους στις διαφορετικές ιστορικές περιόδους
Να γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στον πολιτισμό του άσματος και τον πολιτισμό του βιβλίου
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την παράδοση των κειμένων, τη γένεση της επιστήμης της
φιλολογίας και της ιστορίας του βιβλίου και των βιβλιοθηκών στον αρχαίο κόσμο

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει διμερή δομή. Συνοπτικά περιλαμβάνει:
Α. Κείμενα από το έργο του Θουκυδίδη και του Δημοσθένη, ιδιαιτερότητες του ύφους τους
[κατανόηση μορφής και περιεχομένου (λεξιλόγιο, γραμματικοσυντακτικές δομές κ.λπ.)
απόδοση στα Νέα Ελληνικά αποσπασμάτων από το έργο των δύο συγγραφέων].Βασικά
γραμματικά φαινόμενα του αττικού πεζού λόγου (μέρη του λόγου, τονισμός – πνευματισμός,
πάθη των φθόγγων, κλίσεις ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών, παραθετικά, κλίσεις
ρημάτων. Βασικά συντακτικά φαινόμενα του αττικού πεζού λόγου (βασικοί όροι των
προτάσεων, χρόνοι κι εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις, συντακτική λειτουργία των
πτώσεων, συντακτική λειτουργία του απαρεμφάτου, συντακτική λειτουργία των μετοχών,
δευτερεύουσες προτάσεις]
Β. Επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας: Περίοδοι, είδη, βασικοί εκπρόσωποι, έργα,
χαρακτηριστικά, πολιτική, φιλοσοφία θρησκεία και πρόσληψη.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο,
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project),
Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Στην τάξη




Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)
Eπικοινωνία μέσω email

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Τελική Αξιολόγηση:

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
13
70

3
125

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική
Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει:
I. Επιστημονική μετάφραση κειμένων από το έργο
του Θουκυδίδη και του Δημοσθένη
II. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού
III. Ερωτήσεις εν είδει πολλαπλών απαντήσεων και
ανάπτυξη σύντομου κειμένου πάνω σε
ερωτήσεις που αφορούν στην Ιστορία της
Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Γεωργοπαπαδάκος Α., Ελληνική γραμματολογία, από τις αρχές ως το τέλος του 6ου μ.Χ. αιώνα,
Θεσσαλονίκη (Μόλχο) 21968
de Romilly J., Αρχαία ελληνική γραμματολογία (1980): μετάφραση Θ. Χριστοπούλου-Μικρογιαννάκη,
Αθήνα (Καρδαμίτσα) 1988
Easterling Ρ. Ε. και Knox Β. Μ. W., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (1985): μετάφρ. Ν.
Κονομής, Χ. Γρίμπα και Μ. Κονομή, Αθήνα (Παπαδήμας) 1990
Flacelière R,. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (1962): μετάφρ. Γ. Δ. Βανδώρος και Ε. Α.
Κάζου-Βανδώρου, Αθήνα (Παπαδήμας) 1974
Lesky Α., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (21963): μετάφρ. Α. Τσοπανάκης, Θεσσαλονίκη
(Αδελφοί Κυριακίδη) 51981
Λορεντζάτος Π., Iστορικό Συντακτικό της Aρχαίας Eλληνικής, Aθήνα 1989

2

Montanari F., Iστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 2008
Montanari F., Σύγχρονο λεξικό της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 2013
Nesselrath Η. G., Εισαγωγή στην αρχαιογνωσία, τ. Α' Αρχαία Ελλάδα (1997): μετάφρ. I. Αναστασίου, I.
Βάσσης, Σ. Κοτζαμπάση, Θ. Κουρεμένος και Π. Κυριακού, Αθήνα (Παπαδήμας) 2001
Οικονόμου M. X., Γραμματική της Aρχαίας Eλληνικής, Θεσσαλονίκη (1971) 1996 [‘μεγάλη’].
Palmer L. R., The Greek Language, London 1980
Russell D. A., An Anthology of Greek Prose, Oxford 1991.
Schwyzer E., Griechische Grammatik I-IV, Μόναχο 1939-71. [I: Lautlehre, II: Syntax und

syntaktische Stilistik (συμπλ. εκδ. A. DEBRUNNER), III: Register, IV: Stellenregister]. (Mετάφραση
του δεύτερου τόμου στα Nέα Eλληνικά από Γ. E. Παπατσίμπα & Π. Xαιρόπουλο, Η Σύνταξη της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Aθήνα 2002)
Smyth H.W., Greek Grammar (revised by G.M. MESSING), Cambridge Mass. 1956
Σταματάκος I., Iστορική Γραμματική της Aρχαίας Eλληνικής, Aθήνα 1949
Σταματάκος, Ι. Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα 2006 (ανατ.)
Τζάρτζανος, Α. Συντακτικόν της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 1931 (ανατ. Θεσ/νίκη 1994)
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ΟΜΗΡΙΚΟ ΕΠΟΣ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ)
ΔΙΔΑΣΚ: Φ. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
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ΟΜΗΡΙΚΟ ΕΠΟΣ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΧΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ
ECLASS ΑΕΦ 102, ΟΜΗΡΙΚΟ ΕΠΟΣ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ).
ΕΑΡΙΝΟ 2016

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν
αποκτήσει βασικές γνώσεις για τα κύρια θέματα του έπους ως λογοτεχνικού είδους. Θα έχουν
ειδικευθεί στα εξής θέματα του αρχαϊκού ηρωικού έπους: το ομηρικό ζήτημα, τις ιδιαιτερότητες
δημιουργίας του έπους, τις προτεραιότητες της πλοκής και της αφηγηματικής τεχνικής της
Οδύσσειας και τις βασικές ιδέες που διέπουν τον κόσμο δράσης των ηρώων. Θα εξοικειωθούν
στην διαδικασία αυτοδύναμης επεξεργασίας και παρουσίασης του επικού λόγου με την
ανάγνωση επιλεγμένων χωρίων. Η γνώση αυτή θα τους βοηθήσει στην οργάνωση της
διδασκαλίας των ομηρικών επών στο πλαίσιο του προγράμματος μαθημάτων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην προσαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων στο επίπεδο
της σχολικής πράξης.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών.
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το λογοτεχνικό είδος του έπους στην παγκόσμια λογοτεχνία. Το ελληνικό αρχαϊκό έπος, οι
υποκατηγορίες του με έμφαση στο ηρωικό έπος και τον Επικό Κύκλο. Σὐντομη ανασκόπηση του
ομηρικού ζητήματος (θεωρίες, τάσεις). Γενικά θέματα σχετικά με την προϊστορία, την
χρονολόγηση, την ανθρωπολογία και την θεολογία των ομηρικών επών, ζητήματα ηθικής και
βασικές ιδέες της ηρωικής κοινωνίας (αιδώς, νέμεσις, ύβρις, τίσις, ατασθαλίαι). Αφηγηματική
τεχνική της Οδύσσειας. Σύγκριση με την Ιλιάδα. Διάλεκτος, ύφος (προφορικότητα και
εγγραμματοσύνη), μέτρο. Ανθολόγηση επεισοδίων από την α ραψωδία της Οδύσσειας.
Γλωσσική, υφολογική/αφηγηματολογική, πραγματολογική και ιδεολογική επεξεργασία των
επιλεγμένων χωρίων.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Eclass, perseus

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο,
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project),
Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική
Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις
Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου
3 ώρες διδασκαλίας
2 ώρες μελέτης
2 ώρες καθοδηγούμενης
μελέτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΡΑΠΤΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ΒΛ. ECLASS ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΑΕΦ 103
ΡΗΤΟΡΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΣΜΑΡΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
103
ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

https://classweb.duth.gr/class_profile.asp?key

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να προσεγγίσει γραμματολογικά την αρχαία ελληνική ρητορεία από τα
πρώτα φανερώματά της (ομηρικοί αγορητές) ως το τέλος των κλασικών χρόνων. Συστηματικά
επικεντρώνεται στη Ρητορική της κλασικής εποχής με την εξέταση του έργου Ελένης Εγκώμιον του
Γοργία και αποσπασμάτων από τα έργα Κατά Μειδίου και Ολυνθιακός Α΄ του Δημοσθένη. Διερευνάται η
μετάβαση από τη θεωρητική ενασχόληση των σοφιστών με την αισθητική και την τέχνη του λόγου του
κατά τον πέμπτο αι. π.Χ. στην ακμή της ρητορικής τέχνης κατά τον τέταρτο αιώνα.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν:







Τη διαφορά ανάμεσα στη φυσική ευγλωττία και τη συστηματική ρητορεία.
Τη σχέση μεταξύ της τέχνης του λόγου και της ηθικής της πειθούς.
Τη σχέση της ρητορικής τέχνης με τη φιλοσοφία και την πολιτική.
Τα είδη των ρητορικών λόγων και τις μεταξύ τους διαφορές.
Τη δομή του ρητορικού λόγου και την αισθητική της πειθούς.
Τη θέση του ρήτορα στην αρχαία πόλη.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών.
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η ιστορία της ρητορικής τέχνης στην αρχαιότητα: από τους ομηρικούς αγορητές και τον έπαινο
των αρχαϊκών επινίκων ως τους σοφιστές της αρχαίας Αθήνας του 5ου π.Χ. αιώνα και τη
συστηματική ρητορική του 4ου. Η σημασία της παράδοσης των ρητόρων της Σικελίας.
2. α. Οι σοφιστές και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της ρητορικής.
β. Η ρητορεία των δημηγοριών του Θουκυδίδη.
3. α. Η ακμή της ρητορικής κατά τον 4ο αι. π.Χ. –Ρητορικά είδη και εκπρόσωποι.
β. Η κριτική του Πλάτωνα κατά της ρητορικής των
σοφιστών στον Γοργία και τον Φαίδρο.
γ. Η Ρητορική του Αριστοτέλη.
δ. Η Ρητορική κατά τους ελληνιστικούς χρόνους
(Δεύτερη Σοφιστική και Αττικιστές).
4. α. Εισαγωγικά στο έργο του Γοργία και το δοκίμιο
Ελένης Εγκώμιον : Γοργίας: ρήτορας ή/και σοφιστής;

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

(η Σικελική καταγωγή του ρήτορα, η παρουσία του
στην Ελλάδα και την Αθήνα, η σχέση του με τους
σοφιστές, η επιρροή του στον Θουκυδίδη, τα
«Γοργίεια σχήματα» και η αισθητική της τέχνης του
λόγου, η εικόνα του Πλατωνικού Γοργία).
β. Ελένης Εγκώμιον 1-4.
Ελένης Εγκώμιον 5-8
Ελένης Εγκώμιον 9-12
Ελένης Εγκώμιον 13-18
Ελένης Εγκώμιον 19-21_Συμπεράσματα.
α. Εισαγωγικά για το έργο του Δημοσθένη και τον Λόγο Κατά Μειδίου (Για τον Δημοσθένη:
έμφαση στη σχέση του ρήτορα με τη συστηματική ρητορική του 4ου αιώνα και η ιδιαίτερη
στάση του στη διαμόρφωση της πορείας της πόλης-κράτους της Αθήνας).
β. Δημοσθένης, Κατά Μειδίου 1-2.
Δημοσθένης, Κατά Μειδίου 3-8
Δημοσθένης, Κατά Μειδίου 62-63 και 219-220
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Α΄ 1-5
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Α΄ 6-8, 27–Συμπεράσματα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην τάξη

Χρήση βάσεων δεδομένων
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της
πλατφόρμας classweb
Επικοινωνία μέσω email.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική

Μέθοδοι
ή

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελέτη & Ανάλυση
βιβλιογραφίας
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου
39
14

70

2
125

Δίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει
ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια
Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Στην αξιολόγηση της γραπτής εξέτασης θα συνεκτιμηθούν:
–Η ικανότητα των φοιτητών για δόκιμη μετάφραση ενός
ρητορικού κειμένου.
–Η ευρύτητα της αντίληψής τους για τη θέση και τον ρόλο
της ρητορικής τέχνης στην αρχαιότητα.
–Η ικανότητά τους να συζητούν για την αρχαία ρητορική με
ακριβείς όρους, σύμφωνα με το αντικείμενο του
μαθήματος.
–Η ικανότητά τους να εξηγούν την αισθητική της πειθούς
(σχήματα λόγου).
–Η ικανότητά τους να διακρίνουν τις υφολογικές διαφορές
μεταξύ των διαφορετικών ρητορικών ειδών.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Συγγράμματα:
1) M. Edwards, Οι Αττικοί Ρήτορες, Αθήνα 2002 (Καρδαμίτσας)
2) L. Pernot, Η Ρητορική στην αρχαιότητα, Αθήνα 2005 (Δαίδαλος).
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:
1. Consigny, S. P., Gorgias: Sophist and Artist, Columbia 2001 (University of South Carolina Press).
2. Dean, R. & J. Anderson, Glossary of Greek Rhetorical Terms, Leuven 2000 (Peeters).
3. Fredal, J., Rhetorical Action in Ancient Athens: Persuasive Artistry from Solon to Demosthenes,
Carbondale 2006 (Southern Illinois University Press).
4. Gagarin, M., Greek Rhetoric: Oxford Bibliographies online (Research guide), Oxford 2010.
5. Glaverhouse, J. R., Για το Ύφος των Αττικών Ρητόρων, Αθήνα 2008 (Γρηγόρης).
6. Kennedy, C. R., The Orations of Demosthenes, London 1856 (H. G. Bohn)
7. McComiskey, B., Gorgias and the New Sophistic Rhetoric, Carbondale 2002 (Southern Illinois
University Press).
8. MacDowell, D. M., Gorgias: Encomium of Helen, London 1993 (Bristol Classical Press).
9. Williams, J. D. (ed.), An Introduction to Classical Rhetoric: Essential Readings, Oxford 2009 (WileyBlackwell).
10. Worthington, I. (ed.), A Companion to Greek Rhetoric, Oxford 2010 (Wiley-Blackwell).
11. Worthington, I. (ed.), Persuasion: Greek Rhetoric in Action, London 1994 (Routledge).
12. Wardy, R., The Birth of Rhetoric: Gorgias, Plato and the Successors, London 1996 (Routledge).
13. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου, Δημοσθένους Κατά Μειδίου: Εισαγωγή, Μετάφραση, Ερμηνευτικές
Σημειώσεις, Αθήνα 1989 (ΚΕΕΕΣ).
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ΔΙΔΑΣΚ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
AEΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ’ Εξάμηνο
104
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΟΧΙ

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία και

ειδικότερα στη μελέτη και ερμηνεία της Σοφόκλειας Τραγωδίας «Αίας», όχι μόνο ως λογοτεχνικό κείμενο
αλλά και ως παραστατική τέχνη.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να έχουν εδραίες γνώσεις στη γένεση και εξέλιξη του δράματος, τη σχέση του με το θεό Διόνυσο, τις
διονυσιακές γιορτές, το χρόνο των παραστάσεων, τους δραματικούς αγώνες, το αρχαίο θέατρο ως χώρο
παραστάσεων, το χορό, τους ηθοποιούς, τα κοστούμια, τα σκηνικά και τα μηχανικά μέσα του αρχαίου
θεάτρου, την τραγωδία, τον ορισμό της, τα μέρη της, την έννοια του τραγικού, στοιχεία απαραίτητα για τη
μελλοντική τους απασχόληση ως διδάσκοντες κατά τη διδασκαλία του αρχαίου δράματος σε σχολεία και
θεατρικούς οργανισμούς
Να κατανοούν τη σοφόκλεια τραγωδία εν γένει και να αποτιμούν τις υφολογικές ποιότητες και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεγάλου τραγωδού και τη θεατρική του δυναμική.
Να μεταφράζουν επιστημονικά ένα αρχαίο δράμα και να ελέγχουν την ορθότητα θεατρικών μεταφράσεων
αρχαίου ελληνικού δράματος, πράγμα που θα τους βοηθήσει σε μελλοντική τους απασχόληση σε
εκδοτικούς οίκους και θεατρικούς οργανισμούς.
Να αναλύουν και να ερμηνεύουν αρχαία κείμενα βάσει των αρχών της διακειμενικότητας μια και στη
συγκεκριμένη τραγωδία ο ποιητής διαλέγεται συνεχώς με τον Όμηρο με ρητό ή λανθάνοντα τρόπο σε
επίπεδο τυπικών θεμάτων και λειτουργιών. Με μία τέτοια προσέγγιση θα μπορούν να δίνουν λύσεις σε
πολλά προβλήματα που απασχολούν τη φιλολογική έρευνα.
Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τη βασική βιβλιογραφία για τον Σοφοκλή γενικότερα και για την
τραγωδία «Αίας» ειδικότερα.
Να αξιολογήσουν τη Σοφόκλεια τραγωδία «Αίας» θεατρολογικά και σκηνοθετικά μια και το αρχαίο
ελληνικό δράμα δεν πρέπει να θεωρείται από τους φιλολόγους μόνο λογοτεχνικό κείμενο, αντικείμενο
φιλολογικής ανάλυσης και ερμηνείας, αλλά να προσεγγίζεται και ως παραστατική τέχνη. Κατά αυτόν τον
τρόπο θα κατανοήσουν τη σημασία της συμβολής του κλασικού φιλολόγου ως αρωγού στην παράσταση
ενός αρχαίου ελληνικού δράματος και ως απαραίτητου συνεργάτη ενός σκηνοθέτη, πράγμα που θα τους
βοηθήσει σε μελλοντική τους απασχόληση σε θεατρικούς οργανισμούς με την ιδιότητα του
δραματολόγου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Γένεση και εξέλιξη του δράματος, η σχέση του με το θεό Διόνυσο, τις διονυσιακές γιορτές, το χρόνο
των παραστάσεων, τους δραματικούς αγώνες, το αρχαίο θέατρο ως χώρο παραστάσεων, το χορό, τους

ηθοποιούς, τα κοστούμια, τα σκηνικά και τα μηχανικά μέσα του αρχαίου θεάτρου.
2. Έμφαση δίνεται στην τραγωδία, τον ορισμό της, τα μέρη της, την έννοια του τραγικού.
3. Ο Σοφοκλής ως δραματουργός. Η τραγωδία «Αίας»: Ο μύθος, η μορφή του Αίαντα στην
προγενέστερη λογοτεχνία, την τραγωδία «Αίας» στο σύνολό της και η τραγικότητα του ήρωα.
4. Ανάλυση και ερμηνεία του δράματος αυτού με έμφαση στη σχέση του έργου αυτού με την Ιλιάδα μια
και ο ποιητής διαλέγεται συνεχώς με τον Όμηρο με ρητό ή λανθάνοντα τρόπο σε επίπεδο τυπικών
θεμάτων και λειτουργιών (διακειμενικότητα).
5. Μετρική
6. Η τραγωδία «Αίας» ως παραστατική τέχνη – Θεατρολογική και σκηνοθετική προσέγγιση. Το αρχαίο
δράμα ως παραστατική τέχνη, ως καλλιτεχνική επικοινωνία μεταξύ των συντελεστών μίας
παράστασης και των θεατών. Η μεταφορά του μεταφρασμένου αρχαίου λόγου σε έναν παραστατικό
λόγο.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα

Αξιολόγησης,

Μέθοδοι

Στην τάξη




Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)
Eπικοινωνία μέσω email

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
83

3
125

Τελική Αξιολόγηση:
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει:

αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια
Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Εισαγωγικές ερωτήσεις πάνω στη γένεση και εξέλιξη του
δράματος, τους δραματικούς αγώνες, το χορό, τους
ηθοποιούς, τα κοστούμια, τα σκηνικά και τα μηχανικά μέσα
του αρχαίου θεάτρου.
Επιστημονική μετάφραση αποσπάσματος από την τραγωδία
«Αίας» και έλεγχος μίας ελεύθερης θεατρικής μετάφρασης
στο πλαίσιο του παραστατικού λόγου
Ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου
Ερωτήσεις που αφορούν στη δομή, ανάλυση και ερμηνεία
γενικά και ειδικά (στο δοθέν απόσπασμα προς μετάφραση)
Μετρική ανάλυση
Ερωτήσεις που αφορούν στη δραματουργία του Σοφοκλή
και σε σκηνοθετικά προβλήματα που σχετίζονται με την
συγκεκριμένη τραγωδία

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Γιόση Μ., Μύθος και λόγος στο Σοφοκλή, Καρδαμίτσας, Αθήνα, 1996
Dawe, R. D., Sophoclis Tragoediae, vol. 1-2, Leipzig 1975-85.
Easterling, P. E. (ed.), The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge 1997.
Garrison, E. P., Groaning Tears. Ethical and Dramatic Aspects of Suicide in Greek Tragedy, Leiden 1995.
Garvie A.F., Σοφοκλέους, Αίας. Κριτική και ερμηνευτική έκδοση, Αθήνα (εκδ. Καρδαμήτσα) 2010.
Νικολαΐδου Ε., Σοφοκλής, ο μεγάλος τραγικός, Σαββάλας, Αθήνα, 2002
Kitto, H. D. F., Η αρχαία ελληνική τραγωδία, μτφρ. Λ. Ζενάκος, Αθήνα: Παπαδήμας 1981.
Lesky, A., Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων. Από τη γέννηση του είδους ως τον Σοφοκλή, μτφρ. Ν.
Χ. Χουρμουζιάδης, Αθήνα 1987.
Περοδασκαλάκης Δ., Σοφοκλής. Τραγικό θέαμα και ανθρώπινο πάθος, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας
Δαρδανός, Αθήνα, 2012
Scodel, R. (ed.), Theater and Society in the Classical World, Ann Arbor 1993.
Seale, D., Vision and Stagecraft in Sophocles, Chicago 1982.
Segal, C., Tragedy and Civilization: An Interpretation of Sophocles, Cambridge, MΑ and London 1981.
Segal, C., Interpreting Greek Tragedy. Myth, Poetry, Text, Ithaca 1986.
Segal, C., Sophocles’ Tragic World: Divinity, Nature, Society, Ithaca 1995.

Segal, E. (ed.), Greek Tragedy. Modern Essays in Criticism. New York 1983.
Segal, E. (ed.), Oxford Readings in Greek Tragedy, Oxford 1983.
Silk, M. S. (ed.), Tragedy and the Tragic, Oxford 1996.
Taplin, O., Greek Tragedy in Action, Berkeley 1978.
Whitman, C. H., Sophocles. A Study of Heroic Humanism, Cambridge, MΑ 1951.
Winkler, J. J. and F. Zeitlin (eds), Nothing to Do with Dionysos?: Athenian Drama in Its Social Context,
Princeton 1990.
Webster T.B.L., Εισαγωγή στον Σοφοκλή, μτφρ.: Ι.Α. Μπάρμπας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1996
Winnington-Ingram R. P., Σοφοκλής. Ερμηνευτική προσέγγιση, μτφρ.: Ν. Πετρόπουλος, Καρδαμίτσας,
Αθήνα, 1999

ΑΕΦ 104
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΕΦ 104
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
Δ΄ Eξαμήνου
(τμήμα
(κορμού)
2)
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνικά
Ναι, στην ελληνική γλώσσα

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04321/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός των παραδόσεων είναι η γνωριμία με το αττικό δράμα και ειδικότερα την αττική τραγωδία, η
εξοικείωση με τη θεατρική ορολογία, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα γνωρίσματα της τραγωδίας
σύμφωνα με την Ποιητική του Αριστοτέλη, η ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης ενός τραγικού έργου
και η διείσδυση στα δραματουργικά χαρακτηριστικά του Αισχύλου.
Πιο αναλυτικά, με την ολοκλήρωση των παραδόσεων αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση
να:
1) γνωρίζουν τα στάδια γένεσης και εξέλιξης της αττικής τραγωδίας
2) χρησιμοποιούν τη θεατρική ορολογία
3) είναι εξοικειωμένοι με τη μορφή και την εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος
4) αναγνωρίζουν, κατανοούν και σχολιάζουν τα δραματουργικά γνωρίσματα του Αισχύλου
5) ερμηνεύουν τη δομή και τα βασικά στάδια εξέλιξης της πλοκής μιας τραγωδίας
6) καταδεικνύουν τη λειτουργία του Χορού και των αδόμενων μελών σε έργο αρχαίας τραγωδίας
7) συζητούν για το περιεχόμενο, τα τυπικά μοτίβα και τις καινοτομίες του Αισχύλου
8) σχολιάζουν στοιχεία όπως η μετάβαση από τον μύθο στη θεατρική παράσταση, η σχέση των δύο
φύλων, ο ρόλος του θείου στην αισχύλεια τραγωδία κ.α.
9) χρησιμοποιούν τη βιβλιογραφία σχετικά με την αρχαία τραγωδία
10) ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της μετάφρασης του αρχαίου ποιητικού λόγου στη Νέα Ελληνική
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
- Αυτόνομη και ομαδική εργασία
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Προαγωγή κριτικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο των παραδόσεων είναι η τραγωδία Αγαμέμνων του Αισχύλου. Βαρύτητα δίνεται στις
ιδιαιτερότητες του έργου (νοηματικές, ερμηνευτικές, σκηνοθετικές κ.α.) και στο ζήτημα της απόδοσης
του έμμετρου τραγικού λόγου στη νεοελληνική γλώσσα.
Λέξεις Κλειδιά: Οι παραδόσεις, μεταξύ άλλων, πραγματεύονται τις εξής λέξεις-κλειδιά: Δράμα (γένεση
και εξελικτικά στάδια), τραγωδία, θεατρικό οικοδόμημα, αισχύλεια δραματουργία και τεχνική, τραγικός
ήρωας, ρόλων των φύλων.
Θέματα Παραδόσεων:

1) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Α΄ (ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1)
- Εισαγωγή στους σκοπούς του μαθήματος και παρουσίαση της βιβλιογραφίας
- Το αρχαίο δράμα (σχέση με προηγούμενα λογοτεχνικά είδη, πηγές, όρος και είδος, η Ποιητική του
Αριστοτέλη ως πηγή πληροφοριών)
- Γένεση της Τραγωδίας, του Σατυρικού δράματος
- Χρόνος και τόπος παραστάσεων
2) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Β΄ (ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1)
- Η θεατρική παράσταση: οργάνωση θεάματος-θεσμοί της πόλης, αρχιτεκτονική θεάτρου (εξελικτικά),
στοιχεία της παράστασης (Χορός, υποκριτές, σκευή, μηχανές, μέλος κλπ.).
- Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τραγωδίας (βάσει της Ποιητικής)
3) ΑΙΣΧΥΛΟΣ Α΄
- "Τραγική Ορολογία"
- Ο Αισχύλος ως "δημιουργός της τραγωδίας"
- Ο Αισχύλος ως σατυρικός ποιητής
4) ΑΙΣΧΥΛΟΣ Β΄
- Αισχύλος: βίος και έργο
- Η αρχαϊκή περίοδος της τραγωδίας και ο Αισχύλος
- Βασικά γνωρίσματα της δραματουργίας του Αισχύλου
5) ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (Α')
- Το μυθολογικό υπόβαθρο της Ορέστειας
- Μύθος-υπόθεση-δομή του Αγαμέμνονα και πρόσωπα του δράματος
- 'Ιχνη της τεχνικής της τριλογίας στον Αγαμέμνονα
- Κεντρικοί άξονες του έργου
6) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
- Ερμηνευτική προσέγγιση 100 περίπου στίχων σε κάθε παράδοση, εντοπισμός των κεντρικών σημείων,
ανάλυση και συζήτησή τους. (σημειώσεις μαθήματος, Αισχύλου Αγαμέμνων, Β΄-Δ΄ )
7) Προσέγγιση της αισχύλειας δραματουργίας στο συγκεκριμένο έργο
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή

Στην αίθουσα (πρόσωπο με πρόσωπο)




Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (PowerPoint κλπ)
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας eClass
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
83

3
125

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια
Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
Γραπτή Εξέταση
Η τρίωρη γραπτή εξέταση περιλαμβάνει:
Ι. Ερωτήσεις εισαγωγής (παραδόσεις και συγγράμματα) με
δυνατότητα επιλογής (35%)
Ι. Μετάφραση, σχολιασμός και ερμηνεία αποσπασμάτων
διδαγμένου κειμένου (με δυνατότητα επιλογής) (40%)
ΙΙΙ. Μετάφραση, ερμηνεία αποσπασμάτων αδίδακτου
κειμένου (με δυνατότητα επιλογής) (25%)
Τα κριτήρια αξιολόγησης και η μορφή της τελικής γραπτής
εξέτασης είναι αναρτημένα στα «Έγγραφα» του eClass του
μαθήματος (Βλ. παραπάνω, URL μαθήματος)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναλυτική βιβλιογραφία ανά θεματική ενότητα υπάρχει στις σημειώσεις του μαθήματος που αναρτήθηκαν
στο eClass του μαθήματος
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
J. Gregory, Όψεις και θέματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας (31 εισαγωγικά δοκίμια) (μτφρ. Μ.
Καίσαρ κ.α.), Αθήνα 2010.
J. Herington, Αισχύλος (μτφρ. Μ. Γιούνη), Θεσσαλονίκη 2000.
M.J. Lossau, Αισχύλος (μτφρ. Ν. Μπεζαντάκος), Αθήνα 2009.
Μ. Μurray, Αισχύλος, Ο δημιουργός της τραγωδίας (μτφρ. Β. Μανδηλαράς), Αθήνα 1993.
A.H. Sommerstein, Αρχαίο Δράμα και Δραματουργοί (μτφρ. Α. Χρήστου-Ι. Παπαδοπούλου), Αθήνα
2006.

ΛΦ 121
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΛΦ121
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04252/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον κλασσικό λατινικό πεζό και
ποιητικό λόγο και πιο συγκεκριμένα με το λεξιλόγιο, τη γραμματικοσυντακτική ανάλυση και τη

μετάφραση (στα Νέα Ελληνικά) κειμένων πεζών και ποιητικών των σημαντικότερων εκπροσώπων της
Κλασσικής Ρωμαϊκής/Λατινικής Γραμματείας. Παράλληλα οι φοιτητές εκτίθενται και στις τεχνικές
αντίστροφης μετάφρασης, δηλαδή από την Νέα Ελληνική στη Λατινική, με στόχο την εμπέδωση των
γνώσεων (λεξιλογίου, γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και τεχνικών μετάφρασης) που απέκτησαν
στο πρώτο μέρος του μαθήματος.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του λατινικού πεζού και
ποιητικού λόγου (λεξικά, γραμματικές, συντακτικά [σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή])
- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται για την
περιγραφή της φωνολογικής & γραμματικοσυντακτικής δομής του λατινικού λόγου (στο πλαίσιο της
παραδοσιακής γραμματικής κυρίως)
- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τις συντακτικές ιδιαιτερότητες της λατινικής γλώσσας
(λατινισμούς)
- Να αναγνωρίζουν & να αναλύουν τις βασικές μορφοσυντακτικές δομές ενός λατινικού κειμένου
(γνωστού ή άγνωστου)
- Να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου της Ρωμαϊκής/Λατινικής Γραμματείας.
- Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά άγνωστα κείμενα του λατινικού πεζού και
ποιητικού λόγου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
-

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει τετραμερή δομή και συνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Κείμενα από τη σωζόμενη πεζογραφία και ποίηση της κλασσικής λατινικής λογοτεχνίας [κατανόηση
μορφής και περιεχομένου (λεξιλόγιο, γραμματικοσυντακτικές δομές κ.λπ.), απόδοση στα Νέα Ελληνικά
αποσπασμάτων από σωζόμενα έργα του πεζού και ποιητικού λατινικού λόγου].
Β) Βασικά γραμματικά φαινόμενα της λατινικής γλώσσας (μέρη του λόγου, κλίσεις ουσιαστικών,
επιθέτων, αντωνυμιών, παραθετικά, κλίσεις ρημάτων)
Γ) Βασικά συντακτικά φαινόμενα του λατινικού λόγου (βασικοί όροι των προτάσεων, χρόνοι κι εγκλίσεις
στις ανεξάρτητες προτάσεις, συντακτική λειτουργία των πτώσεων, συντακτική λειτουργία του
απαρεμφάτου, συντακτική λειτουργία των μετοχών, δευτερεύουσες προτάσεις, πλάγιος λόγος]

Δ) Κείμενα γενικού ενδιαφέροντος και μέτριας δυσκολίας στη νέα ελληνική γλώσσα για μετάφραση στη
λατινική γλώσσα με εφαρμογή των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και κανόνων του
λατινικού λόγου και χρήση βασικού λεξιλογίου. Περιλαμβάνει επίσης υφολογικές παρατηρήσεις και
βελτιώσεις των παραχθέντων κειμένων.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο,
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project),
Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική
Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Διαλέξεις και ασκήσεις στην τάξη



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ eclass
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ
email
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
39
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
26
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
83
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
2
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
150
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

Τελική Αξιολόγηση:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει:
Ι. Μετάφραση διδαγμένου λατινικού πεζού ή ποιητικού
κειμένου
ΙΙ. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού
ΙΙΙ. Μετάφραση άγνωστου/αδίδακτου λατινικού πεζού ή
ποιητικού κειμένου (μικρής ή μέτριας δυσκολίας)
ΙV. Μετάφραση κειμένου από την νέα ελληνική γλώσσα στη
λατινική (μικρής ή μέτριας δυσκολίας)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-

Γιαγκόπουλος, Α.Ι. (19744). Συντακτικό της Λατινικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Ζήτη.
Gildersleeve, B.L. – Lodge, G. (1998), Latin Grammar, London.
Κακριδής, Θ.Α. (πολλαπλές ανατυπώσεις). Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης, Αθήνα
(πολλαπλές
ανατυπώσεις)
Κακριδής, Ι.Θ. (πολλαπλές ανατυπώσεις). Το μεταφραστικό πρόβλημα, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της
«Εστίας».
Πανουτσόπουλος, Α.Γ. (2006). Γραμματική της Λατινικής γλώσσας, Β΄, Γ΄ Λυκείου, Φιλοσοφικές
Σχολές ΑΕΙ, Θεσσαλονίκη, εκδ. Ζήτη
Σκάσσης, Ε.Α., Ιστορική Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης. Τόμος πρώτος (19772), Τόμος
δεύτερος,
(1972-1975), Αθήνα.
Thomas Fr., Ernout A. (2012). Συντακτικό της Λατινικής. Μτφρ. Θ. Πίκουλας, Επιμ. Α. Ν.
Μιχαλόπουλος, Αθήνα, εκδ. Παπαδήμα
Throm, Η., Lateinische Grammatik, Berlin 1995
Τζάρτζανος, Α. (πολλαπλές ανατυπώσεις) Λατινική Γραμματική, Αθήνα.
Tζερεφός, Δ.Π. (1978). Η γραμματική της λατινικής γλώσσας σε 55 μαθήματα, Αθήνα.
___________ (1984). Συντακτικό Λατινικής γλώσσας σε 57 μαθήματα, Αθήνα.
Woodcock, E.C., A New Latin Syntax, London 1966
Κουμανούδης, Σ.Α., Λεξικόν Λατινοελληνικόν. Το μεν πρώτον συνταχθέν υπό Ενρίκου Ουλερίχου,
το δεύτερον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό Στεφάνου Α. Κουμανούδη,
Aθήνα (πολλαπλές εκδόσεις και ανατυπώσεις)
Glare, P.G.W. (1982). Oxford Latin Dictionary, Oxford.
Lewis, C.T. - Short, C.(1879). A Latin Dictionary, Oxford.

ΛΦ 122
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΛΦ122
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
3
6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04305/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η επισκόπηση της Λατινικής λογοτεχνίας από τις πρωταρχές της

ως την Ύστερη Αρχαιότητα. Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια ευρεία
εποπτεία της λατινικής λογοτεχνικής παραγωγής, η οποία θα αφορμάται από γενικές γραμματειακές και
ειδολογικές θεωρήσεις, όμως ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στην ερμηνεία και αποτίμηση ξεχωριστά
της προσφοράς του κάθε συγγραφέα υπό το πρίσμα της στενής συνάφειας της ελληνικής και λατινικής
λογοτεχνικής παράδοσης. Η μελέτη της λογοτεχνικής παραγωγής ακολουθεί διαχρονικό-εξελικτικό
σχήμα στη βάση ειδολογικής οργάνωσης. Εξετάζονται επίσης ζητήματα, όπως: εργοβιογραφικά
δεδομένα, αρχαιοελληνικές πηγές/πρότυπα, ειδολογική παράδοση-ρωμαϊκή ανανέωση, γλώσσα και
ύφος, επιδράσεις.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη όλων των ειδών του
λατινικού πεζού και ποιητικού λόγου (γραμματολογίες [σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή]).
- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τα διάφορα είδη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας και να διακρίνουν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους εκπροσώπους και την εξέλιξη των διαφόρων λογοτεχνικών
ειδών.
- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τον δημιουργικό διαπολιτισμικό διάλογο της ρωμαϊκής
λογοτεχνίας με τη λογοτεχνική παραγωγή της αρχαίας Ελλάδας και να κατανοούν την επίδραση
της λατινικής λογοτεχνίας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνική παραγωγή.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
-

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει διμερή δομή και συνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Γραμματειακή και ειδολογική θεώρηση και εξέταση των διαφόρων ειδών της Λατινικής
Λογοτεχνίας από τις απαρχές της μέχρι και την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας (Αρχές-Carmina,
Δράμα, Έπος, Ιστοριογραφία-Βιογραφία, Λυρική ποίηση-Επίγραμμα, Ερωτική Ελεγεία, ΡητορικήΦιλοσοφία, Διδακτική ποίηση, Σάτιρα και Βουκολική ποίηση, Μυθιστόρημα, ΕρανιστέςΕπιστολογράφοι-Ειδικές Επιστήμες, Χριστιανοί συγγραφείς)
Β) Χαρακτηριστικά δείγματα κειμένων από τους κυριότερους εκπροσώπους του κάθε είδους· σχέση
και συνάφεια προς αντίστοιχα κείμενα και συγγραφείς της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής·
παραδείγματα πρόσληψης και μίμησης από συγγραφείς και κείμενα της σύγχρονης ευρωπαϊκής
λογοτεχνίας.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης
μελέτης
ώστε
ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Διαλέξεις στην τάξη



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
e-class
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ
email
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
39
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
109
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
2
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
150
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

Τελική Αξιολόγηση:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία
περιλαμβάνει:
Ι. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επί του περιεχομένου
του μαθήματος (όπως περιγράφηκε ανωτέρω)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-

Graf, F. (2001). Εισαγωγή στην αρχαιογνωσία. Τόμος Β΄: Ρώμη, (μετ. Δ.Ζ Νικήτας), Αθήνα.
Kenney, E.J.-Clausen, W.V.(1998). Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, (μετ. Θ. Πίκουλας, Α.
Σιδέρη-Τόλια), Αθήνα.
Kroh, P. (1996). Λεξικό αρχαίων συγγραφέων, Ελλήνων και Λατίνων, (μετ. Δ. Λυπουρλής – Λ.

-

Τρομάρας), Θεσσαλονίκη.
Rose, H.J. (1980). Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, (2 τόμοι) (μετ. Κ.Χ. Γρόλλιος), Αθήνα.
von Albrecht, M. (1997). Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας, τόμος 1ος (επιμ. Δ.Ζ. Νικήτας),
Ηράκλειο.
____________
(2002). Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας, τόμος 2ος (μτφρ.-επιμ. Δ.Ζ.
Νικήτας), Ηράκλειο.
Conte, G.B. (19892). Letteratura latina. Manuale storico dalle origini alla fine dell'impero
romano, Firenze.
Cupaiuolo, F. (1994). Storia della letteratura latina. Forme letterarie, autori e societa, Napoli.

-

Dihle, A. (1989). Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit. Von Augustus bis
Justinian, München.

-

Edmunds, L. (2001). Intertextuality and the Reading of Roman Poetry, Baltimore and London.
Gentili, B.-Pasoli, E.- Simonetti, M. (19772). Storia della letteratura latina, Roma.

-

Grimal, P.(1994). La litterature latine, Paris.

-

Harrison, S. (εκδ.) (2007). A Companion to Latin literature, Malden and Oxford.
Paratore, E.(1969). La letteratura latina dell'eta republicana ed augustea, Firenze.

-

_______ (1969). La letteratura latina dell'eta imperiale, Firenze.

-

Perelli, L.(1994). Storia della letteratura latina. Nuova edizione, Torino.

-

Salemme, C. (1996). Letteratura latina, Napoli.

-

Zehnacker, H.- Fredouille, J.-Cl. (1994). Litterature latine, Paris.

ΛΦ 123
ΔΙΔΑΣΚ.: Α. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΛΦ123
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04182/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΘΕΣΗ ΝΑ:
 ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗς

ΑΥΓΟΥΣΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ ΣΕ
ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ.
 ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
 ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
- ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-

-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΓΛΩΣΣΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ,
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΕΙΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΕ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
e-class
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ
email
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
Εξαμήνου
και μέθοδοι διδασκαλίας.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
109
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Φροντιστήριο,
Πρακτική
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
2
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
ΕΞΕΤΑΣΗ
Διαδραστική
διδασκαλία,
ΣΥΝΟΛΟ
150
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25
μελέτης
(project),
Συγγραφή
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
δημιουργία, κ.λπ.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Περιγραφή
της
διαδικασίας
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
αξιολόγησης
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
- ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- P. Zanker, The Power of Images in the Age of Augustus (trans. I. Pagkalos - M. Pechlivanos),
Athens 2009
- Βrunt, P. A. - Moore, J. M.: Res Gestae divi Augusti. The Achievement of the Divine Augustus,
Οξφόρδη 1967
- Cooley, A.: Res Gestae divi Augusti: Text, Translation and Commentary, Καίμπριτζ 2009
- Galinsky, K.: The Cambridge Companion to the Age of Augustus, Καίμπριτζ 2005
- Galinsky, K.: Augustus: Introduction to the life of an Emperor, Καίμπριτζ 2012
- Wallace, R. E.: Res Gestae Divi Augusti, Ιλλινόις 1999

ΛΦ 124
ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ - ΟΡΑΤΙΟΣ, ΩΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: Α. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΛΦ124
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ - ΟΡΑΤΙΟΣ, ΩΔΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04123/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ

ΘΕΣΗ ΝΑ:
- ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑЇΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.
- ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΥ ΟΡΑΤΙΟΥ.
- ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
- ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
- ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι: ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΙΟΥ
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ: ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΩΔΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΥΦΟΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ, ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΩΔΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ, ΠΟΙΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΛΕΓΕΙΑΚΕΣ, ΣΥΜΠΟΤΙΚΕΣ,
ΥΜΝΟΙ, κλπ.)
- ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
e-class
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ
e-mail
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
39

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

109

2
150

ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- R. G. M. Nisbet - M. Hubbard, A Commentary on Horace, 3 τ., Οξφόρδη 1990-2004
- K. Γρόλλιος, Οράτιος. Οι Ωδές I-IV, Αθήνα 1998
- R. Mayer, Horace, Odes, book I, Καίμπριτζ 2012
- K. Quinn, Horace. The Odes, Λονδίνο 1980
- S. J. Harrison (εκδ.), Homage to Horace. A Bimillenary Celebration, Οξφόρδη 1995
- id. (εκδ.), The Cambridge Companion to Horace, Καίμπριτζ 2007
- H. P. Syndikus, Die Lyrik des Horaz, 2 τ., Ντάρμσταντ 1972/73
- E. Fraenkel, Horace, Οξφόρδη 1957

ΒΦ 221
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνικής Φιλολογίας
Προπτυχιακό
ΒΦ 221
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

Χειμερινό

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ελληνική
ναι

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04324/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποβλέπει στο να παρουσιάσει στους προπτυχιακούς φοιτητές αφενός μεν τον κλάδο
της Βυζαντινής Φιλολογίας με το αντικείμενο και τα desiderata του, αλλά και τα εργαλεία και τις
μεθόδους του, αφετέρου δε μια σύντομη Βυζαντινή Γραμματολογία. Ως εκ τούτου, συνοδεύεται
από προσέγγιση επιλεγμένων κειμένων από διάφορα γραμματειακά είδη από όλες τις εποχές της
Βυζαντινής Γραμματείας. Επιπλέον, εν είδει φροντιστηρίου, παρέχονται μαθήματα Μετρικής
(αρχαίας προσωδιακής, βυζαντινής ρυθμοτονικής και νεοελληνικής τονικής).
 με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν γενική εποπτεία της
Βυζαντινής Γραμματείας, αλλά και των προβλημάτων του κλάδου της Βυζαντινής Φιλολογίας
 θα έχουν εξασκηθεί στη χρήση των εργαλείων της Βυζαντινής Φιλολογίας για την φιλολογική
προσέγγιση του αντικειμένου της.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
•
•

Απόκτηση γνώσεων αλλά και καλλιέργεια της ικανότητας κριτικής αξιοποίησης αυτών.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στο αντικείμενο και την μέθοδο της Βυζαντινής Φιλολογίας. Εισαγωγή σε κάθε
εποχή της Βυζαντινής Γραμματείας, ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων. Παρουσίαση των
βασικών ειδών μέτρου και πρακτική εξάσκηση στην Μετρική.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος

Στην τάξη
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Eπικοινωνία μέσω e-mail

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Σύντομες εργασίες ανά
μάθημα και τελική
προφορική εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(20 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

39 ώρες
78 ώρες

3 ώρες
120 ώρες

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης

Συμμετοχή στο μάθημα και στις σύντομες επιμέρους
εργασίες
Προφορική/γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι - εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή - κριτική ανασύνθεση πληροφοριών.
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
A. Καμπύλης, Διάγραμμα της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία (επιμ. Η.
G. Nesselrath), τ. Α΄ Αρχαία Ελλάδα, σελ. 321-348. Αθήνα 2003.
J.Ο. Rosenquist, Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αι. ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης
(μτφρ Ι. Βάσσης). Αθήνα 2008.
Θ. Δετοράκης, Βυζαντινή Φιλολογία: τα πρόσωπα και τα κείμενα, τόμοι Α΄ και Β΄. Ηράκλειο
1995, 2003 (επιλογή).
Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία: η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Α΄ και Β΄
(επιλογή). Αθήνα.

ΒΦ 223
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: RAIMONDO TOCCI
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνκής Φιλολογίας
Προπτυχιακό
ΒΦ223
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βυζαντινή Πεζογραφία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

2ο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Ναι

https://eclass.duth.gr

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο, τους στόχους
και τις βασικές αρχές της βυζαντινής χρονογραφίας, και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, με τις
δυνατότητες αξιοποίησης των αρχών και των μεθόδων ανάλυσης κειμένων για τη διδασκαλία της
αρχαίας ιστοριογραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να εξηγούν το αντικείμενο, τις βασικές αρχές και τους στόχους της βυζαντινής
χρονογραφίας
• Να αναθεωρήσουν κάποιες βαθιά ριζωμένες και πλατιά διαδεδομένες αντιλήψεις για τη
μεσαιωνική ελληνική γλώσσα, τη βυζαντινή λογοτεχνία, την κοσμοθεωρία και την
ιστορική συνείδηση των Βυζαντινών
• Να διαβάζουν και να αναλύουν τα λογοτεχνικά κείμενα, προσεκτικά και συστηματικά,
εκ του σύνεγγυς, δηλαδή να διακρίνουν τις τεχνικές και να κατανοούν τη δομή του
κειμένου

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η βυζαντινή χρονογραφία:
1.-2. Εισαγωγή στο γραμματειακό είδος της βυζαντινής χρονογραφίας: ο όρος χρονογραφία,
χρονογραφία vs. ιστοριογραφία, η γλώσσα των χρονογραφιών (κείμενα: Ιωάννης Μαλάλας,
Θεοφάνης, Συμεών Λογοθέτης, Θεόδωρος Σκουταριώτης), στόχοι και σκοποί των χρονογράφων,
χρονολογικό σύστημα, δομή και περιεχόμενο μιας χρονογραφίας (κείμενο: Ψευδοσυμεών), ο
χρονογράφος ως ηθικός κριτής (κείμενο: Ιωάννης Μαλάλας, Πορτραίτα), ο χρονογράφος ως
κριτικός αναγνώστης των πηγών (κείμενο: Ιωάννης Ζωναράς), εκπρόσωποι της βυζαντινής
χρονογραφίας (2 παραδόσεις)
3. Τα προοίμια των βυζαντινών χρονογραφιών: σκοπός της συγγραφής, αναφορά σε
προγενέστερους συγγραφείς και στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, θεματικές ενότητες ή κέντρο
βάρους της αφήγησης, αποστροφή στον αναγνώστη (κείμενα: Θεοφάνης, Ιωάννης Ζωναράς)

4.-5. Διαδικασία σύνθεσης μιας χρονογραφίας: αξιοποίηση των πηγών, επιλογή και επεξεργασία
του υλικού (κείμενα: Κωνσταντίνος Μανασσής 2735-99, Ιωάννης Ζωναράς 3,113,10-115,4,
Θεοφάνης 103,33-105,4, Συμεών Λογοθέτης 129,11-23) (2 παραδόσεις)
6.-7. Λειτουργία παρέμβλητων λογοτεχνικών ειδών στην κυρίως αφήγηση, όπως επιστολές,
αυτοκρατορικά διατάγματα, ρητορικοί λόγοι, επιγράμματα. (κείμενα: Θεόδωρος Σκουταριώτης
94,19-101,6, Θεοφάνης 190,20-191,3) (2 παραδόσεις)
8. Ο χρονογράφος ως καθηγητής Ιστορίας (κείμενο: Μιχαήλ Ψελλός, Ιστορία σύντομος)
9. Οι χρονογράφοι ως διηγηματογράφοι (κείμενα: Γεώργιος Μοναχός, Θεοφάνης)
10.-11. Η βασιλεία Αλεξίου Α΄ του Κομνηνού (1081-1118) μέσα από τις χρονογραφίες.
Ανάγνωση και ερμηνευτική ανάλυση (2 παραδόσεις)
12. Από την χειρόγραφη παράδοση στην έντυπη έκδοση (κριτική του κειμένου και τεχνική των
εκδόσεων)
13. Σύντομη γενική αποτίμηση της βυζαντινής χρονογραφίας.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα

Πρόσωπο με πρόσωπο





Χρήση βάσεων δεδομένων (TLG, Pinakes κ.λπ.)
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας classweb
Eπικοινωνία μέσω email
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Αυτόνομη μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Τελική γραπτή εξέταση

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
84

2

125

standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική (για τους φοιτητές
ERASMUS: Αγγλική)
Μέθοδος αξιολόγησης: Συμπερασματική
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι Τελική γραπτή εξέταση δύο (2) ωρών,
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή η οποία θα περιλαμβάνει:
Συμπερασματική,
Δοκιμασία 1. Μετάφραση διδαγμένου κειμένου
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
2. Μετάφραση αδίδακτου κειμένου (μικρής δυσκολίας)
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση 3. Ερωτήσεις γραμματικής και συντακτικού
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 4. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης τόσο σχετικά με το
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική θεωρητικό μέρος του μαθήματος (αρχές του
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, γραμματειακού είδους και ορολογία) όσο και με το
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική πρακτικό μέρος (ανάλυση κειμένων)
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Απόστολος Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι. Τόμος Γ´: 11ος–12ος αἰ.
Αθήνα, Κανάκη 2009. 831 σελ. ISBN 978-960-6736-09-4.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Η θέση του χρονογράφου στη βυζαντινή κοινωνία. Αθήνα 1993.
Ι. Nilsson, E. Nyström To Compose, Read, and Use a Byzantine Text: Aspects of the Chronicle of
Constantine Manasses. Byzantine and Modern Greek Studies 33/1 (2009) 42-60.
Geoffrey Horrocks, Ελληνικά: Η ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της. Αθήνα, Εστία
2006.

ΒΦ 224
ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνικής Φιλολογίας
Προπτυχιακό
ΒΦ 224
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Λόγια βυζαντινή ποίηση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

Εαρινό

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ελληνική
ναι

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04324/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποβλέπει στο να παρουσιάσει στους προπτυχιακούς φοιτητές την λόγια ποιητική
παραγωγή των Βυζαντινών με κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα στο επίγραμμα, ανατρέχοντας στην
ιστορία των ποιητικών ειδών και την εξέλιξή τους, και να τους εξοικειώσει με τους
σημαντικότερους βυζαντινούς ποιητές, αλλά και τις θεματικές, τη γλώσσα και τα μέτρα που
αυτοί χρησιμοποίησαν.
 με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στα
σημαντικότερα είδη της βυζαντινής ποίησης
 θα έχουν εξασκηθεί στη μετάφραση και τον ιστορικό, πραγματολογικό και γλωσσικό
σχολιασμό των κατά κανόνα απαιτητικών αυτών λογοτεχνικών κειμένων
 θα έχουν, επίσης, εξασκηθεί στα μέτρα που χρησιμοποιούν οι βυζαντινοί ποιητές, αλλά και
στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως και σε διαλεκτικούς τύπους της
ομηρικής γλώσσας, που απαντούν σε πολλά βυζαντινά ποιήματα (κυρίως αυτά που είναι
γραμμένα σε δακτυλικό εξάμετρο στίχο).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
•
•
•

Άσκηση κριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αυτόνομη εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θα προηγηθεί μια γενική θεωρητική Εισαγωγή (γένεση / εξέλιξη ειδών, γλώσσα, μορφή,
μέτρα κ.τ.λ.). Θα μεταφραστούν, θα ερμηνευτούν και θα σχολιαστούν ποιήματα των
σημαντικότερων βυζαντινών ποιητών από τον 4ο έως τον 14ο αιώνα: Παλλαδά, Γρηγορίου
Ναζιανζηνού, Αγαθία, Παύλου Σιλεντιάριου, Γεωργίου Πισίδη, Θεοδώρου Στουδίτη,
Ιωάννη Γεωμέτρη, Ιωάννη Μαυρόποδα, Χριστοφόρου Μυτιληναίου, Θεοδώρου Προδρόμου
και Μανουήλ Φιλή.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

Στην τάξη

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Eπικοινωνία μέσω e-mail
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
Εξαμήνου
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39 ώρες
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Αυτοτελής μελέτη και
78 ώρες
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
προετοιμασία για τις
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
εξετάσεις
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Σύντομες εργασίες ανά
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
μάθημα και τελική
3 ώρες
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
προφορική εξέταση
Διαδραστική
διδασκαλία,
120 ώρες
Σύνολο Μαθήματος
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
(20 ώρες φόρτου
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας ανά πιστωτική
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
μονάδα)
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Συμμετοχή στο μάθημα και στις σύντομες επιμέρους
εργασίες
Προφορική/γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Β΄,
Αθήνα 1997 (Μ.Ι.Ε.Τ.), σελ. 479-611
Κων. Παΐδας, Εισαγωγή στη Βυζαντινή ποίηση. Αθήνα 2006.
Α. Kambylis, Das griechische Epigramm in byzantinischer Zeit, Würzburger Jahrbücher für die
Altertumswissenschaft n. F. 20 (1994/1995) 19-47.

ΒΦ 224
ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνικής Φιλολογίας
Προπτυχιακό
ΒΦ 224
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
Λόγια βυζαντινή ποίηση. Το βυζαντινό επίγραμμα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ελληνική
ναι

https:// eclass.duth.gr/courses/KOM04302/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποβλέπει στο να παρουσιάσει στους προπτυχιακούς φοιτητές το βυζαντινό
επίγραμμα, ανατρέχοντας στην ιστορία του ευρέως διαδεδομένου αυτού ποιητικού είδους από
την αρχαιότητα μέχρι την τελευταία περίοδο του Βυζαντίου, και να τους εξοικειώσει με τους
σημαντικότερους βυζαντινούς επιγραμματοποιούς, αλλά και τις θεματικές, τη γλώσσα και τα
μέτρα που αυτοί χρησιμοποίησαν.
 με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στο πολύ
σημαντικό αυτό είδος της βυζαντινής ποίησης, όπως αυτό διαμορφώθηκε σε όλη τη διάρκεια
της βυζαντινής χιλιετίας.
 Θα έχουν εξασκηθεί στη μετάφραση και τον ιστορικό, πραγματολογικό και γλωσσικό
σχολιασμό των κατά κανόνα απαιτητικών αυτών λογοτεχνικών κειμένων.
 Θα έχουν, επίσης, εξασκηθεί στα μέτρα που χρησιμοποιούν οι βυζαντινοί επιγραμματοποιοί,
αλλά και στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως και σε διαλεκτικούς τύπους
της ομηρικής γλώσσας που απαντούν σε πολλά βυζαντινά επιγράμματα (αυτά που είναι
γραμμένα σε δακτυλικό εξάμετρο στίχο).
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
•
•

Άσκηση κριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θα προηγηθεί μια Εισαγωγή γενικά για το ποιητικό είδος του Επιγράμματος (γένεση,
γλώσσα, είδη, μορφή, μέτρα κ.τ.λ.) και ειδικότερα για το βυζαντινό επίγραμμα. Θα
μεταφραστούν, θα ερμηνευτούν και θα σχολιαστούν επιγράμματα των σημαντικότερων
βυζαντινών ποιητών από τον 4ο έως τον 14ο αιώνα: Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Παύλου
Σιλεντιάριου, Αγαθία Σχολαστικού, Γεωργίου Πισίδη, Θεοδώρου Στουδίτη, Ιωάννη
Γεωμέτρη, Ιωάννη Μαυρόποδα, Χριστοφόρου Μυτιληναίου,Μιχαήλ Ψελλού, Θεοδώρου
Προδρόμου και Μανουήλ Φιλή.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Στην τάξη
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (ηλεκτρονικός
υπολογιστής και προβολέας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Eπικοινωνία μέσω e-mail
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
Εξαμήνου
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39 ώρες
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Αυτοτελής μελέτη και
78 ώρες
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
προετοιμασία για τις
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
εξετάσεις
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Σύντομες εργασίες ανά
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
μάθημα και τελική
3 ώρες
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
προφορική εξέταση
Διαδραστική
διδασκαλία,
120 ώρες
Σύνολο Μαθήματος
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
(20 ώρες φόρτου
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας ανά πιστωτική
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
μονάδα)
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Συμμετοχή στο μάθημα και στις σύντομες επιμέρους
εργασίες
Προφορική τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Β΄,
Αθήνα 1997 (Μ.Ι.Ε.Τ.), σελ. 479-611

Κωνσταντίνος Δ.Σ. Παΐδας, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ποίηση, Αθήνα 2006, σελ. 100-117
Ἀθανάσιος Κομίνης, Τὸ βυζαντινὸν ἱερὸν ἐπίγραμμα καὶ οἱ ἐπιγραμματοποιοί, Ἀθήνα 1966
Marc D. Lauxtermann, Οι απαρχές του ρυθμού. Ένα δοκίμιο για τον πολιτικό στίχο και άλλα
βυζαντινά μέτρα, Θεσσαλονίκη 2007
Athanasios Kambylis, Das griechische Epigramm in byzantinischer Zeit, Würzburger Jahrbücher
für die Altertumswissenschaft n. F. 20 (1994/1995) 19-47
Rudolf Keydell, Epigramm, στο: Reallexikon für Antike und Christentum, τόμ. 5 (1992) στ. 539577
Alan Cameron, The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Oxford 1993
Grigorios Papagiannis, Theodoros Prodromos. Jambische und hexametrische Tetrasticha auf die
Haupterzählungen des Alten und des Neuen Testaments. Einleitung, kritischer Text, Indices,
Wiesbaden 1997 (Meletemata 7 /1, 7/2)

ΝΕΦ 201
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι
ΔΙΔΑΣΚ.: ΜΑΥΡΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προπτυχιακό
NΕΦ 201

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό

Εισαγωγή στην Νεοελληνική Φιλολογία και
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
3
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
Διακαλλιτεχνική προσέγγιση
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
με προβολή ταινιών και
στο 4.
πινάκων ζωγραφικής εκτός
ωρών διδασκαλίας και
συζήτησή τους
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό Γενικών Γνώσεων (Εισαγωγικό)
Υποβάθρου , Γενικών
Γνώσεων, Επιστημονικής
Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Όχι
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνικά (εκτός των φοιτητών ERASMUS)
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ναι
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ https://eclass.duth.gr/courses/KOM04166/
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
-

Γνώση/κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία του Νεοελληνιστή

Ανάλυση/ερμηνεία κειμένων θεωρίας, ιστορίας, κριτικής και συγκριτολογικά, με σκοπό την καλύτερη και πολύπλευρη
προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων, βάσει παραδειγμάτων ενδεικτικών.
-

Πρόταση/σχεδιασμός επιστημονικής εργασίας

Υλοποίηση/εφαρμογή των υποδομών και τεχνολογιών με αφορμή και τη διακαλλιτεχνική προσέγγιση (ταινίες και πίνακες σε σχέση
με λογοτεχνικά έργα) αλλά και την αναζήτηση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
Λήψη αποφάσεων
θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Να αναζητούν βοηθήματα και εργαλεία για την επιστήμη τους στη βιβλιοθήκη, το διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν το e-class, όπου
τοποθετώ υλικό σχετικό με το μάθημα. Να αναζητούν στη βιβλιογραφία που τους δίνω ή και σε άλλες το κατάλληλο υλικό για εκπόνηση
επιστημονικής εργασίας. Να μάθουν να χρησιμοποιούν προγράμματα όπως το word, PPT ή PDF και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν
στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου ή στον υπολογιστή τους. Να μάθουν να ψάχνουν σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία για το
κατάλληλο βιβλίο, ανάλογα με το αντικείμενο. Να αναζητούν πληροφορίες σε άρθρα και μελέτες από τη βιβλιογραφία.
Να αναλύουν τα ευρήματα και να προσπαθούν να τα συνθέτουν ώστε να εκπονούν πλάνο εργασίας. Να διαβάζουν και να αναλύουν
κείμενα κριτικής, θεωρίας και ιστορίας, ώστε να εντοπίζουν στα λογοτεχνικά κείμενα τα στοιχεία που θα συνθέσουν αργότερα για
εκπόνηση εργασίας ή διδασκαλία του αντικειμένου της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αποφασίζουν πώς θα διδάξουν ένα κείμενο ή πώς θα εκπονήσουν εργασία για αυτό,
χρησιμοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και τους παραδοσιακούς τρόπους. Να προσαρμοστούν
στα νέα δεδομένα με την ψηφιακή μορφή των βιβλίων και την δυνατότητα να ετοιμάζουν στον υπολογιστή με τη χρήση
προγραμμάτων το υλικό τους, αλλά και να χρησιμοποιούν τις νέες on line τεχνολογίες κατά τη διδασκαλία. Με αυτό τον τρόπο θα
μπορούν να παίρνουν και πρωτοβουλίες για να παράγουν νέους τρόπους διδασκαλίας που θα είναι πιο ελκυστικοί.
Να είναι σε θέση να διακρίνουν και να περιγράφουν κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας ανά εποχή και λογοτεχνικό ρεύμα και να
εφαρμόζουν τις γενικές θεωρητικές κατευθύνσεις που παίρνουν. Π.χ. Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά ενός κινήματος ή ενός είδους
εντός του κειμένου, ή να ξεχωρίζουν τα κείμενα ανά εποχή, ανάλογα με τη γλώσσα και την κοσμοθεωρία που αυτά προβάλλουν. Γι'αυτό
τους διανέμεται ένα διάγραμμα ειδολογικής ιστορίας και ένα διάγραμμα των κινημάτων της περιόδου ώστε να μπορούν να δουλεύουν με
βάση αυτά, αλλά και να πηγαίνουν πιο πέρα. Ταυτόχρονα ενθαρρύνονται να διακρίνουν τα κείμενα με βάση επιστημονικά κριτήρια και
όχι προκαταλήψεις του τύπου ελληνικό – οθωμανικό όπου το δεύτερο θεωρείται κατώτερο. Γνωρίζουν την περίοδο της οθωμανικής
κυριαρχίας ως περίοδο παραγωγική, παρά τις ως τώρα απόψεις ότι δεν υπήρχε καθόλου καλή παραγωγή. Επίσης με με τη χρήση των
βασικών εργαλείων της συγκριτολογικής προοπτικής παροτρύνονται να βλέπουν τα κείμενα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό ή ανατολίτικο
περιβάλλον όπου ανήκουν και όχι ως στενά “ελληνικά” έργα που δεν έχουν σχέση με έργα άλλων εθνικών λογοτεχνιών (εντός
ρευμάτων, κινημάτων, ειδών κλπ.).

Τέλος, ενθαρρύνονται να εκλαμβάνουν τη φιλολογία ως επιστήμη που έχει συγκεκριμένα εργαλεία και στη μελέτη ή έρευνα και στη
διδασκαλία του αντικειμένου και όχι ως μια άκρως υποκειμενική εργασία όπου ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Με εργαλεία, την Θεωρία, την
Ιστορία και την Κριτική της Λογοτεχνίας, αλλά και με τη Συγκριτολογία, καθοδηγούνται ώστε να αναπτύξουν την πρώτη και
καθοριστική επαφή τους με την επιστήμη που σπουδάζουν ώστε αργότερα να λειτουργούν επιστημονικά, αλλά και συνδυαστικά στη
χρήση των εργαλείων που τους προσφέρονται.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Μια πρώτη επαφή με την επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας με αναφορά στα τέσσερα εργαλεία του Νεοελληνιστή:
Θεωρία, Ιστορία, Κριτική και Συγκριτική Γραμματολογία. Η προσέγγιση γίνεται με σχολιασμό ενδεικτικών κειμένων
(άρθρων ή αποσπασμάτων μελετών) για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα μεθοδολογικά εργαλεία. Β. Στο δεύτερο μέρος
του μαθήματος θα επιχειρηθεί η προσέγγιση του αντικειμένου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τη σκοπιά της Ιστορίας
της Λογοτεχνίας (διάγραμμα από τις απαρχές έως και 1830), με έμφαση στις δεσπόζουσες ειδολογικές κατηγορίες ανά
εποχή, τα ρεύματα και τη σχέση της Νεοελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες. Έμφαση δίνεται στις νέες προσεγγίσεις που
ανανεώνουν τα κλασικά εγχειρίδια της Ιστορίας της Λογοτεχνίας. Παράλληλα, εξετάζονται ενδεικτικά κείμενα
χαρακτηριστικά για το ρεύμα ή την εποχή τους. Τέλος, προσεγγίζονται ενδεικτικά και κάποια λογοτεχνικά κείμενα.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο τόσο στην τάξη όσο και κατά τις ώρες συνεργασίας, ανταλλαγή
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω της πλατφόρμας του e-class και χρήση του e-class για
ενημέρωση και διάθεση σημειώσεων και πλάνου του μαθήματος ή παράθεση χρήσιμων συνδέσμων
(links), στους οποίους μπορούν να βρουν υλικό για το μάθημα, αλλά και για μελλοντικά μαθήματα
Νέων Ελληνικών.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση διαδραστικού πίνακα για προβολή κειμένων, πινάκων και ταινιών ή μουσικής σχετικής με
τις εποχές που εξετάζουμε στο μάθημα, Χρήση e-mail, e-class και εργαλείων αναζήτησης ψηφιακού
υλικού στο διαδίκτυο.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Πρώτη εβδομάδα: Τρίωρη διάλεξη του καθ. Ulrich Moennig
(Παν/μιο του Αμβούργου) με θέμα: Διακίνηση ελληνικών βιβλίων
από τον 16ο ως τον 18ο αιώνα
Προσυνεδριακή Συνάντηση και Διεθνές Συνέδριο με θέμα
Ταυτότητες: Γλώσσα, λογοτεχνία (8-11 Οκτωβρίου)

Παρακολούθηση διάλεξης 3 ώρες
Προαιρετική η παρακολούθηση Συνεδρίου και
Συμμετοχή στη Διοργάνωση
6 ώρες (μελέτη)

Παρακολούθηση συνεδρίου και συμβολή στη διεξαγωγή του με
συμμετοχή αρκετών φοιτητών στη Γραμματεία και την τεχνική
υποστήριξη του Συνεδρίου
Δεύτερη και τρίτη εβδομάδα: Διαλέξεις στην τάξη. Μελέτη
κειμένων κριτικής και θεωρίας και συζήτησή τους στην τάξη

6 ώρες (διαλέξεις)
6 ώρες (μελέτη)

Τέταρτη εβδομάδα: Διάλεξη στην τάξη και προβολή ταινίας
(Δεκαήμερο του Βοκκάκιου από τον Παζολίνι) εκτός ωρών
διδασκαλίας για να καταλάβουν πώς εντοπίζουμε τα στοιχεία της
αναγέννησης στην ταινία

3 ώρες (διάλεξη)

Πέμπτη εβδομάδα: Διάλεξη στην τάξη και έναρξη μελέτης από
την Ιστορία της Λογοτεχνίας του Λ. Πολίτη

3 ώρες (διάλεξη)

Έκτη εβδομάδα Διάλεξη στην τάξη και προβολή ταινίας (Ιστορίες
του Καντέρμπουρι του Τσώσερ από τον Παζολίνι) εκτός ωρών
διδασκαλίας για να καταλάβουν πώς εντοπίζουμε τα στοιχεία της
αναγέννησης στην ταινία και σε πίνακες για εντοπισμό κοινών
χαρακτηριστικών ανάλογα με την τέχνη (λογοτεχνία, ζωγραφική,
κινηματογράφος)

3 ώρες (διάλεξη)

Έβδομη ως ένατη εβδομάδα: Διαλέξεις στην τάξη

9 ώρες (διάλεξη)

3 ώρες (ταινία)
6 ώρες (μελέτη)

6 ώρες (μελέτη)

3 ώρες (ταινία)
6 ώρες (μελέτη)

18 ώρες (μελέτη)
Δέκατη εβδομάδα: Διάλεξη στην τάξη και επίσκεψη στη
βιβλιοθήκη του Τμήματος. Συνέδριο για την κριτική στο τμήμα.

3 ώρες (διάλεξη)

Ενδέκατη και δωδέκατη εβδομάδα: Διάλεξη στην τάξη και
ξενάγηση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες

6 ώρες (διάλεξη)

Δωδέκατη εβδομάδα: Επανάληψη της ύλης και απορίες για όλη
την ύλη.
Σύνολο ωρών: Α. Διαλέξεις
Β. Ταινίες
Γ. Μελέτη (εγχειριδίων, λογοτεχνικών κειμένων
και πινάκων)

6 ώρες (μελέτη)

12 ώρες (μελέτη)
3 ώρες (διάλεξη)
9 ώρες (μελέτη)
39 ώρες
6 ώρες
75 ώρες (μελέτη)
120 ώρες/6 μονάδες= 20ώρες/διδακτική μονάδα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Οι φοιτητές εξετάζονται στα Ελληνικά, εκτός των φοιτητών Εράσμους που, αν το επιθυμούν μπορούν
να εξεταστούν στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά ή Ιταλικά. Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως από τη
συμμετοχή και επίδοσή τους στην τελική εξέταση του μαθήματος, αλλά και σε κάποιο ποσοστό από τη
συμβολή τους α) στις προαναφερθείσες δραστηριότητες, και β) τη συμμετοχή τους στη συζήτηση που

γίνεται στην τάξη. Οι ερωτήσεις στο τελικό γραπτό χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει ερωτήσεις
με σύντομες απαντήσεις ιστορικογραμματολογικού χαρακτήρα ή παράθεση ορισμών για βασικές
έννοιες που σχετίζονται με την επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Το δεύτερο μέρος έχει
απαντήσεις ανάπτυξης με απαραίτητη την άσκηση της κριτικής ικανότητας, αφού αναλύουν είτε ένα
θεωρητικό κείμενο, επισημαίνοντας τα επιχειρήματα του συγγραφέα και τις απόψεις που εκφράζει,
είτε ένα λογοτεχνικό το οποίο τοποθετούν στην εποχή του, τα κινήματα, το είδος και το όλο έργο του
συγγραφέα ενώ κατόπιν το ερμηνεύουν. Η διακαλλιτεχνική προσέγγιση, όπως και η συγκριτική
προοπτική που διανοίγεται, απαιτεί ικανότητα κρίσης, λύσης των προβλημάτων που προκύπτουν από
την διαφορά στη μορφή, το υλικό ή τη γλώσσα και τον πολιτισμό κλπ..Η συμμετοχή τους στα συνέδρια
του τμήματος απαιτούσε παρουσία συνεχή και συμμετοχή ενεργή με ανάπτυξη πρωτοβουλιών και με
συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση που γινόταν στις συνεδρίες.
Τα κριτήρια αξιολόγησης εξηγήθηκαν στους φοιτητές κατά την έναρξη και τη λήξη του εξαμήνου και
συγκεκριμένα στη δεύτερη και στην δωδέκατη εβδομάδα μαθημάτων.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Α. Θεωρητικά κείμενα:
1. Βελουδής Γ., Γραμματολογία – Θεωρία της λογοτεχνίας, Δωδώνη, Αθήνα 1994, 23-30, 56-61
και 82-85.
2. Συκουτρής Ιω., «Γραμματεία – Γραμματολογία» [1929]. Στον τόμο Ιω. Συκουτρής, Μελέται
και άρθρα, επιμ. Ν. Δετζώρτζης, Εκδόσεις του Αιγαίου, Αθήνα 1956 [ανατ. Εταιρεία
Ελληνικών Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας – Ίδρυμα Σχολής
Μωραΐτη 1982], 120-140.
3. Αλεξίου Στ., «Η ορολογία των περιόδων της λογοτεχνίας μας», στον τόμο Ν. Παναγιωτάκης
(επιμ.), Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του δευτέρου διεθνούς συνεδρίου
«Neograeca Medii Aevi» (Βενετία 7-10 Νοεμβρίου 1991, τ. Α΄, Βενετία 1993, 54-60.
4. Eideneier Η., «Αναζητώντας τις αρχές της νεοελληνικής γραμματείας», στον τόμο Ν.
Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του δευτέρου διεθνούς
συνεδρίου «Neograeca Medii Aevi» (Βενετία 7-10 Νοεμβρίου 1991, τ. Α΄, Βενετία 1993, 4249.
5. Καψωμένος Ερ., «Από τη βυζαντινή στη νεοελληνική πολιτισμική φάση. Αξιολογικά πρότυπα
στα λαϊκότροπα μεταβυζαντινά κείμενα», στον τόμο Ν. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του δευτέρου διεθνούς συνεδρίου «Neograeca Medii
Aevi» (Βενετία 7-10 Νοεμβρίου 1991, τ. Α΄, Βενετία 1993, 61-73.
6. Βελουδής Γ., «Ιστορία της Λογοτεχνίας»: Βελουδής Γ., Γραμματολογία – Θεωρία της
λογοτεχνίας, Δωδώνη, Αθήνα 1994, 359-369.
7. Jacobson R., «Γλωσσολογία και Ποιητική» (1960): R. Jacobson, Δοκίμια για τη γλώσσα της
λογοτεχνίας (μτφ. Α. Μπερλής), Εστία, Αθήνα 1998, 57-98.
8. Αράγης Γ., «Η έννοια της λογοτεχνικής κριτικής», Εκηβόλος 6 (Χειμώνας 1981), 419-435.
9. Βαγενάς Ν., «Θεωρία ή Κριτική;» (1987) και «Θεωρία ή Κριτική; Β΄» (1988): Ν. Βαγενάς, Η
εσθήτα της θεάς. Σημειώσεις για την ποίηση και την κριτική, Στιγμή, Αθήνα 1988, 87-107 και
173-214.
10. Αγγελάτος Δ., «Ο τελωνειακός ή ο διπλωμάτης; Ρόλοι για τη συγκριτική
γραμματολογία/φιλολογία του σήμερα», εισαγωγή στο P. Brunel, Cl. Pichois, A.-M.
Rousseau, Τι είναι η συγκριτική γραμματολογία;, πρόλ./μτφ.σημ. Δ. Αγγελάτος, Πατάκης,
Αθήνα 1998, 11-34
Β. Λογοτεχνικά κείμενα (ενδεικτικά):
Διγενής
Φιλοσοφία του Κρασοπατέρα
Δημοτικό τραγούδι
Κυπριακά ερωτικά, Σονέτα αρ. 3 και 24
Μπεργαδής, Απόκοπος
Χορτάτζης, Ερωφίλη
Κορνάρος, Ερωτόκριτος

G.-C. dalla Croce, Μπερτόλδος και Μπερτολδίνος
Μαυροκορδάτος, Φιλοθέου Πάρεργα
Κοραής, Παπατρέχας (από το Α΄ μέρος) και «Επιστολή προς Αλ. Βασιλείου» (απόσπασμα)
Ρήγας, Σχολείον ντελικάτων εραστών
Χριστόπουλος, «Βαρελοθήκη» και «Η Αφροδίτη»
Βηλαράς, «Σε νέας λύρας κόρδες» και «Μωρόσοφος»
ΙΙ. Από το βιβλίο του Λίνου Πολίτη, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:
Σελ. 1 – 137.
ΙΙΙ. Από το βιβλίο τoυ Δ. Αγγελάτου, Η Αλφαβήτα του Νεοελληνιστή, που διανεμήθηκε: Σελ. 19-49, 189-197 και 226-284,
155-193.

ΝΕΦ 201
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
201
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04159/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο και την ιστορία της νεοελληνικής φιλολογίας,
καθώς και τη συμβολή των βοηθητικών επιστημών στο έργο της νεοελληνικής φιλολογίας.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:
1) να γνωρίζουν στους ιστορικούς, κοινωνικούς και πνευματικούς όρους που διαμόρφωσαν την
νεοελληνική εθνική ταυτότητα.
2) να έχουν εξοικειωθεί με την έννοια της «γραμματείας», της εξέλιξης, δηλαδή, της
νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής σε μία περίοδο ιδιαιτέρως εκτεταμένη και για αυτό το
λόγο ποικίλη.
3) να έχουν εισαχθεί στις βασικές θεωρητικές αρχές της λογοτεχνίας και προετοιμαστεί για
ειδικότερα μαθήματα, όπως της θεωρίας της λογοτεχνίας και της συγκριτικής φιλολογίας.
4) να έχουν πληροφορηθεί για τους τρόπους επιστημονικής θεμελίωσης της νεοελληνικής
φιλολογίας.
5) να έχουν εξοικειωθεί με τα εργαλεία της φιλολογικής εργασίας.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εισάγονται στην ορολογία, την ιστορία και τη μεθοδολογία της
Νεοελληνικής Φιλολογίας σε όλους τους κλάδους της. Σχολιάζεται η έννοια της λογοτεχνίας, οι
αρχές της, ο χρόνος, ο χώρος και οι περίοδοί της. Ανιχνεύεται ζητήματα όπως η ξένη επίδραση
στη νεοελληνική λογοτεχνία, η σχέση της με το γλωσσικό ζήτημα, η ποίηση, η πεζογραφία, η
κριτική και το δοκίμιο, τα ειδικά περιοδικά, οι ιστορίες, οι πηγές και τα βοηθήματα.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην τάξη



Χρήση βάσεων δεδομένων
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας classweb

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης



Eπικοινωνία μέσω email
Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

39

Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

83

Τελική γραπτή εξέταση

2

Σύνολο Μαθήματος
(24,96 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

124,8

Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις (10% η κάθε μία, 1/10).

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ






Δημήτρης Αγγελάτος, Η αλφα-βήτα του νεοελληνιστή, Gutemberg, 2011.
Ελισάβετ Αρσενίου, Πρακτική εισαγωγή στην μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας:
ορολογία, μεθοδολογία, θεωρία, Μεταίχμιο, Αθήνα 2012.
Γιώργου Βελουδή, Γραμματολογία - Θεωρία λογοτεχνίας, εκδ. Πατάκη, 2002.
Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Αθήνα (Δόμος)
61996 [Χρήσιμη ως πρώτος βιβλιογραφικός οδηγός]
Πολίτης Α., Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή. Βιβλιογραφίες, λεξικά, εγχειρίδια,
κατάλογοι, ευρετήρια, χρονολόγια κ.ά., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,

Ηράκλειο, 2002

ΝΕΦ 202
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ, ΤΜΗΜΑ Α΄
ΜΑΥΡΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

NEΦ
202

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΕΞΑΜΗΝΟ Εαρινό
ΣΠΟΥΔΩΝ
Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΙΙ,
Τμήμα Α΄

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙ
ΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ
ΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚ
ΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
6
Διακαλλιτεχνική προσέγγιση
με προβολή ταινιών και
πινάκων ζωγραφικής εκτός
ωρών διδασκαλίας και
συζήτησή τους
Υποχρεωτικό Γενικών Γνώσεων (Εισαγωγικό)

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Το ΝΕΦ 201
Ελληνικά (εκτός των φοιτητών ERASMUS)
Ναι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04170/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης



Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Στόχος του μαθήματος είναι να εξεταστεί μια περίοδος δύο σχεδόν αιώνων της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας υπό ιστορική σκοπιά, με έμφαση στα κινήματα και τα χαρακτηριστικά της
λογοτεχνικής παραγωγής, ανά εποχή που αυτά αντιπροσωπεύουν. Για το διάγραμμα βλ.
παρακάτω το περιεχόμενο του μαθήματος. Για κάθε κίνημα και εποχή θα εξετάζονται ενδεικτικά
κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα κειμένων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και
τεχνολογιών
στην πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής,
Αυτόνομη εργασία
επαγγελματικής και ηθικής
Ομαδική εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
θέματα φύλου
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής
σκέψης
Να αναζητούν βοηθήματα και εργαλεία για την επιστήμη τους στη βιβλιοθήκη, το διαδίκτυο και να
χρησιμοποιούν το e-class, όπου τοποθετώ υλικό σχετικό με το μάθημα. Να αναζητούν στη
βιβλιογραφία που τους δίνω ή και σε άλλες το κατάλληλο υλικό για εκπόνηση επιστημονικής
εργασίας. Να μάθουν να χρησιμοποιούν προγράμματα όπως το word, PPT ή PDF και να μπορούν
να τα χρησιμοποιούν στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου ή στον υπολογιστή τους. Να μάθουν
να ψάχνουν σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία για το κατάλληλο βιβλίο, ανάλογα με το αντικείμενο.
Να αναζητούν πληροφορίες σε άρθρα και μελέτες από τη βιβλιογραφία.
Να αναλύουν τα ευρήματα και να προσπαθούν να τα συνθέτουν ώστε να εκπονούν πλάνο εργασίας.
Να διαβάζουν και να αναλύουν λογοτεχνικά κείμενα, εντοπίζοντας τα στοιχεία που θα συνθέσουν
αργότερα για εκπόνηση εργασίας ή διδασκαλία του αντικειμένου της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αποφασίζουν πώς θα διδάξουν ένα κείμενο ή πώς θα
εκπονήσουν εργασία για αυτό, χρησιμοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις τη σύγχρονη
τεχνολογία, αλλά και τους παραδοσιακούς τρόπους. Να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με
την ψηφιακή μορφή των βιβλίων και την δυνατότητα να ετοιμάζουν στον υπολογιστή με τη
χρήση προγραμμάτων το υλικό τους, αλλά και να χρησιμοποιούν τις νέες on line τεχνολογίες
κατά τη διδασκαλία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να παίρνουν και πρωτοβουλίες για να
παράγουν νέους τρόπους διδασκαλίας που θα είναι πιο ελκυστικοί.
Να είναι σε θέση να διακρίνουν και να περιγράφουν κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας ανά
εποχή και λογοτεχνικό ρεύμα και να εφαρμόζουν τις γενικές θεωρητικές κατευθύνσεις που παίρνουν.
Π.χ. Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά ενός κινήματος ή ενός είδους εντός του κειμένου, ή να
ξεχωρίζουν τα κείμενα ανά εποχή, ανάλογα με τη γλώσσα και την κοσμοθεωρία που αυτά
προβάλλουν. Γι'αυτό τους διανέμεται ένα διάγραμμα ειδολογικής ιστορίας και ένα διάγραμμα των
κινημάτων της περιόδου ώστε να μπορούν να δουλεύουν με βάση αυτά, αλλά και να πηγαίνουν πιο
πέρα. Ταυτόχρονα ενθαρρύνονται να διακρίνουν τα κείμενα με βάση επιστημονικά κριτήρια και όχι
προκαταλήψεις του τύπου καθαρεύουσα – δημοτική κλπ., όπου το ένα θεωρείται κατώτερο. Π.χ.
γνωρίζουν την περίοδο του Ρομαντισμού ως περίοδο παραγωγική, παρά τις ως τώρα απόψεις ότι δεν
υπήρχε καθόλου καλή παραγωγή. Επίσης με με τη χρήση των βασικών εργαλείων της
συγκριτολογικής προοπτικής παροτρύνονται να βλέπουν τα κείμενα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό ή
ανατολίτικο περιβάλλον όπου ανήκουν και όχι ως στενά “ελληνικά” έργα που δεν έχουν σχέση με
έργα άλλων εθνικών λογοτεχνιών (εντός ρευμάτων, κινημάτων, ειδών κλπ.).
Τέλος, ενθαρρύνονται να εκλαμβάνουν τη φιλολογία ως επιστήμη που έχει συγκεκριμένα εργαλεία

και στη μελέτη ή έρευνα και στη διδασκαλία του αντικειμένου και όχι ως μια άκρως υποκειμενική
εργασία όπου ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Με εργαλεία, την Θεωρία, την Ιστορία και την Κριτική της
Λογοτεχνίας, αλλά και με τη Συγκριτολογία, καθοδηγούνται ώστε να αναπτύξουν την επαφή τους με
την επιστήμη που σπουδάζουν, ώστε αργότερα να λειτουργούν επιστημονικά, αλλά και συνδυαστικά
στη χρήση των εργαλείων που τους προσφέρονται.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
A. Αναδρομή στην Ιστορία και κάποιες βασικές έννοιες
Ιστορία: Η έννοια της ιστορικής προσέγγισης στις λογοτεχνικές σπουδές και τα ιστορικά
γεγονότα που καθορίζουν τα όρια αυτά. Περίοδοι και προβλήματα στην ταξινόμηση και την
επιλογή του υλικού.
Νεοελληνική: Τα όρια και οι διαχωρισμοί με βάση την εισαγωγή του Μπήτον και σε σύγκριση με
τα αντίστοιχα στον Λίνο Πολίτη.
Βασικές έννοιες: Κίνημα, εποχή, γενιά, περίοδος.
Ιστορική περιδιάβαση στην Ευρώπη και την Ελλάδα με παράλληλη ανάγνωση κειμένων
Β. Ο Ρομαντισμός και η εμφάνισή του στην ελληνόφωνη λογοτεχνία πριν την επανάσταση και
μετά από αυτή (Επτάνησα και Φανάρι-Αθήνα).
Γ. Ο Ρεαλισμός και τα νεορομαντικά κινήματα από το 1880 ως τις αρχές του 20ού αι.
Δ. Μεσοπόλεμος ως το 1930. Οι απαρχές του μοντερνισμού.
Ε. Μοντερνισμός και πρωτοπορίες στην Ελλάδα ως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στ. Η συνέχεια του μοντερνισμού και η δειλή εμφάνιση του μετα-μοντερνισμού από τον Εμφύλιο
ως τη Δικτατορία.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο τόσο στην τάξη όσο και κατά τις ώρες συνεργασίας, ανταλλαγή
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω της πλατφόρμας του e-class και χρήση του e-class για
ενημέρωση και διάθεση σημειώσεων και πλάνου του μαθήματος ή παράθεση χρήσιμων συνδέσμων
(links), στους οποίους μπορούν να βρουν υλικό για το μάθημα, αλλά και για μελλοντικά μαθήματα
Νέων Ελληνικών.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση διαδραστικού πίνακα για προβολή κειμένων, πινάκων και ταινιών ή μουσικής σχετικής με
τις εποχές που εξετάζουμε στο μάθημα, Χρήση e-mail, e-class και εργαλείων αναζήτησης ψηφιακού
υλικού στο διαδίκτυο.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Πρώτη εβδομάδα: εισαγωγική διάλεξη .
Μελέτη του εισαγωγικού κεφαλαίου του
βιβλίου Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική
Λογοτεχνία του Beaton

3 ώρες (διαλέξεις)
6 ώρες (μελέτη)

Δεύτερη εβδομάδα: Πρώτη διάλεξη για τον
Ρομαντισμό και προβολή ταινίας βασισμένης
στον Faust του Goethe (εκτός τριώρου).
Συζήτηση για τον ρομαντικό ήρωα και την
έννοια του ύψιστου. Μελέτη πινάκων στο σπίτι
για εντοπισμό ομοιοτήτων

3 ώρες (διάλεξη)

Τρίτη εβδομάδα: Εξέταση έργων της εποχής
του Ρομαντισμού στην Ελλάδα. Σύγκριση
λογοτεχνικών έργων με πίνακες

3 ώρες (διαλέξη)

Τέταρτη εβδομάδα: Πρώτη διάλεξη για τον
Ρεαλισμό και Νατουραλισμό και προβολή
ταινίας βασισμένης στη Μαντάμ Μποβαρύ του
Φλωμπέρ (εκτός τριώρου) και συζήτηση για
τον ήρωα στα έργα του ρεαλισμού και του
νατουραλισμού και την έννοια της
νεοτερικότητας. Μελέτη πινάκων στο σπίτι για
εντοπισμό ομοιοτήτων

3 ώρες (διάλεξη)

Πέμπτη και έκτη εβδομάδα: Εξέταση έργων
της εποχής του Ρεαλισμού και Νατουραλισμού
στην Ελλάδα. και συζήτηση κατά τον
σχολιασμό των κειμένων σε σχέση με τους
πίνακες

6 ώρες (διαλέξεις)

Έβδομη εβδομάδα: Διάλεξη του κ. Μάριου
Χατζόπουλου, με θέμα "Οι λογοτέχνες και η
Μεγάλη Ιδέα στον τύπο κατά το β μισό του
19ου αι. Οι περιπτώσεις Μωραϊτίδη και
Κονδυλάκη" (εκτός τριώρου) και Διάλεξη
στην τάξη για Παρνασσισμό, Αισθητισμό και
πρωτοποριακές τεχνικές στο τέλος του 19ου
αιώνα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συζήτηση για
τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και την
επίδρασή τους στη λογοτεχνία.

3 ώρες (ταινία)
6 ώρες (μελέτη)

6 ώρες (μελέτη)

3 ώρες (ταινία)
6 ώρες (μελέτη)

10 ώρες (μελέτη)

3 ώρες (διάλεξη δική μου)
3 ώρες (διάλεξη προσκεκλημένου)
6 ώρες (μελέτη)

Όγδοη έως δέκατη εβδομάδα: Εξέταση
έργων του τέλους 19ου αι. στην Ελλάδα και οι
δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα: Ελλάδα
και Ευρώπη

9 ώρες (διαλέξεις)

Ενδέκατη και δωδέκατη: Προβολή ταινιών
βασισμένων στο Ζερμινάλ του Ζολά και η
ταινία Metropolis του Fr. Lang. Διάλεξη για τις
πρωτοπορίες των αρχών του 20ού αιώνα ως
τον υπερρεαλισμό. Εξέταση έργων ενδεικτικά
και συζήτηση τα κινήματα με βάση τη μελέτη
πινάκων στο σπίτι και των ταινιών για
εντοπισμό ομοιοτήτων.

6 ώρες (διαλέξεις)

16 ώρες (μελέτη)

6 ώρες (ταινίες)
10 ώρες (μελέτη)

Δέκατη τρίτη εβδομάδα: Επανάληψη της
ύλης και απορίες για όλη την ύλη

3 ώρες (διαλέξεις)
6 ώρες (μελέτη)

Σύνολο ωρών: Α. Διαλέξεις

42 ώρες

Β. Ταινίες

6 ώρες

Γ. Μελέτη (εγχειριδίων,
λογοτεχνικών κειμένων και πινάκων)

72 ώρες (μελέτη)
120 ώρες/6 μονάδες = 20ώρες/διδακτική
μονάδα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Οι φοιτητές εξετάζονται στα Ελληνικά, εκτός των φοιτητών Εράσμους που, αν το επιθυμούν μπορούν
να εξεταστούν στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά ή Ιταλικά. Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως από τη
συμμετοχή και επίδοσή τους στην τελική εξέταση του μαθήματος, αλλά και σε κάποιο ποσοστό από τη
συμβολή τους α) στις προαναφερθείσες δραστηριότητες, και β) τη συμμετοχή τους στη συζήτηση που
γίνεται στην τάξη. Οι ερωτήσεις στο τελικό γραπτό χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει ερωτήσεις
με σύντομες απαντήσεις ιστορικογραμματολογικού χαρακτήρα ή παράθεση ορισμών για βασικές
έννοιες που σχετίζονται με την επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Το δεύτερο μέρος έχει
απαντήσεις ανάπτυξης με απαραίτητη την άσκηση της κριτικής ικανότητας, αφού αναλύουν ένα
λογοτεχνικό το οποίο τοποθετούν στην εποχή του, τα κινήματα, το είδος και το όλο έργο του
συγγραφέα ενώ κατόπιν το ερμηνεύουν. Η διακαλλιτεχνική προσέγγιση, όπως και η συγκριτική
προοπτική που διανοίγεται, απαιτεί ικανότητα κρίσης, λύσης των προβλημάτων που προκύπτουν από
την διαφορά στη μορφή, το υλικό ή τη γλώσσα και τον πολιτισμό κλπ..Τα κριτήρια αξιολόγησης
εξηγήθηκαν στους φοιτητές κατά την έναρξη και τη λήξη του εξαμήνου και συγκεκριμένα στη δεύτερη
και στην δωδέκατη εβδομάδα μαθημάτων.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Από το βιβλίο του Ρ. Μπήτον, Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (σσ. 1-173), που
διανέμεται από τον Εύδοξο αν το επιλέξουν ή το εντοπίζουν στη Βιβλιοθήκη.
Βιογραφικά συγγραφέων, ορολογία και λοιπά στοιχεία απαραίτητα για το μάθημα από το Λεξικό
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των εκδόσεων Πατάκη, που διανέμεται από τον Εύδοξο αν το
επιλέξουν ή το εντοπίζουν στη Βιβλιοθήκη.
Κείμενα ή αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων:
Π. Σούτσος, Οδοιπόρος
Δ. Σολωμός, Κρητικός και «Στοχασμοί» στους Ελεύθερους Πολιορκημένους
Α. Ρ. Ραγκαβής, Δήμος και Ελένη
Στ. Κουμανούδης, Σονέτα εις Βενετίαν (υπ. αρ. Α΄, Β΄ και Δ΄) και «Ελπίζω εις το μέλλον»
Αρ. Βαλαωρίτης, Κυρά Φροσύνη
Κ. Ασώπιος, Τα Σούτεια
Δ. Παπαρρηγόπουλος. «Οι ποιηταί»
Σπ. Βασιλειάδης, «Εις το αρχαίον κάτοπτρον της Κορίνθου»
Αχ. Παράσχος, «Η μάγισσα»
Παν. Σούτσος, Ο Λέανδρος
Α. Ρ. Ραγκαβής, «Εμάη»
Αλ. Σούτσος, Εξόριστος του 1831
Γρ. Παλαιολόγος, Πολυπαθής
Ιάκ. Πιτσιπιός, Ο πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του αιώνος
Νικ. Δραγούμης, «Διάπλους Ουραγγουτάγκου εκ Βορνέου εις Λονδίνον»

Κ. Ράμφος, Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή Πασά
Π. Καλλιγάς, Θάνος Βλέκας
Ανώνυμος, Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι
Δ. Βικέλας, Λουκής Λάρας
Εμμ. Ροΐδης, Πάπισσα Ιωάννα
Αγ. Γιαννόπουλος-Ηπειρώτης, «Επιστολιμαία διατριβή»
Γ. Βιζυηνός, «Το μόνον της ζωής του Ταξείδιον»
Ι. Πολυλάς, «Ένα μικρό λάθος»
Γρ. Ξενόπουλος, Μαργαρίτα Στέφα
Α. Καρκαβίτσας, Ο ζητιάνος
Α. Παπαδιαμάντης, Η Φόνισσα
Ν. Επισκοπόπουλος, «Εφιάλτης»
Μιχ. Μητσάκης, «Θεάματα στου Ψυρρή»
Πλ. Ροδοκανάκης, «Ιουδήθ και Ολοφέρνης»
Κ. Παλαμάς, «Φοινικιά»
Λ. Πορφύρας, «Lacrimae Rerum»
Κ. Χατζόπουλος, «Φθινόπωρο»
Ι. Πολυλάς, «Ερασιτέχνης»
Μ. Μαλακάσης, «Ασφόδελοι»
Λ. Μαβίλης, «Λήθη»
Ι. Γρυπάρης, «Τα ρόδα του Ηλιογάβαλου»
Κ. Καβάφης, «Μέρες του 1908», «Εκόμισα εις την τέχνην» και «Τα πλοία»
Άγγ. Σικελιανός, «Θαλερό»
Βάρναλης, «Η μπαλάντα του κυρ Μέντιου»
Κ. Καρυωτάκης, «Ανδρείκελα» και «Εμβατήριο πένθιμο και κατακόρυφο»
Ρ. Φιλύρας, «Ο Πιερότος»
Δ. Βουτυράς, «Παραρλάμα»
Κ. Χατζόπουλος, Φθινόπωρο
Τ. Άγρας, «Ο Καρυωτάκης και οι Σάτιρες»

ΝΕΦ 202
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
202
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04173/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών

σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία της νεοελληνικής φιλολογίας από τις αρχές της (10ος11ος αι.) έως τον 20ο αιώνα.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:
1) να αποκτήσουν την γνώση των πιο σημαντικών σταθμών της ιστορίας της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, μία γνώση στην οποία άλλωστε έχουν εισαχθεί ήδη από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
2) να αποκτήσουν την επίγνωση των πολλαπλών δυνάμεων που αναπτύσσονται μέσα στα
πλαίσια της εξέλιξης της λογοτεχνίας, τους δύο κρίσιμους αιώνες της διαμόρφωσής της,
3) να αντιμετωπίσουν την λογοτεχνία όχι μεμονωμένα, αλλά ως θεσμικό σύστημα
αισθητικής, γλωσσικής και πνευματικής επιρροής,
4) να μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο εξοικείωσης με τα σπουδαιότερα κείμενα, να
εντάξουν τους συγγραφείς τους σε ευρύτερα πεδία πολιτιστικής παραγωγής και να
αποκτήσουν την κριτική εκείνη αίσθηση της ιστορίας που πρέπει να έχουν οι
επιστήμονες,
5) να εισαχθούν στη χρήση των φιλολογικών εργαλείων (γραμματολογική ταύτιση,
περιοδολόγηση, λογοτεχνικά είδη, κ.λπ.) που θα γίνει συστηματικότερη στα επόμενα
εξάμηνα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στην παράδοση αυτή παρουσιάζονται ιστορικά τα έργα, τα ρεύματα και τα έντυπα της
νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές της έως τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα. Όταν είναι
εφικτό και αναγκαίο επιχειρούνται ενδεικτικές αναγνώσεις σημαντικών κειμένων τα οποία και
εντάσσονται στο κλίμα της εποχής κατά την οποία γράφτηκαν. Επιπλέον, εξετάζονται συγκριτικά

οι αναφορές των ιστορικών της λογοτεχνίας σχετικά με κρίσιμα ζητήματα και καμπές του νέου
ελληνισμού.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,

Στην τάξη


Χρήση βάσεων δεδομένων



Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας classweb



Eπικοινωνία μέσω email
Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

39

Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

83

Τελική γραπτή εξέταση

2

Σύνολο Μαθήματος

124,8

(24,96 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις (10% η κάθε μία, 1/10).

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Vitti M., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα, (1978), 2003.
Κ.Θ. Δημαρά, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (1948) εκδ. Γνώση, 2013
Λίνου Πολίτη, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΜΙΕΤ, (1978) 2013
ΠΟΛΙΤΗΣ, Λ., επιμ. 1975-1977. Ποιητική ανθολογία. 2η έκδοση αναθεωρημένη. 8 τόμ.
Αθήνα: Δωδώνη
Ρόντερικ Μπήτον, Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία, Ι Δουβίτσας & Σια, 2010.
Για μία Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, Καστρινάκη et.al.,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - Μουσείο Μπενάκη, 2012.
Αργυρίου Αλέξανδρος, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της, 2001-2007,
Εκδόσεις Καστανιώτη.
Μερακλής Μιχάλης et.al., Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Πατάκη, 2007.

ΝΕΦ 203
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΕΦ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ -----ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Ναι

https://eclass.duth.gr/index.php?logout=yes

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο, τους στόχους
και τις βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας, καθώς και με τις δυνατότητες
αξιοποίησης των αρχών και των μεθόδων συγκεκριμένων θεωριών για τη διδασκαλία της
λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να εξηγούν το αντικείμενο, τις βασικές αρχές και τους στόχους της σύγχρονης
λογοτεχνικής θεωρίας, γενικά, καθώς και να περιγράφουν τις αρχές, τις επιδιώξεις και τις
μεθόδους των κυριότερων θεωριών του 20ου αι.
• Να κατανοούν τους όρους και τους παράγοντες της λογοτεχνικής επικοινωνίας
• Να εντάσσουν ερωτήματα που συνήθως τίθενται μέσα στη σχολική τάξη σε ένα πλαίσιο
θεωρητικού προβληματισμού πάνω στη λογοτεχνία
• Να αναθεωρήσουν κάποιες βαθιά ριζωμένες και πλατιά διαδεδομένες αντιλήψεις για τη
γλώσσα και τη λογοτεχνία
• Να διαβάζουν και να αναλύουν τα λογοτεχνικά κείμενα, προσεκτικά και συστηματικά,
εκ του σύνεγγυς, δηλαδή να διακρίνουν τις τεχνικές και να κατανοούν τη δομή του
κειμένου
• Να αξιολογούν τη χρησιμότητα διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούν τη θεωρία της
λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• Να αξιοποιούν αρχές και μεθόδους σύγχρονων λογοτεχνικών θεωριών στον σχεδιασμό
ενός μαθήματος λογοτεχνίας
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγή: τί είναι η θεωρία της λογοτεχνίας;
2. Θεωρία-κριτική-ιστορία· βασικές αρχές και στόχοι της θεωρίας
3. Τί είναι λογοτεχνία; η έννοια της λογοτεχνικότητας
4. Λογοτεχνία και γλωσσολογία Ι: γλώσσα, νόημα και ερμηνεία· ποιητική και
ερμηνευτική
5. Λογοτεχνία και γλωσσολογία ΙΙ: φορμαλισμός, δομισμός, σημειωτική
6. Ποιητική Ι: ποίηση και γλωσσολογία (αναλύσεις κειμένων)

7. Ποιητική ΙΙ: η ανάλυση της αφήγησης· ορισμοί και λειτουργίες της αφήγησης·
αφηγηματολογία· Αναλύσεις αφηγηματικών κειμένων
8. Ερμηνεία και ερμηνευτική Ι: τα όρια της ερμηνείας· τάσεις της ερμηνευτικής
9. Ερμηνεία και ερμηνευτική ΙΙ: Νέα Κριτική, Ψυχανάλυση
10. Διαλογικότητα και ερμηνεία: αναλύσεις κειμένων
11. Θεωρίες του αναγνώστη
12. Μεταδομισμός και αποδόμηση
13. Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας (εφαρμογές)
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
eclass (πληροφορίες μαθήματος, ανάρτηση σημειώσεων,
διδακτικού υλικού, ανακοινώσεις, επικοινωνία με τους
φοιτητές)
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Αυτόνομη μελέτη και
86
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Τελική γραπτή εξέταση
2

Σύνολο:

127

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδος αξιολόγησης: Συμπερασματική
Τελική γραπτή εξέταση δύο (2) ωρών
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης τόσο σχετικά με το
θεωρητικό μέρος του μαθήματος (αρχές και ορολογία)
όσο και με το πρακτικό μέρος (ανάλυση κειμένων,
διδακτικές εφαρμογές)

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (επιλογή) :
• Newton, K. M. (2013) Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα, μτφρ. Αθ. ΚατσικερόςΚ. Σπαθαράκης, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
• Φρυδάκη, Ευαγγελία (2003) Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας,
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
• Αρσενίου, Ελισάβετ (2012) Πρακτική εισαγωγή στη μελέτη της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας, Αθήνα: Μεταίχμιο: Μέρος Γ΄: Θεωρία (197-372)
• Angenot M., Bessière J, et al. (2010) Θεωρία της λογοτεχνίας. Προβλήματα και
προοπτικές, μετάφραση: Τ. Δημητρούλια, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
• Fokkema, D.-Ibsch, E. (1997) Θεωρίες λογοτεχνίας του Εικοστού Αιώνα, μτφρ. Γ.
Παρίσης, επιμ. Ε. Καψωμένος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
• Καψωμένος, Ερατοσθένης (1998) Ποιητική, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
• Καψωμένος, Ερατοσθένης (2003) Αφηγηματολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
• Selden, Raman (επιμ.) (2004) Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό (Σειρά: Ιστορία της
Θεωρίας της Λογοτεχνίας 8), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα
Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
• Τζιόβας, Δημήτρης (1987) Μετά την αισθητική, Αθήνα: Γνώση.
• Τζιόβας, Δημήτρης (1993) Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης, Αθήνα: Οδυσσέας.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

Χειμερινό

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΝΕΦ201-ΝΕΦ204
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04312/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών

σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:
1) η εξοικείωση των φοιτητών ειδίκευσης που θα παρακολουθήσουν το μάθημα με ένα
σημαντικό μέρος της νεοελληνικής πεζογραφικής παραγωγής από τα πιο χαρακτηριστικά και
απαιτητικά.
2) η κατανόηση, εμπειρία και τεχνογνωσία της φιλολογικής αντιμετώπισης των μυθιστορημάτων
σε δύο κυρίως παραμέτρους της: α) την ανάγνωση και ερμηνεία και β) την βιβλιογραφική και
κριτική διερεύνηση.
3) η προετοιμασία των φοιτητών ώστε να είναι ερευνητικά και διδακτικά ικανοί να
αντιμετωπίσουν τους κυριότερους σταθμούς στην πεζογραφία της περιόδου 1914-1974.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το χρονικό άνυσμα του μαθήματος περιλαμβάνει 3 περιόδους:
• τη Μεσοπολεμική Πεζογραφία (1914-40) με τις δύο υπο-περιόδους (1914-30, 1930-40)
• την Μεταπολεμική πεζογραφία (1940-1974)
Τα κείμενα που αποτελούν τους άξονες του μαθήματος είναι:
Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα, 1920
Άγγελου Τερζάκη, Μενεξεδένια Πολιτεία, 1937
Κοσμά Πολίτη, Eroica, 1938
Μέλπως Αξιώτη, Δύσκολες Νύχτες, 1938
Γιώργου Θεοτοκά, Λεωνής, 1940
Μ. Καραγάτση, Ο κίτρινος φάκελος, 1956
Κώστα Ταχτσή, Το τρίτο στεφάνι, 1962
Ανδρέα Φραγκιά, Λοιμός, 1972
Άρη Αλεξάνδρου, Το κιβώτιο, 1974
Δημήτρη Χατζή, Το τέλος της μικρής μας πόλης, (διηγήματα) (1953-79)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Χρήση βάσεων δεδομένων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
μέσω της πλατφόρμας classweb
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
 Eπικοινωνία μέσω email
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
Εξαμήνου
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
Αυτοτελής μελέτη και
90
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
προετοιμασία για τις
Φροντιστήριο,
Πρακτική
εξετάσεις
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Τελική γραπτή εξέταση
2
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
131
Σύνολο Μαθήματος
μελέτης
(project),
Συγγραφή
(26,2 ώρες φόρτου
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
εργασίας ανά πιστωτική
δημιουργία, κ.λπ.
μονάδα)
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει ερωτήσεις γραμματολογικού τύπου αλλά
και ανάλυσης κειμένων.
Όσοι φοιτητές το επιθυμούν μπορούν να εκπονήσουν
ερευνητική εργασία της επιλογής τους η οποία θα
ενισχύσει τον βαθμό της τελικής τους εξέτασης, εάν αυτός
είναι πάνω από 5.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σπυροπούλου Αγγελική, Τσιμπούκη Θεοδώρα (επιμέλεια), Σύγχρονη ελληνική πεζογραφία:
Διεθνείς προσανατολισμοί και διασταυρώσεις, Αλεξάνδρεια 2002.
Vitti M., Η γενιά του Τριάντα. Ιδεολογία και μορφή, Ερμής, Αθήνα 1977
Πολίτη Τ., Η ανεξακρίβωτη σκηνή. Δοκίμια για τους Ν. Καζαντζάκη, Α. Τερζάκη, Μ.
Καραγάτση, Σ. Τσίρκα - Λ. Ντάρρελλ, Γ. Πάνου, Ρ. Γαλανάκη, Γ. Κιουρτσάκη, Δ.
Δημητριάδη, 'Αγρα, Αθήνα 2001
Εταιρεία Σπουδών, Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (1945-1995),
Επιστημονικό Συμπόσιο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1997.

ΝΕΦ 244
ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
252
ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΗΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΝΕΦ201-ΝΕΦ204
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04330/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών

σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:
1) η εξοικείωση των φοιτητών ειδίκευσης που θα παρακολουθήσουν το μάθημα με ένα
σημαντικό μέρος της νεοελληνικής ποιητικής παραγωγής από τα πιο χαρακτηριστικά και
απαιτητικά.
2) η κατανόηση ότι οι σύγχρονοι ποιητές ενώ προκύπτουν θεματικά και μορφολογικά από τις
αλλαγές που επιτελέστηκαν στα όρια της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ανέπτυξαν μια ειρωνική
και σαρκαστική γλώσσα και ένα περιφρονητικό, σκληρά ρεαλιστικό ύφος.
3) η εξοικείωση με την ανάγνωση της νεότερης και νεότατης ποίησης και τα ιδιαίτερα
προβλήματα που αυτή παρουσιάζει, μεταξύ των οποίων ο εντοπισμός συγκεκριμένης
βιβλιογραφίας, η ανανέωση των ζητημάτων και γλωσσικών ιδιωμάτων που προκύπτουν από την
νέα ποιητική γραφή και οι τακτικές και προοπτικές αναγνωσιμότητάς τους.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος βασίζεται σε τρεις κεντρικές ενότητες, η καθεμία από τις οποίες αφορά μία
ξεχωριστή τάση ή καλλιτεχνικό ρεύμα: τον ρεαλισμό, τον ρεαλισμό και τον μοντερνισμό. Με
βάση αυτές τις κεντρικές διακρίσεις, στα μάθημα αυτό θα επιχειρηθούν αναγνώσεις
μεταπολεμικής ποίησης. Επιπλέον, γίνεται μία απόπειρα βιβλιογράφησης και γραμματολογικής
τοποθέτησης τόσο των ποιητικών έργων όσο και των κειμένων που αφορούν την σύγχρονη
ποιητική δημιουργία. Αναλύονται κείμενα ποιητών όπως ο Γιάννης Βαρβέρης, η Κική Δημουλά,
ο Αλέξης Τραϊανός, ο Βύρων Λεοντάρης, ο Μαρία Λαϊνά, ο Στρατής Πασχάλης, ο Χάρης
Βλαβιανός κ.ά. και αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα της ποιητικής τους αλλά και η σχέση τους με
την παράδοση. Οι φοιτητές καλούνται να παράγουν μία πρωτότυπη εργασία με την οποία θα
παρουσιάζουν και θα δοκιμάζουν την ανάγνωση ποιήματος ή ποιημάτων, των οποίων η επιλογή

καθορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τη διδάσκουσα.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,

Στην τάξη


Χρήση βάσεων δεδομένων



Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας classweb



Eπικοινωνία μέσω email
Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

39

Εκπόνηση μελέτης

20

Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

60

Παρουσίαση εργασίας

10

Τελική γραπτή εξέταση

2

Σύνολο Μαθήματος

131

(26,2 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει ερωτήσεις γραμματολογικού τύπου αλλά
και ανάλυσης κειμένων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του γραπτού
είναι η κατάθεση μαζί με αυτό σε γραπτή μορφή της
εργασίας που έχει παρουσιαστεί στην τάξη, και
παράλληλα η αποστολή της εργασίας στην διδάσκουσα
από την ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε φοιτητή.

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρσενίου Ελισάβετ. 2003. Νοσταλγοί και πλαστουργοί. Έντυπα, κείμενα και κινήματα στη
μεταπολεμική λογοτεχνία. Αθήνα: Παραφερνάλια-Τυπωθήτω.
Γαραντούδης, Ευριπίδης, Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν... Η ελληνική
ποίηση τον εικοστό αιώνα: Επίτομη ανθολογία, Δαρδανός 2015
Γαραντούδης, Ευριπίδης. 2006. Από το μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση, 1930-2006. Εκδ.
Καστανιώτη.
Βαλαωρίτης Νάνος, Ή του Ύψους ή του Βάθους, Ψυχογιός 2013.

ΓΛΩ 305
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΖΩΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΓΛΩ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
305
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
3
6
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
NAI

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04199/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, για τον
γραμματισμό ως κοινωνική πρακτική και για την ισχύ της ανάγνωσης και της παραγωγής
κειμένων ως παραγόντων διαμόρφωσης ταυτότητας καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων για το
σχεδιασμό του γλωσσικού μαθήματος.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα σχέδιο μαθήματος
Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα διδακτικό σενάριο
Δημιουργούν φάκελο διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας
Χρησιμοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να οργανώνουν τη διδασκαλία του
Αξιοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα για να σχεδιάζουν ενότητες
Αντιλαμβάνονται το γραμματισμό ως μια κοινωνική πρακτική, τοποθετημένη σε ιδιαίτερες
περιστάσεις επικοινωνίας

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η θεωρία του Γραμματισμού των Γραμματισμών και των πολυγραμματισμών.
2.

Ο κριτικός Γραμματισμός.

3. Η επικοινωνιακή μέθοδος, η έννοια του πλαισίου, η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και
η διαθεματικότητα.
4. Η κειμενοκεντρική θεωρία: Είδη κειμένων και διδακτικές προεκτάσεις. Το κείμενο ως
διαδικασία και ως προϊόν.
5. Στρατηγικές εκμάθησης.
6. Διγλωσσία και διαχείριση διαφορετικότητας στην τάξη Ι
7. Διγλωσσία και διαχείριση διαφορετικότητας στην τάξη ΙΙ
8. Η έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη
γλώσσα στο Γυμνάσιο
9. Σχεδιασμός ενότητας, πρότζεκτ, διδακτικό σενάριο, καταιγισμός ιδεών, debate
10. Αξιολόγηση και Πορτφόλιο.
11. Διδασκαλία γλώσσας και ΤΠΕ
12. Παρουσιάσεις εργασιών
13. Παρουσιάσεις εργασιών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ τους φοιτητές
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
Εξαμήνου
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
20
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Σεμινάρια
10
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
Μελέτη και ανάλυση
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
βιβλιογραφίας
20
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Διαδραστική διδασκαλία
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Εκπόνηση project
35
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
ατομικού
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπόνηση project
35
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
ομαδικού
μελέτης
(project),
Συγγραφή
Δημιουργία φακέλου
30
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
υλικού
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

6Χ25=150

Διαμορφωτική
Απάντηση σε ερωτήσεις που αφορούν τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών (30%) (15/5)
Σχέδιο μαθήματος (ατομικό) (30%) (22/5)
Διδακτικό σενάριο (ομαδική) (30%) (δύο τελευταία
μαθήματα)
Παράδοση Πορτφόλιο (10%) (1 και 2 Ιουνίου 5.00 με 9.00
εργαστήριο γλωσσολογίας)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. (*) Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού. Αθήνα: Μεταίχμιο (μτφ. Μ.
Αραποπούλου).
2. Barton, D. (1994). Literacy. An Introduction to the Ecology of Written Language.
Oxford: Blackwell.
3. Γρόλλιος, Γ., Καρανταΐδου, Ρ., Κορομπόκης, Δ., Κοτίνης Χ. & Τ. Λιάμπας

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(2003). Γραμματισμός και συνειδητοποίηση. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με βάση
τη θεωρία του Paulo Freire. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Egan-Robertson, Α. & D. Bloome (επιμ.) (2001). Γλώσσα και Πολιτισμός: οι
μαθητές/-τριες ως ερευνητές/-τριες. Αθήνα: Μεταίχμιο (μτφ. Μ. Καραλή).
Collins, J. & R. K. Blot (2003). Literacy and Literacies: Texts, Power, and
Identity. Cambridge: Cambridge University Press.
Cook-Gumperz, J. (ed.) (2008). Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού.
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (μτφ. Ε. Κοτσυφού).
Cope, B. & M. Kalantzis (eds.) (2000). Multiliteracies: Literacy Learning and the
Design of Social Futures. London: Routledge.
Stierer, B. & J. Maybin (eds.) (1994). Language, Literacy and Learning in
Educational Practice. Clevedon, Multilingual Matters.
Street, B. V. (1995). Social Literacies: Critical Perspectives on Literacy in
Development, Ethnography and Education. London: Longman.
(*) Χαραλαμπόπουλος, Α. (επιμ.) (2006). Γραμματισμός, κοινωνία και
εκπαίδευση. Πέντε μελέτες. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

KΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΑΙΔ531
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικών Γνώσεων
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ

http://eclass.duth.gr/eclass/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου

Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
Αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει: να
χρησιμοποιούν βασική ορολογία, να εξοικειωθούν με τη θεματική της Παιδαγωγικής Επιστήμης,
τις μεθόδους έρευνας της, να προσδιορίζουν το πεδίο αναφοράς της και την πορεία εξέλιξής της
και να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα και τη συνεισφορά της ώστε να προχωρήσουν
απρόσκοπτα στην υπόλοιπη παιδαγωγική τους κατάρτιση.
Aναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τον παιδαγωγικό προβληματισμό μέσα από την επαφή τους
με τα παιδαγωγικά κινήματα, τις σύγχρονες τάσεις, αναζητήσεις και μορφές αγωγής στο χώρο
της εκπαίδευσης.
Αναλύουν τα επίπεδα προσέγγισης των παιδαγωγικών φαινομένων, να αξιολογούν τους
παράγοντες που τα επηρεάζουν ώστε να σχηματίζουν μια σαφή εικόνα του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος και των συνθηκών του.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διασάφηση βασικών παιδαγωγικών εννοιών.
Σκοποί, μέσα και παράγοντες της αγωγής.
Η Παιδαγωγική ως Επιστήμη (αντικείμενο, χρησιμότητα, επιστημονική θεμελίωση).
Η Έρευνα στην Παιδαγωγική Επιστήμη.
Από την Παιδαγωγική στις Επιστήμες της Αγωγής.
Κλάδοι και σύγχρονες τάσεις των Επιστημών της Αγωγής.
Επισκόπηση των κυριότερων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών ρευμάτων από το18ο αιώνα μέχρι

τα μέσα του 20ου αιώνα.
Τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ρεύματα κατά το 2ο μισό του 20ου αιώνα: παρουσίαση και
κριτική ανάλυση.
Οι σύγχρονες εξελίξεις (παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης, πολυπολιτισμικότητα,
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κτλ.).
Όψεις και Συνθήκες Εκπαίδευσης: Επιδιώξεις και Στόχοι, Σχολικός Θεσμός, Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα, Προγράμματα και Περιεχόμενα, Μέθοδοι και Τεχνικές, Αξιολόγηση, Σχολικός Χώρος
και Χρόνος, Σχέση Σχολείου, Οικογένειας, Κοινωνίας, Παιδαγωγική Επιστήμη και Μάθηση.
Η Εκπαιδευτική Πράξη: Θεμελιώδεις Αρχές, Εκπαιδευτικές Σχέσεις, Το Μάθημα, Τα Σχολικά
Εγχειρίδια-Το Εκπαιδευτικό Υλικό και Παιδαγωγική της Πληροφόρησης.
Σύγχρονοι Παιδαγωγικοί Προσανατολισµοί και Εφαρµογές .
Ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εποχή.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρησιμοποιούνται Τ.Π.Ε στη διδασκαλία και στην
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ επικοινωνία με τους φοιτητές
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
Εξαμήνου
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Εκπόνηση μελέτης
18
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
Συγγραφή εργασίας
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Παρουσίαση εργασίας
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Μελέτη& ανάλυση
16
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
βιβλιογραφίας
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Τελική Γραπτή Εξέταση
2
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,

Η Τελική Γραπτή Εξέταση περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης
Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών:
Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών
κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης ακαδημαϊκών

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

εργασιών. Τα κυριότερα κριτήρια είναι η ακρίβεια και
σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η ξεκάθαρη
οργάνωση του περιεχομένου και η κατάλληλη αξιοποίηση
της βιβλιογραφίας για την ανάπτυξη του θέματος της
εργασίας. Στην παρουσίαση είναι απαραίτητη η χρήση
ΤΠΕ.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δανασσή –Αφεντάκη, Α.(1993). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική :τ. Β’ Η Εξέλιξη της
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Σκέψης, Αθήνα.
Χατζηδήμου Δ.( 2009).Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσ/νίκη :Αφοί Κυριακίδη,.
Δανασσή –Αφεντάκη, Α.( 1992). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική:τ. Α’ Θεματική της Παιδαγωγικής
Επιστήμης, Αθήνα.
Δανασσή –Αφεντάκη, Α.( 1997). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική:τ. Γ’ Σύγχρονες Τάσεις Αγωγής,
Αθήνα .
Mialaret, G. (2002). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα :Τυπωθήτω,.
Πυργιωτάκης,Ι (2000).Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα :Ελληνικά Γράμματα.
Βρεττός, Ι. (2005). Θεωρίες της Αγωγής τόμος Α. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Ξωχέλλης, Π. (2003). Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.
Ξωχέλλης, Π. (2011). Σχολική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη.
Ρήγας, Α. (1998). Σύγχρονα ρεύματα στην επιστήμη της αγωγής. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Σακελλαρίου, Κ. & Μπεκιάρη, Α. (2001). Εισαγωγή στην επιστήμη της αγωγής. Αθήνα,
Εκδόσεις Leader Books.
Τερζής, Ν. (1986). Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Π. Δελμούζου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφοι
Κυριακίδη.
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΕΥΘΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΣΜΑΡΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΥΑΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ
142
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΕΥΘΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
5
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

https://classweb.duth.gr/class_profile.asp?key

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα εξειδικεύει τους φοιτητές στην επιστημονική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας και λογοτεχνίας με τη χρήση κειμένων από το πρωτότυπο και παράλληλες δοκιμές
μεταφοράς μεταφρασμένων κειμένων Αττικών συγγραφέων στα αρχαία ελληνικά.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
 Να κατανοούν την ετυμολογική σημασία του λεξιλογίου της αττικής πεζογραφίας.
 Να αναλύουν ή/και να μετασχηματίζουν βασικές μορφολογικές και συντακτικές δομές του
αρχαιοελληνικού λόγου.
 Να κατανοούν την ιδιαίτερη (υποτακτική) δομή του αρχαίου ελληνικού λόγου και να την
διακρίνουν από την παρατακτική σύνδεση.
 Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα προβλήματα της δόκιμης νεοελληνικής μετάφρασης των
αρχαίων ελληνικών κειμένων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών.
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διδακτικές ενότητες
1. Ανάλυση της λειτουργίας όλων των παρατακτικών και υποτακτικών συνδέσμων.
2. Η συνδεσμολογία του αρχαίου κειμένου.
3. Ανεξάρτητος και εξαρτημένος λόγος.
4. Ευθύς και πλάγιος λόγος.
5. Η λειτουργία της μετοχής (η ‘μετοχική πρόταση’).
6. Η λειτουργία του απαρεμφάτου (η ‘απαρεμφατική πρόταση’).
7-12. Μεταφραστική θεωρία και πράξη.
13. Η υφολογία των γραμματειακών ειδών της αρχαιότητας (διάκριση ιστορικής γραφής,
ρητορικής, και φιλοσοφικού λόγου).
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην τάξη

Χρήση βάσεων δεδομένων
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της
πλατφόρμας classweb
Επικοινωνία μέσω email.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου
39
14
70

2
125

Διαμορφωτική αξιολόγηση:
-Διδασκαλία επιλεγμένων αρχαιοελληνικών κειμένωνΜετάφραση
-Μετάφραση άγνωστων κειμένων
-Διδασκαλία του αντίστροφου κειμένου από τη νέα στην
αρχαία ελληνική γλώσσα
Τελική αξιολόγηση:
Δίωρη γραπτή εξέταση, η οποία περιλαμβάνει:
-Μετάφραση αδίδακτου κειμένου
-Μεταφορά μεταφρασμένου κειμένου στην αρχαία
ελληνική
-Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Συγγράμματα:
1) E. Schwyzer, Η Σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, μτφρ. Γ. Παπατσίμπας και Π.
Χαιρόπουλος, Αθήνα 20104 (Παπαδήμας).
2) Ι. Ν. Καζάζης, Αρχαιοελληνικός Πεζός Λόγος. Προλεγόμενα στην τέχνη της γραφής του,
Θεσσαλονίκη 2002 (Ζήτης).
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:
1. B. G. Hofmann, Ετυμολογικό Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής, μτφρ. Α. Παπανικολάου, Αθήνα
2009 (Παπαδήμας).
2. Ι. Κακριδής, Το μεταφραστικό πρόβλημα, Αθήνα 19481 (Ίκαρος).
3. Π. Λορεντζάτος, Ιστορικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 1989²
4. Β. Γ. Μανδηλαράς, Δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 1998 (Καρδαμίτσας).
5. F. Montanari, Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 2013 (Παπαδήμας).
6. Μ. Οικονόμου, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, Θεσ/νίκη 2001 (Ίδρυμα Μ.
Τριανταφυλλίδη).
7. I. R. Palmer, The Greek Language, London 1980.
8. D. A. Russell, An Anthology of Greek Prose, Oxford 1991.
H. W. Smyth, Greek Grammar (revised by G. M. Messing), Cambridge MA 1956.
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ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΎΜΝΟΙ 1, 2, 5
ΔΙΔΑΣΚ.: ΦΛΩΡΑ ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕΦ144
ΣΠΟΥΔΩΝ
Χειμερινό/Εαρινό
ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Καλλιμάχου Ύμνοι 1, 2,
5
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται
σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ
ΑΣ

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών
Γνώσεων, Επιστημονικής
Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΧΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ECLASS ΥΑΕΦ 144 ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ
ΥΜΝΟΙ)
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν
αποκτήσει βασικές γνώσεις για το είδος του θρησκευτικού ύμνου στη διαχρονική του πορεία
από τους λεγόμενους ομηρικούς ύμνους ώς την ελληνιστική τους εκδοχή. Θα έχουν εξοικειωθεί
γενικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποίησης κατά την ελληνιστική εποχή και
ειδικότερα με το πολυεπίπεδο ποιητικό εργαστήριο του Καλλίμαχου, τη σχέση
του με την προηγούμενη παράδοση και τις ανανεωτικές του τάσεις και την πιθανή
πτολεμαϊκή διάσταση της ποίησής του. Θα έχουν αποκτήσει μια εις βάθος γνώση του
τρόπου με τον οποίον ο Καλλίμαχος αξιοποιεί το είδος του ύμνου. Στο πλαίσιο της
συζήτησης της σχετικής βιβλιογραφίας για τις νέες τάσεις στην έρευνα της καλλιμαχικής
ποίησης θα εκπαιδευθούν στον τρόπο χρήσης της βιβλιογραφίας πάνω σε συγκεκριμένα
θέματα που αφορούν την ιδιαίτερη σχέση του Καλλίμαχου με την παράδοση και γενικότερα
τον τρόπο μελέτης της ελληνιστικής ποίησης.
Η παρουσίαση των κειμένων από το πρωτότυπο θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην
αυτοδύναμη διδασκαλία των αρχαίων κειμένων.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως
αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες
από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία Ή Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το είδος του θρησκευτικού ύμνου, τα αρχαϊκά δείγματα
(ομηρικοί ύμνοι) και η συνέχεια του είδους. Η ελληνιστική
εκδοχή του ύμνου: Καλλιμάχου ύμνοι. Ελληνιστική ποίηση,
χαρακτηριστικά και σχέση με το λογοτεχνικό παρελθόν
(παράδοση και νεωτερικότητα, φύσις και τέχνη, ποιητής-λόγιος,
ars allusiva). Βίος και έργα του Καλλιμάχου: ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, αισθητικές αρχές, μοντέλα και αρνήσεις.
Σύγχρονες τάσεις της καλλιμάχειας έρευνας. Η πολιτική
διάσταση της καλλιμαχικής ποίησης και η σχέση πολιτικής και
ποίησης. Ο Ύμνος στον Δία ως προγραμματικό υμνολογικό
κείμενο. Ύμνος στον Απόλλωνα και Λουτρά της Παλλάδος.
Γλωσσική, υφολογική/αφηγηματολογική, πραγματολογική και
ιδεολογική επεξεργασία των 3 επιλεγμένων ύμνων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ
ΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση
Πεδίου, Μελέτη
& ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική
Άσκηση,

Καλλιτεχνικό

Εργαστήριο,

Διαδραστική

διδασκαλία,

Εκπαιδευτικές

επισκέψεις,

Εκπόνηση μελέτης

(project), Συγγραφή εργασίας
εργασιών,

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

/

Καλλιτεχνική

δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες
μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη καθοδηγούμενης
μελέτης
ώστε
ο συνολικός
φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί στα standards
του
ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ
αξιολόγησης
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Γλώσσα Αξιολόγησης,
Μέθοδοι ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή
Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια
Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
προσδιορισμένα

ρητά
κριτήρια

3 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ – ΑΡΧΑΪΚΗ ΜΕΛΙΚΗ ΜΟΝΩΔΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΣΑΠΦΩ
ΚΑΙ ΑΛΚΑΙΟΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
YAEΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ Ζώνη, Στ΄ / Η΄
Εξάμηνο
144
Λυρική Ποίηση – Αρχαϊκή Μελική Μονωδική Ποίηση: Σαπφώ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
και Αλκαίος
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
3
5
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΟΧΙ

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της Αρχαϊκής
Λυρικής Ποίησης και να διακρίνουν τις διαφορές από την επική ποίηση. Αντιδιαστολή και
αντίθεση της ελληνικής αρχαϊκής λυρικής ποίησης (7ος - 6ος π.Χ.) προς το έπος.
Θα κατανοήσουν την ανάπτυξή Λυρικής Ποίησης σε συνάρτηση με τις νέες κοινωνικές και
πολιτικές καταστάσεις προπάντων με τη δημιουργία και τη στερέωση της «πόλης-κράτους».
Θα εξοικειωθούν με την Αιολική Διάλεκτο και τα λυρικά αδόμενα μέτρα.
Θα είναι σε θέση να μεταφράζουν στη Νέα Ελληνική και να ερμηνεύουν λυρικά ποιήματα βάσει
εσωκειμενικών και διακειμενικών στοιχείων (παραγωγή: μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, κριτική
κειμένου, σχέσεις με την επική και τα άλλα είδη της λυρικής ποίησης) καθώς επίσης και
εξωκειμενικών στοιχείων (προϋποθέσεις και όροι παραγωγής, παρουσίασης και πρόσληψης)
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στην Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση:
1) Η ελληνική αρχαϊκή λυρική ποίηση (7ος - 6ος π.Χ.) κατανοείται κυρίως από την αντιδιαστολή
και την αντίθεσή της προς το έπος. Οι λυρικοί ποιητές δεν ασχολούνται πια με την εξύμνηση
κατορθωμάτων και ηρωισμών, αλλά προτιμούν σε μικρής έκτασης ποιήματα να εκφράζουν τις
προσωπικές τους ιδέες, να εξωτερικεύουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να προβάλλουν τα
συναισθήματά τους. Στην λυρική ποίηση βρίσκεται στο προσκήνιο ο άνθρωπος, ως ύπαρξη που
πάσχει, αγωνίζεται και δρα μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και όχι οι ηρωικές μορφές του
παρελθόντος. Η ανάπτυξή της είναι βέβαια συνδεδεμένη με τις νέες κοινωνικές και πολιτικές
καταστάσεις προπάντων με τη δημιουργία και τη στερέωση της «πόλης-κράτους»
2) Είδη, μέτρο και διάλεκτοι
3)Μελική Μονωδική Ποίηση: Σαπφώ και Αλκαίος
4) Εισαγωγή στην ποίηση των δύο Αιολέων ποιητών – α)Το σαπφικό ζήτημα β) το συμπόσιο και
η εταιρεία στην ποίηση του Αλκαίου
5) Ερμηνεία και ανάλυση μονωδικών λυρικών ασμάτων της Σαπφούς και του Αλκαίου. H
ερμηνεία βασίζεται στη μελέτη των εσωκειμενικών και διακειμενικών στοιχείων (παραγωγή:
μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, σχέσεις με την επική και τα άλλα είδη της λυρικής ποίησης) καθώς
επίσης και στην ανάλυση των εξωκειμενικών στοιχείων (προϋποθέσεις και όροι παραγωγής,

παρουσίασης και πρόσληψης). Οι ποιητές έγραφαν και τραγουδούσαν για το κοινό, το οποίο
είχαν μπροστά τους χωρίς να αποσκοπούν άμεσα σε ένα δευτερογενές κοινό. Το λυρικό τραγούδι
συνοδευόμενο από ένα μουσικό όργανο και ερμηνευμένο συνήθως από τον ίδιο τον ποιητή πέραν
της αισθητικής απόλαυσης και της ψυχαγωγίας που προσέφερε στο κοινό επηρέαζε τη σκέψη
του, τα συναισθήματά του αλλά και τη συμπεριφορά του και τις πράξεις του σε συμβάντα,
καταστάσεις και ενέργειες. Έμφαση δίνεται στη σύνθεση και σύσταση του κοινού κάθε ποιητή
χωριστά. Το ποίημα προσεγγίζεται όχι μόνο ως λογοτεχνικό έργο αλλά και ως δημιούργημα που
αντικατοπτρίζει την τοτινή κοινωνία και τους θεσμούς της. Η εξέταση της ιδιαίτερης ποιητικής
φωνής (του λυρικού εγώ) στους ποιητές, με τους οποίους ασχοληθήκαμε συμβάλλειστη βαθύτερη
ερμηνεία του περιεχομένου και της λειτουργίας των ποιημάτων τους.
Μελετώνται τα παρακάτω αποσπάσματα:
Σαπφώ: 1 Voigt, 16 V., 31 V., 44 V., 47 V., 55 V., 57 V., 58 V. (μαζί με τον νέο πάπυρο της
Κολωνίας, βλ. http://www1.union.edu/wareht/story.html), 94 V., 96 V., 104 V., 105 (a) V., 110
V., 111 V., 112 V., 115 V., 130, 1-2 V.
Αλκαίος: 6 V., 42 V., 70 V., 129 V., 130b V., 140 V., 208 V., 283 V., 332 V., 338 V., 346 V.,
347 V., 367 V.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή

Στην τάξη




Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)
Eπικοινωνία μέσω email

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
84

2
125

Τελική Αξιολόγηση:
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει:
Στην εξεταστέα ύλη ανήκουν τα παρακάτω αποσπάσματα:

Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

Σαπφώ: 1 Voigt, 16 V., 31 V., 44 V., 47 V., 55 V., 57 V.,
58 V. (μαζί με τον νέο πάπυρο της Κολωνίας, βλ.
http://www1.union.edu/wareht/story.html), 94 V., 96 V.,
104 V., 105 (a) V., 110 V., 111 V., 112 V., 115 V., 130, 12 V.
Αλκαίος: 6 V., 42 V., 70 V., 129 V., 130b V., 140 V., 208
V., 283 V., 332 V., 338 V., 346 V., 347 V., 367 V.
- Εισαγωγή στην Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση και στους
ποιητές Σαπφώ και Αλκαίο.
- Μετάφραση των παραπάνω μελικών μονωδικών
ποιημάτων
- Ερμηνεία και ανάλυση των παραπάνω μελικών
μονωδικών ποιημάτων βασισμένη στη μελέτη των
εσωκειμενικών , διακειμενικών στοιχείων καθώς επίσης
και στην ανάλυση των εξωκειμενικών στοιχείων
(προϋποθέσεις και όροι παραγωγής, παρουσίασης και
πρόσληψης)
- Μετρική: στίχοι των αιολέων λυρικών ποιητών
- Μεταγραφή αποσπάσματος από την αιολική στην αττική
διάλεκτο.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Bowra M. C. 1980-2, Ελληνική λυρική ποίηση, 2 τόμοι, μτφ. Καζάζης, Αθήνα ΜΙΕΤ.
Budelmann, F. (επιμ.) 2009, The Cambridge companion to Greek lyric, Cambridge 2009.
Easterling P. E.- Knox B. 1990, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, μτφ. Ν. Κονομή,
Αθήνα, Παπαδήμας.
Gerber, D.E. (επιμ.) 1997, A companion to Greek lyric poets, Leiden.
Gentili B. 1988, Poetry and its Public in Ancient Greece: From Homer to the Fifth Century,
αγγλ. μτφρ. από τα ιταλικά (1984) από τον Τ.A. Cole, Βαλτιμόρη.
Howatson M.C. 1996, Εγχειρίδιο κλασικών σπουδών, μτφ. Φόρης, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, εκδ.
Κυριακίδης.(Λεξικό όπως και του Kroh)
Καζάζης Ι. Ν. 2000, Λυρική ποίηση, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας.
Κονομής Ν.Χ. 1991, Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση , Βικελαία Δημ. Βιβλιοθήκη, Ηράκλειον.
Lesky Albin 1990, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, μτφ. Αγ. Τσοπανάκη,
Θεσσαλονίκη.
Λυπουρλής Δ., Αρχαία ελληνική μετρική, Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής.
Montanari, Fr. 2008, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη
Σκιαδάς Α. Δ. 1981, Αρχαϊκός λυρισμός, 2 τόμοι, Αθήνα.
Schnell B. 1981, Η ανακάλυψη του πνεύματος , μτφ. Δανιήλ Ιακώβ, Αθήνα, Μ. Ι.Ε.Τ.
Tsomis G. 2001, Zusammenschau der frühgriechischen Melik (Alkaios, Sappho, Anakreon),
Stuttgart.
Voigt E.M. 1971, Sappho et Alcaeus, Amsterdam.

ΕΕΑΕΦ 143
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ-ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΣΜΑΡΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΑΕΦ143
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΌ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ-ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται
ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών
Γνώσεων, Επιστημονικής
Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

https://classweb.duth.gr/class_profile.asp?key

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου

Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα προσφέρει μια εξειδικευμένη προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας με τη διδασκαλία
της τραγωδίας Βάκχες του Ευριπίδη.
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν:
 Τη θέση των Βακχών στο έργο του Ευριπίδη και τη σημασία τους για τη διαμόρφωση της
φιλολογικής κριτικής για τον Ευριπίδη ειδικά και την αρχαία τραγωδία γενικότερα.
 Τον ιδιαίτερο ρόλο του χορού στις Βάκχες.
 Τη σύνδεση του Διονύσου με το θέατρο (γιατί ο Διόνυσος –και όχι άλλος θεός– έγινε
προστάτης του αρχαίου δράματος).
 Το περιεχόμενο και τα όρια της σύγχρονης μεταθεατρικής/μετατραγικής θεωρίας.
 Τη σχέση της αρχαίας τραγωδίας με το διθυραμβικό είδος και τη χορική ποίηση γενικότερα.
.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών.
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγικά:
1. α. Ο μύθος και η λατρεία του Διονύσου.
β. Οι διονυσιακές καταβολές της τραγωδίας –Η παρουσία του Διονύσου στο αρχαίο
δράμα (σωζόμενα έργα και αποσπάσματα).
2. α. Η ζωή και το έργο του Ευριπίδη.
β. Η θέση των Βακχών στο έργο του Ευριπίδη και η σημασία τους για τη διαμόρφωση της
φιλολογικής κριτικής.
γ. Βάκχες και μεταθέατρο.
3. Ευρ. Βάκχες, 1-63
4. Ευρ. Βάκχες, 64-169
5. Ευρ. Βάκχες, 170-265
6. Ευρ. Βάκχες, 266-433
7. Ευρ. Βάκχες, 434-575
8. Ευρ. Βάκχες, 576-659

9.
10.
11.
12.
13.

Ευρ. Βάκχες, 660-774
Ευρ. Βάκχες, 775-912
Ευρ. Βάκχες, 913-1042
Ευρ. Βάκχες, 1043-1199
Ευρ. Βάκχες, 1200-1392

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην τάξη

Χρήση βάσεων δεδομένων
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της
πλατφόρμας classweb
Επικοινωνία μέσω email.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελέτη & Ανάλυση
βιβλιογραφίας
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου
39
14

70

2
125

Δίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία
περιλαμβάνει και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.
Στην αξιολόγηση της γραπτής εξέτασης θα
συνεκτιμηθούν:
–Η ικανότητα των φοιτητών για ακριβή αλλά δόκιμη πεζή
μετάφραση του ποιητικού κειμένου.
–Στοιχεία λεξιλογικής κατανόησης, μετρικής ανάλυσης
και κριτικού υπομνηματισμού.
–Ο βαθμός κατανόησης των βασικών θεμάτων της

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

φιλολογικής κριτικής για την ερμηνεία των Βακχών.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συγγράμματα:
1. J. Gregory, Όψεις και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας, Δ. Ιακώβ (επιμ.),
Αθήνα 2010 (Παπαδήμας).
2. P. E. Easterling (επιμ.), Οδηγός για την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, μτφρ. Λ. Ρόζη και Κ.
Βαλάκας, Ηράκλειο 2007 (Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης).
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία
1. A Lesky, H τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων: Ευριπίδης, τόμ. Β΄, μτφρ. Ν.
Χουρμουζιάδης, Αθήνα 2010 ανατ. (ΜΙΕΤ).
2.

H. Sommerstein, Αρχαίο Ελληνικό Δράμα και Δραματουργοί, μτφρ. Α. Χρήστου,
Αθήνα 2008 (Μεταίχμιο).

3. Α. Μαρκαντωνάτος και Λ. Πλατυπόδης (επιμ.), Θέατρο και Πόλη: Αττικό Δράμα,
Αθηναϊκή Δημοκρατία και Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, Αθήνα 2012 (Gutenberg).
4. Ιακώβ, Δ. 1998. Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Αθήνα.
5. E. R. Dodds, Ευριπίδου Βάκχαι, μτφρ. Γ. Υ. Πετρίδου και Δ. Σπαθάρας, Αθήνα 2004
(Καρδαμίτσας).
6. Σ. Νικολαΐδου-Αραμπατζή, Ευριπίδης: Βάκχαι. Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια,
Θεσσαλονίκη 2006 (Ζήτρος).
7. R. Seaford, Euripides: Bacchae, Warminster 1996 (Aris&Phillips).
8. J. Roux, Euripide: Les Bacchantes, Paris 1972 (Les Belles Lettres).
9. G. Ley, The Theatricality of Greek Tragedy: Playing Space and Chorus,
Chicago/London 2007 (The University of Chicago Press).
10. J. J. Winkler & F. I. Zeitlin (επιμ.), Nothing to Do with Dionysos? Athenian Drama
and Its Social Context, Princeton 1990 (Princeton Univ. Press).
11. Sourvinou-Inwood, C., Tragedy and Athenian Religion. Lanham, MD 2003
(Lexington Books).
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ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΑΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
Β΄ ζώνης
143
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ-ΚΩΜΩΔΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνικά
Ναι, στη νέα ελληνική

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04322/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός των παραδόσεων είναι η γνωριμία με την αττική – αριστοφανική κωμωδία, η εξοικείωση
με τη θεατρική ορολογία, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα γνωρίσματα του κωμικού είδους, η
ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης ενός κωμικού έργου και η διείσδυση στα δραματουργικά
χαρακτηριστικά του Αριστοφάνη . Τελικός στόχοι είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν το μεγαλείο
και τις ιδιαιτερότητες του αριστοφανικού έργου και να διδαχθούν την ερμηνευτική προσέγγιση
ενός κωμικού έργου με ανάδειξη της κριτικής τους ικανότητας.
Πιο αναλυτικά, με την ολοκλήρωση των παραδόσεων αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι
σε θέση να:
1) γνωρίζουν τα στάδια γένεσης και εξέλιξης της αττικής κωμωδίας
2) χρησιμοποιούν τη σχετική λογοτεχνική και θεατρική ορολογία
3) είναι εξοικειωμένοι με τη μορφή και την εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος και τις
σκηνικές συμβάσεις του κωμικού είδους
4) αναγνωρίζουν, κατανοούν και σχολιάζουν τα δραματουργικά γνωρίσματα του Αριστοφάνη
5) ερμηνεύουν τη δομή και τα βασικά στάδια εξέλιξης της πλοκής μιας κωμωδίας
6) καταδεικνύουν τη λειτουργία του Χορού στο σύνολο ενός κωμικού έργου (Παράβαση κ.λπ.)
7) συζητούν για το περιεχόμενο, τα τυπικά μοτίβα και τις ιδιαιτερότητες της Πολιτικής
Κωμωδίας
8) σχολιάζουν θέματα, όπως η προσωπογραφία του Σωκράτη κατά τον Αριστοφάνη, το θέμα της
εκπαίδευσης στην αρχαιότητα, η σχέση πατέρα-γιου, η αντίθεση πόλης-χωριού κ.α.
9) γνωρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας
10) χρησιμοποιούν με άνεση τη βιβλιογραφία σχετικά με την αττική κωμωδία
11) ανταπεξέρχονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της μετάφρασης του αρχαίου κωμικού λόγου στη
Νέα Ελληνική
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα-επίδειξη ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα

φύλου
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Προαγωγή κριτικής και επαγωγικής σκέψης
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο των παραδόσεων είναι οι Νεφέλες του Αριστοφάνη, ένα κωμικό έργο που συνδυάζει
τον παράδοξο κόσμο του Σωκράτη και του φροντιστηρίου του με τα κύρια γνωρίσματα της
αριστοφανικής κωμωδίας: την επίθεση σε μια ιδιαίτερη έκφανση της παθολογίας της πόληςκράτους των Αθηνών: την εκπαίδευση. Κατά την πρόοδο των μαθημάτων οι φοιτητές θα έρθουν
σε επαφή με το ύφος, τη γλώσσα, τα δραματουργικά γνωρίσματα του Αριστοφάνη. Παράλληλα
θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της Αρχαίας Κωμωδίας ως προς τη δομή και το
περιεχόμενο. 'Εμφαση θα δοθεί στο μεταφραστικό πρόβλημα του αριστοφανικού λόγου και στις
προκλήσεις της σκηνικής παρουσίασης των έργων του.
Λέξεις Κλειδιά: Αρχαία Κωμωδία, Αριστοφάνης, Νεφέλαι, Σωκράτης, Αγώνας Λόγων,
Εκπαίδευση στην Αρχαία Αθήνα.
Περιεχόμενο παραδόσεων:
1) Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ (ΓΕΝΕΣΗ)
- Εισαγωγή στους σκοπούς του μαθήματος και παρουσίαση της βιβλιογραφίας και της ύλης
- Γένεση της κωμωδίας, πηγές και απόψεις, η μαρτυρία του Αριστοτέλη, δραματικοί αγώνες,
σκευή των υποκριτών.
- Αρχαία, Μέση και Νέα Κωμωδία (περίοδοι, χαρακτηριστικά γνωρίσματα και εκπρόσωποι).
2) Ο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
- Αναλυτική εισαγωγή στην εποχή του Αριστοφάνη, στον βίο του κωμικού ποιητή και στο έργο
του
3) ΝΕΦΕΛΑΙ Α'
- Δομή της Αρχαίας Κωμωδίας
- Οι Νεφέλες (υπόθεση, δομή, πρόσωπα, τυπικά γνωρίσματα της τεχνικής του Αριστοφάνη).
- Ο Σωκράτης στον Αριστοφάνη και στον Πλάτωνα.
- Ερμηνευτική ανάλυση στ. 1-130 (Πρόλογος: Ο Στρεψιάδης και η μεγάλη απόφαση).
4) ΝΕΦΕΛΑΙ Β'
- Ερμηνευτική ανάλυση στ. 131-411 (Β' σκηνή προλόγου: Ο Στρεψιάδης στο φροντιστήριον του
Σωκράτη, η Πάροδος, συζήτηση Σωκράτη-Στρεψιάδη για τις Νεφέλες)
5) ΝΕΦΕΛΑΙ Γ'
- Ερμηνευτική ανάλυση στ. 412-699 (Οι Νεφέλες δέχονται τον Στρεψιάδη και η Παράβαση του
έργου: μορφή-περιεχόμενο-μέτρο).
6) ΝΕΦΕΛΑΙ Δ'
- Ερμηνευτική ανάλυση στ. 700-948 (Ο Στρεψιάδης αποπέμπεται από τη σχολή, η συμβουλή του
Χορού, ο Στρεψιάδης φέρνει τον γιο του στη σχολή-Αγών: ο Δίκαιος και ο 'Αδικος Λόγος: δομήμέτρο και περιεχόμενο του αγώνα).
7) ΝΕΦΕΛΑΙ Ε'
- Ερμηνευτική ανάλυση στ. 958-1232 (συνέχεια του Αγώνα, Νίκη του 'Αδικου Λόγου, Β'
Παράβαση: μορφή-μέτρο και περιεχόμενο, η πρόοδος του Φειδιππίδη, η επιστροφή του σπίτι, ο
Στρεψιάδης και οι δανειστές του: α' δανειστής, ο Πασίας)
8) ΝΕΦΕΛΑΙ ΣΤ'
- Ερμηνευτική ανάλύση στ. 1233-1511 (β' δανειστής-ο Αμυνίας, "Αγών" Στρεψιάδη-Φειδιππίδη,
η τιμωρία του Σωκράτη: το κάψιμο της σχολής).
9) H MΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
- Παρουσίαση της μουσικότητας στις Νεφέλες και εντοπισμός ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στο
μέτρο
10) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΙΣ ΝΕΦΕΛΕΣ
- Οι κωμικοί τύποι στις Νεφέλες - σύγκριση με άλλες κωμωδίες του κωμικού ποιητή
- Το ζήτημα της σχέσης πατέρα-γιου στην αρχαία και νέα κωμωδία (η μαρτυρία της Σαμίας του

Μενάνδρου)
11) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- Ο Αριστοφάνης και η παρωδία
- Το μεταφραστικό πρόβλημα
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα

Στην αίθουσα (πρόσωπο με πρόσωπο)




Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (PowerPoint κλπ)
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας eClass
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
83

3
125

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
Γραπτή Εξέταση
Η τρίωρη γραπτή εξέταση περιλαμβάνει:
Ι. Ερωτήσεις εισαγωγής (παραδόσεις και συγγράμματα)
με δυνατότητα επιλογής (35%)
Ι. Μετάφραση, σχολιασμός και ερμηνεία αποσπασμάτων
διδαγμένου κειμένου (με δυνατότητα επιλογής) (40%)
ΙΙΙ. Μετάφραση, ερμηνεία αποσπασμάτων αδίδακτου
κειμένου (με δυνατότητα επιλογής) (25%)
Τα κριτήρια αξιολόγησης και η μορφή της τελικής γραπτής
εξέτασης είναι αναρτημένα στα «Έγγραφα» του eClass του
μαθήματος (Βλ. παραπάνω, URL μαθήματος)

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
(Αναλυτική βιβλιογραφία ανά θεματική ενότητα υπάρχει στις σημειώσεις του μαθήματος που
αναρτήθηκαν στο eClass του μαθήματος)
- A. Bowie, Αριστοφάνης, Μύθος, Τελετουργία και Κωμωδία (μτφρ. Π. Μοσχοπούλου), Αθήνα
1999.
- Fr. Conford, Η Αττική Κωμωδία (μτφρ. Λ. Ζενάκος), Αθήνα 1988.
- Κ.J. Dover, Η κωμωδία του Αριστοφάνη (μτφρ. Φ.Ι. Κακριδής), Αθήνα 1981.
- B. Zimmermann, H αρχαία ελληνική κωμωδία (μτφρ. Ηλ. Τσιριγκάκης), Αθήνα 2002.
- G. Maurach, Επίτομη Ιστορία της κωμωδίας στην αρχαιότητα (μτφρ. Μ. Λιβανίου), Αθήνα 2008.
- F.W. Hall-M. Geldart, Aristostopahnis Comoediae I, Αθήνα χ.χ.
- Θ. Παππάς, Ο φιλόγελως Αριστοφάνης, Αθήνα 21996.
- Τ. Pascal, O Αριστοφάνης και η αρχαία κωμωδία (μτφρ. Γ. Γαλάνης), Αθήνα 2001.
- Αλ. Σολομός, Ο ζωντανός Αριστοφάνης, Αθήνα 1961.
- Ηλ. Σπυρόπουλος, Αριστοφάνης, Σάτιρα, Θέατρο, Ποίηση, Θεσσαλονίκη 1988
- Χρ. Χρηστίδης, Νεφέλες, Αριστοφάνης, Αθήνα 2001.
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ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ EΙΔΥΛΛΙΑ 11, 26, 4
ΔΙΔΑΣΚ.: ΦΛΩΡΑ ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΕΦ145
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χειμερινό/Εαρινό

Θεόκριτου Eιδύλλια
11, 26, 4

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται
σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ
ΑΣ

3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών
Γνώσεων, Επιστημονικής
Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΧΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ECLASS, EEAEΦ 145, ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ,

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2015-2016

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου

Μάθησης
και Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν
αποκτήσει γνώσεις γύρω από την ποίηση της ελληνιστικής εποχής. Ειδικότερα θα εξοικειωθούν
με τρεις διαφορετικές ποιητικές κατασκευές του Θεόκριτου στα ειδύλλια 11, 26, 4. Οι φοιτητές
θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν στο πρωτότυπο τα κείμενα και να ξεχωρίζουν διαλεκτικά
χαρακτηριστικά (επική και δωρική), το μέτρο και να τα εντάσσουν στο πλαίσιο της υφολογικής
και θεματικής ποικιλίας αυτής της ποιητικής φωνής. Πρόκειται για μία πολυφωνική ποίηση με
σχέσεις και αναφορές σε διάφορα λογοτεχνικά μοντέλα. Η μελέτη αυτών των κειμένων θα τους
επιτρέψει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά πολύπλοκες ποιητικές κατασκευές που
συνδιαλέγονται με παλαιότερα λογοτεχνικά είδη και μοντέλα. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μία
στέρεη γνώση και των προηγούμενων γραμματολογικών περιόδων της ελληνικής ποίησης, ενώ
θα κατανοήσουν και την κομβική σημασία του Θεόκριτου στην μετέπειτα βουκολική τέχνη
(pastoral) στην ποίηση, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες στην Δυτικοευρωπαϊκή σκέψη.
Παράλληλα με την ανάγνωση των συγκεκριμένων ποιημάτων στόχος είναι η εξοικείωση με τις
σύγχρονες ερμηνευτικές τάσεις και τα ερωτήματα της έρευνας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως
αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες
από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Αυτόνομη εργασία
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
Ομαδική εργασία
θέματα φύλου
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία Ή Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
· · Η ελληνιστική περίοδος (ιστορική και γραμματολογική παρουσίαση).
· Η ελληνιστική ποίηση: πρόδρομοι (Φιλίτας Κώος, Αντίμαχος Κολοφώνιος), νέες τάσεις και βασικά
χαρακτηριστικά.
· Βίος και σύνταγμα του Θεόκριτου, ιδιαιτερότητες και ερμηνευτικές τάσεις στην κατανόηση της θεοκρίτειας
ποίησης.
· Οι όροι βουκολικός, ειδύλλιον, επύλλιον.
· Η γεωγραφία της θεοκρίτειας ποίησης. Πολιτικές παράμετροι (16, 17)
· Λογοτεχνικά μοντέλα, διάλογος μεταξύ των ειδών.
· Επεξεργασία από το πρωτότυπο των ειδυλλίων 11, 26, 4. Το ενδέκατο ειδύλλιο θε
πρώιμο και ενδιαφέρει για το διάλογό του με την αρχαϊκή εκδοχή του έπους και ειδικότ Οδύσσεια, καθώς και για τον
παράλληλο διάλογο με πολλά άλλα προηγούμενα λογο έργα που ασχολούνται με τον Κύκλωπα. Το εικοστό έκτο
είναι ένας ανορθόδοξ προβληματικός ύμνος προς τις Βάκχες και ενμέρει προς τον Διόνυσο και η ανάγνωσή εστιάσει
στα ερωτήματα σχετικά με το είδος και τον στόχο του. Το τέταρτο ε παρουσιάζει έναν βουκολικό ανταγωνισμό σε
διαλογική μορφή και περιέχει μια σει μοτίβα και θέματα που θα συζητηθούν σε σχέση με τον όρο βουκολικό. Η
παρουσία ποιημάτων θα γίνει από γλωσσική (διάλεκτος, διάλεκτοι), υφολογική, ειδο πραγματολογική άποψη.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ email
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ
ΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά ο
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Διαλέξεις,

Σεμινάρια,

Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση
Πεδίου, Μελέτη
& ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
3 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

Πρακτική

(Τοποθέτηση), Κλινική

Άσκηση,

Καλλιτεχνικό

Εργαστήριο,

Διαδραστική

ΜΕΛΕΤΗΣ

διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας
σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας ΠΡΟΟΔΟΙ, ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης
και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : ΒΛ. ECLASS ΕΓΓΡΑΦΑ 1.1.145 -Συναφή επιστημονικά
περιοδικά:
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ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
EEAEΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ Ζώνη, Ε΄/ Ζ΄
Εξάμηνο
145
Λοιπά Ποιητικά Είδη

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται
ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Επική Ποίηση, γλώσσα, μετρική, χαρακτηριστικά της Επικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Ποίησης
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΟΧΙ

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της Ελληνιστικής

Ποίησης και τις διαφορές αλλά και ομοιότητες με την προγενέστερη αρχαία ελληνική ποίηση
όσον αφορά στη γλώσσα, το ύφος, το μέτρο, τη δομή και την ανάλυση.
Θα κατανοήσουν τη θεματική πρωτοτυπία και το λόγιο και υπαινικτικό ύφος, βασικά
χαρακτηριστικά της ελληνιστικής ποίησης. Θα μπουν στη θέση ενός πολυμαθούς και έξυπνου
αρχαίου αναγνώστη και θα είναι σε θέση να εντοπίσουν έναν υπαινιγμό και να θυμηθούν
λεπτομέρειες από ένα προγενέστερο απόσπασμα, στο οποίο υπάρχει έμμεση αναφορά
αντιλαμβανόμενοι κάθε φορά μέσω συγκριτικής θεώρησης το λόγο ύπαρξης αυτού του
λογοτεχνικού υπαινιγμού.
Επίσης, όσον αφορά στην «Ευρώπη» του Μόσχου θα γνωρίσουν τη μετά τον Μόσχο λογοτεχνική
πραγμάτευση του μύθου της „Ευρώπης“ στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Λογοτεχνία
(πρόσληψη του μύθου).
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Ελληνιστική Εποχή, Χρονολογία, Ελληνισμός και «ελληνιστικός», Η Ελλάδα κατά την
Ελληνιστική εποχή, Διάδοση του ελληνικού πολιτισμού: Τα νέα κέντρα, Το κοινωνικό και
θρησκευτικό πλαίσιο, Η Αλεξάνδρεια ως πολιτιστικό κέντρο, Τα λογοτεχνικά είδη στην
Ελληνιστική εποχή.
Η Ελληνιστική Ποίηση, Ποίηση και γνώση, Η φύση της ελληνιστικής ποίησης:
Αυτοσυνειδησία, γνώση και υπαινικτικότητα, Ειδολογικοί συνδυασμοί. Σημαντικοί ποιητές
της Ελληνιστικής περιόδου. Η «Ευρώπη» του Μόσχου: Εισαγωγή.
Σχολιασμός, ερμηνεία και ανάλυση της «Ευρώπης» του Μόσχου βασισμένη στη μελέτη των
εσωκειμενικών και διακειμενικών στοιχείων (μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, σχέσεις με την
προγενέστερη ποιητική παραγωγή)
Η μετά τον Μόσχο λογοτεχνική πραγμάτευση του μύθου της Ευρώπης στην Αρχαία
Ελληνική και Λατινική Λογοτεχνία.
Βίων, «Επιτάφιος Αδώνιδος»: Εισαγωγή – Βίων Αδωνιάζων
Βίωνος, Επιτάφιος Αδώνιδος: Σχολιασμός, ερμηνεία και ανάλυση του Επιταφίου Αδώνιδος
του Βίωνα βασισμένη στη μελέτη των εσωκειμενικών και διακειμενικών στοιχείων (μετρική,
γλώσσα, ύφος, δομή, σχέσεις με την προγενέστερη ποιητική παραγωγή)
Μόσχου, Έρως Δραπέτης και [Μόσχου] Μεγάρα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Στην τάξη




Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)
Eπικοινωνία μέσω email

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
84

2
125

Τελική Αξιολόγηση:
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα
περιλαμβάνει:
Μόσχος, Ευρώπη και Βίων, Αδώνιδος Επιτάφιος
- Το ιστορικό κοινωνικό και θρησκευτικό πλαίσιο - Ο
ελληνικός κόσμος κατά τον 3. και 2. π.Χ. αιώνα
- Γενική θεώρηση της Λογοτεχνίας της Ελληνιστικής
περιόδου με έμφαση στην Ποίηση
- Η ποίηση του Μόσχου και του Βίωνος
- Σχολιασμός, ερμηνεία και ανάλυση των παραπάνω
ποιημάτων του Μόσχου και του Βίωνος βασισμένη στη
μελέτη των εσωκειμενικών και διακειμενικών στοιχείων
(μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, σχέσεις με την
προγενέστερη ποιητική παραγωγή)
- Μετρική και Γλώσσα
- Η μετά τον Μόσχο λογοτεχνική πραγμάτευση του μύθου
της Ευρώπης στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική
Λογοτεχνία

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Bühler W., Die Europa des Moschos, Text, Übersetzung und Kommentar, Wiesbaden 1960.
Campbell M., Moschus, Europa. Edited with Introduction and Commentry, Hildesheim, Zürich,
New York 1991.
Μανακίδου Φλ. Π. – Σπανουδάκης Κ. (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα, Συνέχεια και νεωτερισμός
στην Ελληνιστική Ποίηση, Αθήνα 2008.
Ηopkinson N., Ανθολογία Ελληνιστικής Ποίησης, Αθήνα 2005.
Reed J. D., Bion of Smyrna, The Fragments and the Adonis. Edited with introduction and
commentary. Cambridge: CUP, 1997
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ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΦΛΩΡΑ ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
EEAEΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
147
ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται
ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΧΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

ECLASS ΕΕΑΕΦ 147 ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
2015-2016

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν
αποκτήσει γνώσεις γύρω από την ησιόδεια ποίηση εν γένει και ειδικότερα τα προβλήματα
σύνθεσης και ταυτότητας του ησιόδειου επικού είδους. Ειδικότερα θα εξοικειωθούν με την
παραδοσιακή επική διάλεκτο και τις ιδιαιτερότητες του ησιόδειου λεκτικού, το επικό μέτρο και
τη θεματική του συγκεκριμένου ποιήματος. Παράλληλα με την ανάγνωση των συγκεκριμένων
ενοτήτων στόχος είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες ερμηνευτικές τάσεις και τα ερωτήματα της
ησιόδειας έρευνας.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
•
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
•

Αυτόνομη εργασία Ή Ομαδική εργασία

•

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

•

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Προβλήματα της ησιόδειας βιογραφίας και εργογραφίας: τα αυτοβιογραφικά χωρία
(Θεογονία 22-34, ΕΗ 633-640, 648-662). Αλλες αρχαίες μαρτυρίες για τον Ησίοδο. Αγών
Ομήρου και Ησιόδου.
Ησιόδειο Ζήτημα. Παρουσίαση και συζήτηση της ησιόδειας έρευνας (θεωρίες και απόψεις).
Προβλήματα δομής και σχέσεων των ενοτήτων, η δομή και σύνθεση του ποιήματος.
Ιδέες και προτεραιότητες του περιεχομένου.
σύντομη παρουσίαση της Θεογονίας με έμφαση στα κοινά θέματα (Πανδώρα, Προμηθέας)
Ανάγνωση συγκεκριμένων ενοτήτων (βλ. πκ.) από το πρωτότυπο, με έμφαση σε θέματα που
άπτονται του κριτικού υπομνήματος, της σύνταξης και του ύφους, της επικής διαλέκτου,
πραγματολογικών δεδομένων, προβλημάτων δομής, ενότητας, κριτικού υπομνήματος, της
σύνταξης και του ύφους, της επικής διαλέκτου, πραγματολογικών δεδομένων, προβλημάτων
δομής, ενότητας









8.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Πρόσωπο με πρόσωπο

Eclass, perseus

Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Συγγραφής εργασίας
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΟΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
3 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2 ώρες καθοδηγούμενης
μελέτης

ΕΕΑΕΦ 151
ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΑΕΦ151
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
Β΄ ζώνης
ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Ναι (στην Ελληνική Γλώσσα)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04306/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός των παραδόσεων είναι οι φοιτητές της κλασικής ειδίκευσης να έρθουν σε επαφή με ένα
ακόμη λογοτεχνικό είδος, αυτό της (κωμικής) βιογραφίας-μυθιστορίας, να εξασκηθούν στην
κριτική του κειμένου, στην ανάγνωση και ερμηνεία παπυρικών αποσπασμάτων και στην

απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα ενός πεζού, κωμικότροπου και λαϊκότροπου κειμένου και να
συζητήσουν ενδοκειμενικά και διακειμενικά επιμέρους θέματα, όπως ο ρόλος του θείου, οι
φιλοσοφικές ιδέες, το ερωτικό στοιχείο και η σχέση των φύλων.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε
θέση:
Α)
να
γνωρίζουν
τα
χαρακτηριστικά
του
λογοτεχνικού
είδους
της
μυθιστορίας/νουβέλας/ρομάντζου
Β) να γνωρίζουν τα γνωρίσματα της ελληνιστικής κοινής γλώσσας
Γ) να κατανοούν και να αποδίδουν στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα που διδάχθηκαν
Δ) να κρίνουν τις ομοιότητες της λαϊκής μυθιστορίας με την αρχαία αττική κωμωδία και τους
μίμους
Ε) να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να προχωρούν σε προτάσεις σχετικά με βασικά
ερμηνευτικά ζητήματα (δομής-περιεχομένου-κριτικής κειμένου) των ενοτήτων που διδάσκονται
στο πρωτότυπο.
ΣΤ) να κατανοούν το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο δημιουργίας αυτού του κειμένου
Ζ) να καταδεικνύουν την εξέλιξη μοτίβων από το έπος στην ελληνιστική εποχή
Η) να αναδεικνύουν και να σχολιάζουν στοιχεία όπως η σχέση των δύο φύλων, η σχέση δούλουαφέντη, ο θρησκευτικός συγκρητισμός, το ερωτικό μοτίβο ως πηγή κωμικού αποτελέσματος, το
επιμύθιο, οι μύθοι ζώων κ.α.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη και ομαδική εργασία
3. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
4. Προαγωγή κριτικής και επαγωγικής σκέψης
5. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο βίος του Αισώπου (vita Aesopi): η μυθιστορία του Αισώπου (κατά την Περριανή Παραλλαγή vita G- της οποίας το αρχέτυπό του δεν είναι αρχαιότερο του 1ου αι. π.Χ.) παρέχει τη δυνατότητα
για τη γνωριμία και των απόκτηση γνώσεων σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και –κατά το μάλλον ή
το ήττον- «άγνωστο» πεδίο, αυτό της βιογραφίας, ενός «μύθου» ή μυθοπλασίας βάσει ενός
τερπνού και απροσδόκητου ως προς το περιεχόμενο κειμένου. Οι γλωσσικές ιδιομορφίες του
(κατά βάσιν η ελληνιστική κοινή με στοιχεία όμως που απαντούν και στην Καινή Διαθήκη) και
το ύφος του αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής της συγγραφής
και παράλληλα καταδεικνύουν ανάγλυφα την εικόνα της «λαϊκής μούσας», καθώς η Βίβλος
Ξάνθου φιλοσόφου και Αισώπου δούλου αυτού, περί της ανατροφής Αισώπου συνιστά μια αμιγώς
λαϊκότροπη διήγηση με θέμα «τον βίο και την πολιτεία» ενός άξεστου και συνάμα πανέξυπνου
και εξαιρετικά πνευματώδη «αντι-ήρωα» δούλου που κατάφερε να ξεπεράσει στην ευφυΐα τον
φιλόσοφο αφέντη του και να επιτύχει την απελευθέρωσή του (ένα μοτίβο που απαντά και στην
αρχαία αττική και μέση κωμωδία και συνιστά στο κείμενο αυτό, την πεζή –τρόπον τινάκαταγραφή και πραγμάτευσή του).
Θέματα παραδόσεων:
-Εισαγωγή στο ελληνιστικό μυθιστόρημα (θεωρίες, λογ. Είδος κλπ)
- Ο βίος του Αισώπου (ανάλυση, ερμηνεία, σχολιασμός)

- Επιμέρους θέματα: σχέση του βίου με την ελληνική αρχαία και νέα κωμωδία, την τραγωδία, τη
μενίππεια σάτιρα, το αρχέτυπο του ομηρικού Θερσίτη, τον φαρμακό κ.α.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

Στην αίθουσα (πρόσωπο με πρόσωπο)




Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Προαιρετική προφορική
εργασία (ατομική ή
ομαδική)
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
23

60
(φοιτητές
που
παρουσίασαν
προαιρετική
προφορική
εργασία)

83
(φοιτητές
που δεν
επέλεξαν
προαιρετική
προφορική
εργασία)

3
125

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
Προαιρετική προφορική (ατομική ή ομαδική, ανάλογα με
το αντικείμενο/θέμα) εργασία:20%
Γραπτή Εξέταση (για τους φοιτητές που παρουσίασαν
εργασία):80%
Γραπτή εξέταση (για τους φοιτητές που δεν παρουσίασαν
εργασία):100%
Η τρίωρη γραπτή εργασία περιλαμβάνει:
Ι. Ερωτήσεις εισαγωγής (παραδόσεις και συγγράμματα)
με δυνατότητα επιλογής
ΙΙ. Μετάφραση, σχολιασμός και ερμηνεία αποσπασμάτων
διδαγμένου κειμένου (με δυνατότητα επιλογής)
ΙΙΙ. Μετάφραση, ερμηνεία αποσπασμάτων αδίδακτου
κειμένου (με δυνατότητα επιλογής)
Τα κριτήρια αξιολόγησης και η μορφή της τελικής γραπτής
εξέτασης είναι αναρτημένα στα «Έγγραφα» του eClass του
μαθήματος (Βλ. παραπάνω, URL μαθήματος)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (PowerPoint κλπ)
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας eClass

Αναλυτική βιβλιογραφία υπάρχει στις σημειώσεις του μαθήματος που αναρτήθηκαν στο eClass του
μαθήματος
Τ. Haegg, Το αρχαίο μυθιστόρημα (μτφρ. Τζ. Μαστροράκη), Αθήνα 2010 (3η έκδοση)
Α. Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (μτφρ. Α. Τσοπανάκης), Θεσσαλονίκη χχ.
Μ. Παπαθωμόπουλος, Ο Βίος του Αισώπου (κριτική έκδοση με εισαγωγή και μετάφραση),
Ιωάννινα 1990.
Ι.-Θ. Παπαδημητρίου, Αισώπεια και Αισωπικά, Αθήνα 1989.
Ι.Π. Σταμουλάκης-Ε.Ν. Μακρυγιάννη, Η Περριανή Παραλλαγή της Μυθιστορίας του Αισώπου,
Αθήνα 1999.
Περιοδικά:
Αρχαιογνωσία 7 (1991-2) (=Ι.-Θ. Παπαδημητρίου, «Η μυθιστορία του Αισώπου, Προβλήματα
Μεθόδου, Κριτικής και Ερμηνείας).

ΕΕΑΕΦ 155
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΑΕΦ155
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Όχι
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Όχι
Για την ώρα δεν υπάρχει. Έχει γίνει όμως αίτηση για χορήγηση
λογαριασμού e-class

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της θεωρίας της μετάφρασης και η πρακτική της
εφαρμογή σε κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση
1. Να διακρίνουν διαφορετικά είδη λόγου και κειμένων
2. Να μεταφράζουν συγκεκριμένα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα

3. Να παράγουν οι ίδιοι μεταφράσεις διαφορετικών τύπων
4. Να κρίνουν διάφορα είδη μετάφρασης (κατά λέξη, ελεύθερη, λογοτεχνική, παράφραση,
διασκευή)
5. Να κρίνουν μεταφράσεις διαφορετικής προέλευσης (σχολική, φροντιστηριακή, σχολικών
βοηθημάτων, εμπορίου)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αυτόνομη ή ομαδική εργασία
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Μεταφραστική θεωρία.
1. Επιχειρήματα υπέρ και κατά της μετάφρασης.
2. Είναι εφικτή η μετάφραση; Πως πρέπει να μεταφράζουμε. Είδη και τρόποι μετάφρασης.
Β. Μεταφραστική πράξη.
3. Ανάπτυξη τεχνικών μετάφρασης βάσει αγνώστου κειμένου (δίδεται και μετάφραση).
4. Ανάπτυξη τεχνικών μετάφρασης βάσει αγνώστου κειμένου (δίχως μετάφραση). Αυθεντικά
κείμενα της αρχαιότητας και σύγχρονα κείμενα γραμμένα στα Αρχαία Ελληνικά.
5. Μετάφραση συγκεκριμένων γραμματικών και συντακτικών δομών.
6. Σύγκριση και κριτική διαφόρων ειδών μετάφρασης. Σύνταξη σχολιασμένης έκδοσης.
7. Πεζός λόγος: ιστοριογραφία.
8. Πεζός λόγος: ρητορεία, μυθογραφία, μυθιστόρημα.
9. Πεζός λόγος: φιλοσοφία, επιστημονικά κείμενα.
10. Ποιητικός λόγος: επική ποίηση.
11. Ποιητικός λόγος: λυρική ποίηση, επίγραμμα.
12. Ποιητικός λόγος: τραγωδία, κωμωδία.
13. Δίγλωσσα κείμενα (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο


Χρήση διαδικτύου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.




Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας eclass
Eπικοινωνία μέσω email

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική διδασκαλία
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας
Συγγραφή εργασιών
Μελέτη στη Βιβλιοθήκη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40
10
20
50
30

150 ώρες φόρτου
εργασίας

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

-

-

10 μικρές εργασίες, κατόπιν έρευνας στη
βιβλιοθήκη και το διαδίκτυο και δημόσιες
παρουσιάσεις ορισμένων από αυτές. (50%)
Γραπτές εξετάσεις, στις οποίες θα εξεταστεί η
θεωρία της μετάφρασης με ερωτήσεις ανάπτυξης
δοκιμίων (25%) και η μεταφραστική πράξη με
μικρές ασκήσεις (25%).

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1) S. Bassnet-Macguire, Translation Studies, London-New York: Routledge, 1991.
2) Α. Βοσκός-Θ. Παπακωνσταντίνου, Από τη Μετάφραση στο Πρωτότυπο: Συμβολή
στην ανανέωση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση,
Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1992.
3) W. Brockliss, Reception and the Classics, Cambridge-New York: Cambridge
University Press, 2012.
4) D. Connoly, Μετα-Ποίηση. 6+1 μελέτες για τη μετάφραση της ποίησης, Αθήνα:
Ύψιλον, 1997.
5) Δ. Γούτσος (επιμ.), Ο λόγος της μετάφρασης. Ανθολόγιο σύγχρονων μεταφραστικών

θεωριών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2012.
6) Ι. Καζάζης, «Η μετάφραση των αρχαίων κειμένων: ενοχές και ανασφάλειες»,
Φιλόλογος 73 (1993) 163-170.
7) Ι. Θ. Κακριδής, Το μεταφραστικό πρόβλημα, Θεσσαλονίκη, 1936, Αθήνα: Εστία,
1948 (τελευταία επανέκδοση 2008).
8) Κοσεγιάν, Χ., “Εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στο
Γυμνάσιο: Από την μετάφραση στο πρωτότυπο”, Πλάτων Παράρτημα 2 (2003) 233241.
9) J.-R. Ladmiral, Θεωρήματα για τη μετάφραση, μτφ. Κ. Κολέτ & Μ. Χ.
Αναστασιάδη, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007.
10) Ch. Martindale-R. F. Thomas, Classics and the Uses of Reception, Malden, MAOxford: Blackwell, 2006.
11) J. Mounin, Τα θεωρητικά προβλήματα της μετάφρασης, μτφ. Ι. Παπασπυρίδου,
Αθήνα: Τραυλός, 2002.
12) Ιδίου, Οι ωραίες άπιστες, μτφ. Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2003.
13) J. Munday, Μεταφραστικές σπουδές. Θεωρίες και πρακτικές, μτφ. Α. Φιλιππάτος,
Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004.
14) G. Toury, In Search of a Theory of Translation, Tel Aviv: Porter Institute for Poetics
and Semiotics, 1980.
15) L. Venuti, The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference, LondonNew York: Routledge, 1998.
-Επιστημονικά περιοδικά: «Μετάφραση». Ένα περιοδικό για τη μετάφραση.

ΕΕΑΕΦ 181
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΑΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
Β΄ ζώνης
181
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04307/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
Α) να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το γνωστικό περιεχόμενο της μεταφρασεολογίας (ιστορία της
μετάφρασης, απόψεις, μεθοδολογία, μεταφραστικό πρόβλημα)

Β) να εξασκηθούν στη μεθοδολογία της ευθείας μετάφρασης (Λατινικά-Νέα Ελληνικά) πεζών
και ποιητικών κειμένων καταδεικνύοντας τους γενικούς και επιμέρους διδακτικούς στόχους και
τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Γ) να εξασκηθούν στη μεθοδολογία της αντίστροφης μετάφρασης (Νέα Ελληνικά-Λατινικά)
πεζών και ποιητικών κειμένων καταδεικνύοντας τους γενικούς και επιμέρους στόχους και τα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Α) να γνωρίζουν τον ευρύτερο προβληματισμό γύρω από τη μετάφραση
Β) να μελετήσουν σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της μεταφρασεολογίας, τις απόψεις των
ειδικών και το «μεταφραστικό πρόβλημα»
Γ) να εξασκηθούν στη μεταφραστική πρακτική από πεζά και ποιητικά λατινικά κείμενα στη
νεοελληνική γλώσσα ανάλογα με τον στόχο της μετάφρασης (σχολείο, πανεπιστήμιο, θέατρο,
τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.α.)
Δ) να εξασκηθούν στη μεταφραστική πρακτική διδασκαλίας πεζών και ποιητικών λατινικών
κειμένων από τη νεοελληνική μετάφραση στα Λατινικά
Ε) να εξασκηθούν και να γνωρίσουν τη μεθοδολογία διδασκαλίας λατινικών με νέες μεθόδους
(π.χ. μέσω comics, συγγραφή διαλόγων στα λατινικά)
Δ) να είναι σε θέση να οργανώσουν, να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν δικό τους μάθημα
διδασκαλίας λατινικών από μετάφραση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ε) να γνωρίσουν την ελληνολατινική ποίηση του Ausonius μέσω της πρόσβασης από το λατινικό
κείμενο στο αρχαίο ελληνικό (Graecolatina)
ΣT) να γνωρίσουν τη ρωμαϊκή τραγωδία και ρωμαϊκή κωμωδία από τη νεοελληνική απόδοση
στο λατινικό κείμενο (Senena, Phaedra, Plautus Menaechmi και Mostellaria, Terentius,
Eunuchus, Adelphoe και Rudens)
ΣΤ) να γνωρίσουν το λατινικό επίγραμμα και την ελεγεία του Οvidius ως μέσον ανάπτυξης των
δεξιοτήτων μετάφρασης
Ζ) να αξιοποιήσουν το «Ενύπνιο του Σκιπίωνα» του Κικέρωνα (Cicero, “Somnium Scipionis” =
De re publica 6 κ.ε. ) ως αντικείμενο μετάφρασης.
Η) Να πληροφορηθούν μέσω της δια ζώσης συζήτησης με μεταφραστές λατινικών πεζών και
ποιητικών κειμένων τη διαδικασία μετάφρασης (Λέκτορ κ. Ι. Ντεληγιάννης, Επ. Καθ. κ. Χ.
Μιχαλόπουλος).
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. Αυτόνομη εργασία
4. Ομαδική εργασία
5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα διαρθρώνεται γύρω από 3 βασικούς άξονες που αντιστοιχούν σε 4 «κύκλους»
διάρκειας 4 εβδομάδων ο καθένας:
-νΓενική εισαγωγή-παρουσίαση της βιβλιογραφίας, των σκοπών, της μορφής του μαθήματος, του
τρόπου αξιολόγησης κλπ.
Κύκλος Ι: Θεωρία της Μετάφρασης-Το μεταφραστικό πρόβλημα (I. Κακριδής, Mounin,
Ladmiral)
Κύκλος ΙΙ: Μετάφραση/απόδοση Λατινικού πεζού και ποιητικού κειμένου στα Νέα Ελληνικά
(Κικέρων Περί Πολιτείας, Επιγράμματα: Μαρτιάλης, Γιουβενάλης κ.α.)
Κύκλος ΙΙΙ: Πρόσβαση από τη νεοελληνική μετάφραση στο λατινικό κείμενο (λατινικοί διάλογοι,
Αυσόνιος, Σενέκας, Πλαύτος, Τερέντιος κ.α.).
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική

Στην αίθουσα (πρόσωπο με πρόσωπο)
1. χρήση eClass στην επικοινωνία με τους φοιτητές
2. ανάρτηση διδακτικού υλικού στο eClass,
3. Ηλεκτρονική κατάθεση εργασιών στο eClass
4. μόνιμη χρήση Η/Υ, PowerPoint, διαδικτυακών
σελίδων κατά τις διαλέξεις.
5. Παρουσίαση προφορικών εργασιών επίσης με τη
χρήση Η/Υ.
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις διδάσκουσας
39
και προφορική
παρουσίαση εργασιών
φοιτητών
Συγγραφή εργασιών
60
Διαδραστική διδασκαλία
10
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

10
6
125

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
1) 9 (εννέα) υποχρεωτικές γραπτές εργασίες
ξεχωριστές για κάθε ομάδα 2 φοιτητών.
2) Σύντομη προφορική παρουσίαση εργασιών από
κάθε ομάδα
3) Δυνατότητα βελτίωσης βαθμολογίας με μια
ακόμη (δέκατη) συγγραφή εργασίας από όποια
ομάδα το επιθυμεί.
Οι προδιαγραφές των γραπτών εργασιών και τα κριτήρια
αξιολόγησης είναι αναρτημένα στα «Έγγραφα» του
eClass του μαθήματος (Βλ. παραπάνω, URL μαθήματος)

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

και αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης σε κάθε διάλεξη.
Επίσης, κατά την παρουσίαση των προφορικών εργασιών,
γίνονται επισημάνσεις και ακολουθεί συζήτηση επί του
θέματος κάθε εργασίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
(Αναλυτική βιβλιογραφία υπάρχει στις σημειώσεις του μαθήματος που αναρτήθηκαν στο eClass του
μαθήματος)
Θεωρία:
Ι.Φ. Κακριδής, Το μεταφραστικό πρόβλημα, Αθήνα 2000 ( 5η έκδοση).
J.-R. Ladmiral, Θεωρήματα για τη μετάφραση (μτφρ. Κ. Κολλέτ, Μ.-Χ. Αναστασιάδη), Αθήνα
2007.
G. Mounin, Οι ωραίες άπιστες (μτφρ. Διατμηματικό, Διεπιστημονικό πρόγραμμα ΠΜΣ Π.Α.
μετάφραση-μεταφρασεολογία), Αθήνα 2002.
Λατινικοί διάλογοι:
Τ. McCarthy, Nunc Loquamur, Guided Conversations for Latin, Newburyport M.A. 2005.
J.K. Rolling, Harrius Potter et Philosophi Lapis, trnsl. P. Needham, London 1997.
Κείμενα εξάσκησης:
Δ. Μαντζίλας, ΠλαύτοςΤο Στοιχειωμένο σπίτι (εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια), Ιωάννινα 2014.
Ι. Ντεληγιάννης, Μ. Τύλλιου Κικέρωνα, Περί Πολιτείας Βιβλία έξι (εισαγωγή—κείμενομετάφραση-σχόλια), Αθήνα 2015.
Κ. Παναγιωτάκης, Τερεντίου Οι Αδελφοί (εισαγωγή, μετάφραση), Αθήνα 1996.
Κ. Παναγιωτάκης, Τερεντίου Ο Ευνούχος (εισαγωγή, μετάφραση), Αθήνα 2001.
Κ. Παναγιωτάκης, Πλαύτου, Το Παλαμάρι (εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια), Αθήνα 2004.
Δ. Ράιος, Σενέκα Φαίδρα (εισαγωγή, κριτική έκδοση, μετάφραση, ερμηνευτική ανάλυση),
Γιάννενα 2013.
Δ, Ράιος, Πλαύτου Οι Αδελφοί Μέναιχμοι (εισαγωγή, μετάφραση), Γιάννενα 2012.
Περιοδικά:
Πλάτων τόμος 2 (2003) («Παράρτημα-Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου:-Η κλασική παιδεία σήμερα,
πραγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα του 21ου αιώνα»).

ΥΛΦ 171
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΥΛΦ171
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο ή 8ο
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
3
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04317/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με έναν από τους
σημαντικότερους πεζογράφους της Κλασσικής Λατινικής Γραμματείας, τον Κικέρωνα, και
ειδικότερα με την πολιτική φιλοσοφία του όπως αυτή διατυπώνεται στον διάλογο De re publica.
Η σύνδεση της φιλοσοφίας του Κικέρωνα με τις φιλοσοφικές απόψεις των Ελλήνων διανοητών,
αλλά και η όποια δομική και ειδολογική σχέση μεταξύ του συγκεκριμένου διαλόγου και της
Πολιτείας του Πλάτωνα, διαφωτίζει την επιρροή που είχε η ελληνική λογοτεχνική και
φιλοσοφική παραγωγή στη ρωμαϊκή της περιόδου της Ύστερης Δημοκρατίας. Η εξέταση και
λεπτομερής ανάλυση (γλωσσική, υφολογική, δομική, ιδεολογική) επιλεγμένων τμημάτων του

διαλόγου καλύπτει πολλές και ποικίλες πτυχές γνώσης της Ρώμης από τις απαρχές της μέχρι και
την Ύστερη Δημοκρατία (πολιτική και πολιτειακή οργάνωση και δομή, ιστορία, μεταφυσική
φιλοσοφία) και στοχεύει στο να παράσχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την
επιστημονική και φιλολογική προσέγγιση ανάλογων κειμένων.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του λατινικού πεζού
λόγου (γραμματολογίες, κριτικές και ερμηνευτικές εκδόσεις, γραμματικές, συντακτικά [σε
συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή])
- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται
για την περιγραφή της μορφής, της δομής, του ύφους και του περιεχομένου του λατινικού
πεζού λόγου και της ανάλυσής του στο πλαίσιο της σύγχρονης φιλολογικής επιστήμης
- Να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να περιγράφουν τις βασικές γραμματικοσυντακτικές
δομές του λατινικού πεζού λόγου
- Να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου της Ρωμαϊκής/Λατινικής Γραμματείας
- Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά άγνωστα κείμενα του λατινικού
πεζού λόγου
- Να κατανοούν την οργάνωση και εξέλιξη της πολιτικής και πολιτειακής ζωής της Ρώμης
από τις απαρχές της μέχρι την περίοδο της Ύστερης Δημοκρατίας, καθώς και της
φιλοσοφικής σκέψης που αναπτύχθηκε γύρω από αυτή, με μία σημαντική επίδραση από την
αντίστοιχη ελληνική
- Να κατανοούν την εξέλιξη του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους και τη συμβολή του στη
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας σύγχρονης λογοτεχνίας, στο πλαίσιο της
πρόσληψης του είδους.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου
- Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
-

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει τριμερή δομή και συνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Εισαγωγή στην εποχή της Ρωμαϊκής Βασιλείας και Δημοκρατίας (ιστορικό και λογοτεχνικό
υπόβαθρο). Εισαγωγή στον Κικέρωνα και το έργο του· βιογραφικά, εργογραφικά, με έμφαση
στην φιλοσοφική σκέψη του, και δη την πολιτική. Ο διάλογος De re publica: συνθήκες
συγγραφής, μορφή, δομή, χαρακτήρες, γλώσσα, πολιτική φιλοσοφική σκέψη, πηγές και πρότυπα,
άμεση και έμμεση παράδοση, επίδραση στην ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη.
Β) Εξέταση και λεπτομερής ανάλυση (γλωσσική, υφολογική, δομική, ιδεολογική) επιλεγμένων
τμημάτων του διαλόγου με έμφαση στα εξής ζητήματα: πολιτική θεωρία του Κικέρωνα, ιστορική
εξέλιξη της πολιτικής και πολιτειακής οργάνωσης της Ρώμης της Βασιλείας και της

Δημοκρατίας, ο πολιτικός άνδρας και τα χαρακτηριστικά που οφείλει να διαθέτει, μεταφυσική
φιλοσοφία όπως διατυπώνεται στο Όνειρο του Σκιπίωνα.
Γ) Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα του λατινικού πεζού λόγου και εμπλουτισμός
λεξιλογίου.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

Διαλέξεις στην τάξη



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
e-class
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ
email
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
39
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
109
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
2
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
150
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

Τελική Αξιολόγηση:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία
περιλαμβάνει:
Ι. Μετάφραση διδαγμένου κειμένου
ΙΙ. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού
ΙΙΙ. Ερμηνευτικές ερωτήσεις
ΙV. Γραμματολογικές ερωτήσεις
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Sharples, R. W. (1985) «Plato’s Phaedrus-argument for immortality and Cicero’s Somnium
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-
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-

Ταϊφάκος, Ι. Γ. (1995) Φαντασία πολιτείας ισονόμου. Μελετήματα στη διαλεκτική της
ελληνορωμαϊκής πολιτικής σκέψης, Αθήνα.

-

------ (1996) Σύγκρισις Πολιτειών στο De re publica του Κικέρωνα. Η ρωμαϊκή εφαρμογή
μίας ελληνικής μεθόδου, Αθήνα.

-

Wiedemann, T. (1994) Cicero and the End of the Roman Republic, London.
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Wood, N. (1988) Cicero’s Social and Political Thought, Berkeley.

-

Zarecki, J. (2014) Cicero’s ideal statesman in theory and practice, London-New York.

ΥΛΦ 172
ΠΟΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝ ΙΙ –ΡΩΜΑΪΚΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΥΛΦ172
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o και 8o
ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ – ΡΩΜΑЇΚΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
3
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04251/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΘΕΣΗ ΝΑ:
- ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑЇΚΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.
- ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
- ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.
- ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
- ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ
- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ.
- ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ, ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΚΑΤΟΥΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟ CORPUS PRIAPEORUM.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
e-class
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ
email
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
39
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
109
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
2
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
150
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Ματθαίος, Σ. (2008). «Ποιητὴς ἅμα καὶ κριτικός: η φιλολογική ταυτότητα των ελληνιστικών
ποιητών και η ποιητική καταγωγή της φιλολογίας» στο Φ.Π. Μανακίδου και Κ. Σπανουδάκης
(εκδδ.) Αλεξανδρινή Μούσα: Συνέχεια και νεωτερισμός στην ελληνιστική ποίηση, Αθήνα: 545-569.
- Μέγας, Α. (19933). Λατινική μετρική, Θεσσαλονίκη: 36-48 (γενικοί προσωδιακοί κανόνες), 133137 (ελεγειακό δίστιχο), 156-158 (ενδεκασύλλαβος φαλαίκειος), 182-183 (σκάζων).
- Μιχαλόπουλος, Χ.Ν. (2014). Μύθος, γλώσσα και φύλο στο Corpus Priapeorum, Αθήνα: 17-34,
39-53, 104-127, 193-218.
- Παπαγγελής, Θ.Δ. (1994). Η Ποιητική των Ρωμαίων «Νεωτέρων». Προϋποθέσεις και
προεκτάσεις, Αθήνα: 25-58, 95-143.
- Τσαγγάλης, Χ. (2008). «Ελληνιστικό επίγραμμα: η λόγια εκζήτηση μιας ολιγόστιχης μορφής»
στο στο Φ.Π. Μανακίδου και Κ. Σπανουδάκης (εκδδ.) Αλεξανδρινή Μούσα: Συνέχεια και
νεωτερισμός στην ελληνιστική ποίηση, Αθήνα: 325-335.
- Fantuzzi, M. & Hunter, R. (2005). Ο Ελικώνας και το μουσείο. Η ελληνιστική ποίηση από την
εποχή του μεγάλου Αλεξάνδρου έως την εποχή του Αυγούστου, Αθήνα: 454-467.
- Watson, L. (2005). ‘Epigram’ στο S. Harrison (ed.) A Companion to Latin literature, Malden:
201-212.

ΥΛΦ 173
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΟΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΥΛΦ173
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο ή 7ο
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
3
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04304/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ένα από τα βασικότερα και
χαρακτηριστικότερα είδη της Κλασσικής Ρωμαϊκής/Λατινικής Γραμματείας, το Ρωμαϊκό Έπος,
και ειδικότερα με ένα από τα πιο σημαντικά έργα της λατινικής και ευρύτερα ευρωπαϊκής
λογοτεχνίας, τις Metamorphoses του Οβιδίου. Η εξέταση και λεπτομερής ανάλυση (γλωσσική,
υφολογική, δομική, ιδεολογική) επιλεγμένων ιστοριών με έμφαση σε βασικά ειδολογικά
χαρακτηριστικά του οβιδιανού έπους αλλά και ευρύτερα ζητήματα και προβλήματα
μεθοδολογίας της σύγχρονης ερμηνευτικής προσέγγισης στοχεύει στο να παράσχει στους
φοιτητές τις δεξιότητες για την επιστημονική και φιλολογική προσέγγιση ανάλογων κειμένων.

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του λατινικού
ποιητικού λόγου, και δη του έπους (γραμματολογίες, κριτικές και ερμηνευτικές εκδόσεις,
γραμματικές, συντακτικά [σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή])
- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται
για την περιγραφή της μορφής, της δομής, του ύφους και του περιεχομένου του Ρωμαϊκού
Έπους και της ανάλυσής του στο πλαίσιο της σύγχρονης φιλολογικής επιστήμης
- Να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να περιγράφουν τις βασικές γραμματικοσυντακτικές
δομές του λατινικού ποιητικού λόγου
- Να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου της Ρωμαϊκής/Λατινικής Γραμματείας.
- Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά άγνωστα κείμενα του λατινικού
ποιητικού λόγου.
- Να κατανοούν την εξέλιξη του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους και τη συμβολή του στη
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας σύγχρονης λογοτεχνίας, στο πλαίσιο της
πρόσληψης του είδους.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου
- Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
-

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει τριμερή δομή και συνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Εισαγωγή στην εποχή του Αυγούστου (ιστορικό και λογοτεχνικό υπόβαθρο). Εισαγωγή στον
Οβίδιο και το έργο του· βιογραφικά, εργογραφικά, ειδολογική άνοδος. Οι Metamorphoses ως
έπος: πηγές, διακειμενικότητα, επιδράσεις. Μυθολογικές πηγές, μυθολογική αφήγηση. Τύποι και
λειτουργία μεταμορφώσεων. Δομή, περιεχόμενο και αφηγηματική τεχνική των Metamorphoses.
Επίδραση στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη.
Β) Εξέταση και λεπτομερής ανάλυση (γλωσσική, υφολογική, δομική, ιδεολογική) επιλεγμένων
ιστοριών με έμφαση σε βασικά ειδολογικά χαρακτηριστικά του οβιδιανού έπους αλλά και
ευρύτερα ζητήματα και προβλήματα μεθοδολογίας της σύγχρονης ερμηνευτικής προσέγγισης.
Γ) Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα του λατινικού λόγου, μετρική ανάλυση και
εμπλουτισμός λεξιλογίου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

Διαλέξεις στην τάξη



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
e-class
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ
email
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
39
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
109
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
2
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
150
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

Τελική Αξιολόγηση:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία
περιλαμβάνει:
Ι. Μετάφραση διδαγμένου κειμένου
ΙΙ. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού
ΙΙΙ. Ερμηνευτικές ερωτήσεις
ΙV. Μετρική ανάλυση
V. Γραμματολογικές ερωτήσεις

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-
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-
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Boyd, B.W. (2002). Brill's Companion to Ovid, Leiden.
Brown, S.A. (2005). Ovid: myth and metamorphosis, Bristol.
Davis, P.J. (2006). Ovid and Augustus: a political reading of Ovid's erotic poems, London.
Fantham, E. (2004). Ovid's Metamorphoses, Oxford.
Feeney, D. (1991). The gods in epic: poets and critics of the classical tradition, Oxford.
Galinsky, G. K. (1975). Ovid's Metamorphoses : an introduction to the basic aspects,
Berkeley.
Hardie, P. και Barchiesi, Α. και Hinds, S. (εκδδ.) (1999). Ovidian transformations: essays on
the Metamorphoses and its reception, Cambridge.
Hill, D. E. (εκδ.) (1985). Ovid, Metamorphoses I-IV, Warminster.
Hill, D.E. (εκδ.) (1992). Ovid, Metamorphoses V-VIII, Warminster.
Hill, D. E.. (εκδ.) (1999). Ovid, Metamorphoses IX-XII, Warminster.
Hill, D.E. (εκδ.) (2000). Ovid, Metamorphoses XIII-XV , Warminster.
Hinds, S. (1987). The Metamorphosis of Persephone : Ovid and the self-conscious Muse,
Cambridge.
Jones, P. (2007). Reading Ovid: stories from Metamorphoses, Cambridge.
Keith, A.M. (1992). The play of fictions: studies in Ovid's Metamorphoses Book 2, Ann
Arbor.
Knox, P. (1986). Ovid's Metamorphoses and the traditions of Augustan poetry, Cambridge.
______ (εκδ.) (2006). Oxford readings in Ovid, Oxford.
Michalopoulos, A.N. (2001). Ancient etymologies in Ovid's Metamorphoses: a commented
lexicon, Leeds.
Moore-Blunt, J.J. (1977). A commentary on Ovid Metamorphoses II, Uithoorn.
Myers, K.S. (1994). Ovid's causes: cosmogony and aetiology in the "Metamorphoses", Ann
Arbor.
_________ (2009). Ovid Metamorphoses, Book XIV, Cambridge.
Otis, B. (1970). Ovid as an epic poet, Cambridge.
Papaioannou, S. (2005). Epic succession and dissension : Ovid, "Metamorphoses " 13.62314.582, and the reinvention of the "Aeneid", Berlin.
Segal, C.P. (1969). Landscape in Ovid's Metamorphoses: a study in the transformations of a
literary symbol, Wiesbaden.
Smith, R.A. (1997). Poetic allusion and poetic embrace in Ovid and Virgil, Ann Arbor.
Solodow, J. (1988). The world of Ovid's Metamorphoses, Chapel Hill.
Syme, R. (1978), History in Ovid, Oxford.
Tissol, G. (1997). The Face of Nature: Wit, Narrative, and Cosmic Origins in Ovid's
Metamorphoses, Princeton.
Tsitsiou-Chelidoni, C. (2003). Ovid: Metamorphosen Buch VIII. Narrative Technik und
literarischer Kontext (Studien zur klassischen Philologie 138.), Frankfurt.
Van Tress, H. (2004). Poetic memory: allusion in the poetry of Callimachus and the
Metamorphoses of Ovid, Leiden-Boston.
von Albrecht, M. (1964). Die Parenthese in Ovids Metamorphosen und ihre dichterische
Funktion, Hildesheim.
Warner, M. (2002). Fantastic metamorphoses, other worlds : ways of telling the self,
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ΥΛΦ 174
ΡΩΜΑΪΚO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ (ΑΠΟΥΛΗΙΟΣ, Ο ΧΡΥΣΟΣ ΓΑΪΔΑΡΟΣ )
ΔΙΔΑΣΚ.: ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΥΛΦ174 (Α6o και 8ο
ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΛ)
ΡΩΜΑΪΚO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ (ΑΠΟΥΛΗΙΟΣ, Ο ΧΡΥΣΟΣ ΓΑΪΔΑΡΟΣ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
3
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04285/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΘΕΣΗ ΝΑ:
- ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑЇΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ, ΕΝΩ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
- ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΥΦΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

ΣΚΕΨΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΠΩΣ
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ.
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑЇΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΗ ΤΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
- ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΡΩΜΑЇΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ - Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ - ΡΩΜΑЇΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ, ΣΑΤΥΡΙΚΑ
- ΑΠΟΥΛΗΙΟΣ: ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ - ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ή Ο ΧΡΥΣΟΣ ΓΑЇΔΑΡΟΣ - Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ «ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ» - ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΥΦΟΣ ΚΑΙ
ΓΛΩΣΣΑ - ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
e-class
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ
e-mail
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
39
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
109
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ
2
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
150
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25

μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Conte, G.Β. (2009). «Η λογοτεχνία των αυτοκρατορικών χρόνων» στο F. Graf (επιμ.) Εισαγωγή
στην Αρχαιογνωσία. Τόμος Β ́, Η Ρώμη (μτφρ. Δ.Ζ. Νικήτας), Αθήνα: 250-327, ιδιαίτ. 293-327.
- Goodyear, F.R.D. (20086). «Πετρώνιος» στο E.J. Kenney‒ W.V. Clausen (επιμ.) Ιστορία της
Λατινικής Λογοτεχνίας (μτφρ. Θ. Πίκουλας, Α. Σιδέρη Τόλλια, επιμ. Α. Στεφανής), Αθήνα: 851857.
- Martin, J. (2009). «Ύστερη Αρχαιότητα» στο F. Graf (επιμ.) Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία.
Τόμος Β ́, Η Ρώμη (μτφρ. Δ.Ζ. Νικήτας), Αθήνα: 473-493.
- von Albrecht, M. (2002). Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας, τόμος 2ος (μτφρ.-επιμ.
Δ.Ζ.Νικήτας), Ηράκλειο: 1471-1505, 1663-1685.
- von Ungern‒Sternberg, J. (2009). «Αυτοκρατορικοί χρόνοι» στο F. Graf (επιμ.) Εισαγωγή στην
Αρχαιογνωσία. Τόμος Β ́, Η Ρώμη (μτφρ. Δ.Ζ. Νικήτας), Αθήνα: 452-472.
- Walsh, P. G. (2000). H Ρωμαϊκή Μυθιστορία. Τα Σατυρικά του Πετρωνίου και οι
Μεταμορφώσεις του Απουληίου (μτφρ. K. Παναγιωτάκης –Σ. Παναγιωτάκης), Αθήνα: 29-64, 94117, 226-328

ΥΛΦ 174
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΔΑΣΚ.: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΥΛΦ 174
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
Β΄ ζώνης
ΤΜΗΜΑ
2
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνικά
Ναι, στα Νέα Ελληνικά

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04316/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο του λατινικού
μυθιστορήματος και των ιδιαιτεροτήτων του και στην ερμηνεία των δύο αντιπροσωπευτικών

έργων αυτού του genre: του Σατυρικού του Πετρωνίου και των Μεταμορφώσεων ή του Χρυσού
Γαϊδάρου του Απουλήιου.
Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Α) να καταδεικνύουν τα γνωρίσματα του “ρωμαϊκού fiction”
B) να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της εποχής συγγραφής των Σατυρικών και των
Μεταμορφώσεων (νερώνεια περίοδος, κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες, θρησκευτικός
συγκρητισμός κ.α. )
Γ) να γνωρίζουν τα κοινά μοτίβα με την προγενέστερη ελληνική λογοτεχνία
Δ) να κατανοούν το θέμα της ομοφυλοφιλικής σχέσης στην αρχαιότητα
Ε) να ερμηνεύουν τους συμβολισμούς του έρωτα στην κλασική αρχαιότητα (ιστορία έρωτα και
ψυχής στον Απουλήιο σε σχέση με πλατωνικά πρότυπα)
Δ) να κατανοούν τις κοινωνικές δομές της ρωμαϊκής κοινωνίας
ΣΤ) να αξιοποιούν τις γραμματοσυντακτικές γνώσεις τους στην κριτική των κειμένων
Ζ) να αναδείξουν τη μεταφραστική τους ικανότητα βάσει του ύφους των δύο κειμένων και των
δύο συγγραφέων
Η) να αξιοποιήσουν τις προηγούμενες γνώσεις τους στο θέατρο ως προς τη θεατρικότητα των
κειμένων
Θ) να συζητήσουν θέματα και να ανταλλάξουν απόψεις που άπτονται της ρωμαϊκής μυθιστορίας
με τον προσκεκλημένο ομιλητή από το παν/μιο της Γλασκόβης, Αναπλ. Καθ. κ. Κ. Παναγιωτάκη.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
2. Αυτόνομη εργασία
3. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
4. Προαγωγή κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
5. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου και διαφορετικότητας (ομοφυλοφιλία)
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι παραδόσεις έχουν ως αντικείμενο το Σατυρικόν (ή Σατυρικών) του Πετρώνιου και τις
Μεταμορφώσεις ή Ο χρυσός γάιδαρος του Απουλήιου. Τα δύο μυθιστορήματα θα εξεταστούν σε
σχέση με την εποχή συγγραφής του και τις ιδιαιτερότητες του περιεχομένου τους (πιθανά
πρότυπα, σκοποί συγγραφής, γλώσσα, ύφος, ερμηνευτικά ζητήματα π.χ. θεατρικότητα και
συμβολισμοί) με ιδιαίτερη έμφαση στο ιδιότυπο "Δείπνο του Τριμαλχίωνα" (Σατυρικόν) και στην
"Ιστορία του Έρωτα και της Ψυχής" (Απουλήιος).
Λέξεις-κλειδιά: νουβέλα, ρομάντζο, μυθιστορία, fiction, Πετρώνιος, Σατυρικά, Νερώνεια
περίοδος, ρητορική, θεατρικότητα, Εγκόλπιος, Άσκυλτος, Γείτων, Τριμαλχίων, Απουλήιος,
Αντι-συμπόσιο, αντι-ήρωες, ΄Ερωτας και Ψυχή, Μιλησιακές ιστορίες, Αλληγορική ερμηνεία.
Περιεχόμενο μαθημάτων:
Α΄ Μέρος: Petronius, Satyricon ή Satyrica
- Παρουσίαση της ύλης, βιβλιογραφίας, προσδοκώμενα αποτελέσματα,

- Ι. i) Αρχαία Νουβέλα και ο μυστηριώδης συγγραφέας των Σατυρικών
a) Τι δηλώνει ο όρος και τι είναι η αρχαία νουβέλα;
b) Λογοτεχνικά είδη (genres) που ενυπάρχουν και «αξιοποιούνται» στα Sat.
c) Ποιος ήταν ο Petronius (ή ο Petronius Arbiter);
d) O Petronius και οι κριτικοί του
- II. Τα λογοτεχνικά πρότυπα του Petronius και του Apuleius.
- ΙII. Εκπαίδευση και η σύνθεση της συγγραφής: το παράδειγμα της διένεξης ΕγκολπίουΑγαμέμνονα, Sat. 1-5
- IV. Cena Trimalchionis (Sat. 26,7-78,8)
a) Παράδοση και πρωτοτυπία
b) Θεατρικά στοιχεία στην cena: το «θεατρικό» όραμα του Πετρωνίου
για τη νερώνεια Ρώμη.
c) Συμβολισμοί και Αλληγορία: το παράδειγμα της ιστορίας «η Μέλισσα
και ο Λυκάνθρωπος»
- V. Ο Πετρώνιος και ο Φελίνι (παρακολούθηση της ταινίας: αναλογίες και διαφορές: η
κινηματογραφική μεταμόρφωση ενός κειμένου)
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Apuleius, Metamorphoses vel Asinus Aureus
VI. Ο Apuleius και οι Μεταμορφώσεις (ή Ο Χρυσός Γάιδαρος)
- VII. Οι Μεταμορφώσεις ως διασκέδαση/μύθος/αλληγορία.
VIII. Η ιστορία του Έρωτα και της Ψυχής (Ap.Met. 4. 28 - 6. 24)
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή-Συμμετοχή σε διάλεξη με αντικείμενο τα
Σατυρικά από τον Αναπλ. Καθ. του παν/μίου της Γλασκόβης κ. Κ. Παναγιωτάκη.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία

Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)




Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (PowerPoint κλπ)
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας eClass
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
83

3
125

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
Γραπτή Εξέταση
Τρίωρη γραπτή εξέταση:
1. Ερωτήσεις εισαγωγής (παραδόσεις και
συγγράμματα/βιβλιογραφία)

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

2. Απόδοση αποσπασμάτων διδαγμένων κειμένων
(με δυνατότητα επιλογής)
3. Γραμματικοσυντακτικές ασκήσεις
4. Ερωτήσεις σχολιασμού ερμηνείας
5. Απόδοση αποσπασμάτων αδίδακτου κειμένου (με
δυνατότητα επιλογής)
6. Γραμματικοσυντακτικές ασκήσεις αδίδακτου
κειμένου
7. Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής κατανόησης του
αδίδακτου κειμένου
Τα κριτήρια αξιολόγησης και η μορφή της τελικής γραπτής
εξέτασης είναι αναρτημένα στα «Έγγραφα» του eClass του
μαθήματος (Βλ. παραπάνω, URL μαθήματος)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Αναλυτική βιβλιογραφία υπάρχει στις σημειώσεις του μαθήματος που αναρτήθηκαν στο eClass του
μαθήματος
Τ. Haegg, Το αρχαίο μυθιστόρημα (μτφρ. Τζ. Μαστροράκη), Αθήνα 2010 (3η έκδοση).
Μ.Γ Μερακλής, Petronius: Σατυρικόν. Αθήνα 2005.
Κ. Μιχαήλ, 1970. Πετρωνίου Σατυρικόν. Αθήνα 1970.
Δ. Ράιος, Λατινική Μυθιστόρημα (Πετρώνιος-Απουλήιος), Ιωάννινα 2010 (νέα έκδοση).
P.G.Walsh, H ρωμαϊκή μυθιστορία , Τα «Σατυρικά» του Πετρωνίου και «οι Μεταμορφώσεις»
του Απουλήιου (μτφρ. Κ. Παναγιωτάκης-Στ. Παναγιωτάκης), Αθήνα 2000.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνικής Φιλολογίας
Προπτυχιακό
YΒΦ 271
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βυζαντινή Υμνογραφία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

Εαρινό

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ελληνική
ναι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04331/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα είδη και τους κυριότερους εκπροσώπους της Βυζαντινής
Υμνογραφίας, τα desiderata, τις επιστημονικές μεθόδους και τα εργαλεία της Βυζαντινής
Φιλολογίας στο χώρο αυτό.



Απώτερος στόχος να μπορούν οι φοιτητές να προσεγγίσουν τα κείμενα της υμνογραφίας,
να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά τους, το ιδιαίτερο διακειμενικό πλαίσιό τους, τις
μετρικές ιδιαιτερότητές τους και τα προβλήματα που αναφύονται κατά την κριτική
έκδοσή τους.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
•
Άσκηση κριτικής
•
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
•
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Παρουσίαση των ειδών και των εκπροσώπων της Βυζαντινής Υμνογραφίας, αλλά και
των desiderata, των επιστημονικών μεθόδων και των εργαλείων της Βυζαντινής
Φιλολογίας στο χώρο αυτό.
Ερμηνεία επιλεγμένων κειμένων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Στην τάξη
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Eπικοινωνία μέσω e-mail

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Σύντομες εργασίες ανά
μάθημα και τελική
προφορική εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(20 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες
78 ώρες

3 ώρες
120 ώρες

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Συμμετοχή στο μάθημα και στις σύντομες επιμέρους
εργασίες
Προφορική/γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Θ. Δετοράκης, Βυζαντινή Υμνογραφία, πανεπιστημιακές παραδόσεις. Ηράκλειο.
Κων. Παΐδας, Εισαγωγή στη βυζαντινή ποίηση: λόγια κοσμική ποίηση, θρησκευτική ποίηση και
υμνογραφία. Αθήνα 2006.
Κ. Μητσάκης, Βυζαντινή Υμνογραφία, τ. Α΄. Θεσσαλονίκη 1971.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ 11ΟΥ ΚΑΙ 12ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνικής Φιλολογίας
Προπτυχιακό
ΥΒΦ272
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
Ιστορικοί και Χρονογράφοι του 11ου και 12ου αιώνα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ελληνική
ναι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04313/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποβλέπει στο να παρουσιάσει στους φοιτητές την προσωπικότητα και το ιστορικό
έργο των σημαντικότερων Βυζαντινών ιστοριογράφων του 11ου και 12ου αιώνα (Μιχαήλ Ψελλού,
Μιχαήλ Ατταλειάτη, Νικηφόρου Βρυέννιου, Άννας Κομνηνής, Ιωάννη Σκυλίτζη, Ιωάννη
Ζωναρά κ.ά.).
 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στην ιστορία

των δύο αυτών αιώνων του Βυζαντίου αλλά και προγενέστερων εποχών και θα έχουν
προχωρήσει μερικά βήματα στην κατανόηση σημαντικών ιστορικών και πολιτικών γεγονότων
 Θα έχουν εξασκηθεί στη μετάφραση και τον ιστορικό, πραγματολογικό και γλωσσικό
σχολιασμό των κατά κανόνα απαιτητικών αυτών λογοτεχνικών κειμένων
 Θα έχουν εμπεδώσει τις γνώσεις τους στη γραμματική και το συντακτικό της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας
 Θα έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση, ώστε να μπορούν να μελετούν το ύφος και να
ελέγχουν την αντικειμενικότητα των βυζαντινών αυτών ιστοριογράφων

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
•
•

Άσκηση κριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγή στη Χρονογραφία του Μιχαήλ Ψελλού.
2. Ρωμανός Δ΄ Διογένης. Το απόσπασμα από τη Χρονογραφία του Ψελλού για την ήττα του
Ρωμανού του Δ΄ στο Μάτζικερτ: Περὶ Ῥωμανοῦ τοῦ Διογένους καὶ ὅπως καὶ τὴν ζωὴν καὶ
τὴν βασιλείαν ἀπώλεσε.
3. Μιχαήλ Ατταλειάτης: Ὅπως ἡττήθη ὁ Ῥωμανὸς Διογένης καὶ ἑάλω.
4. Ιωάννης Σκυλίτζης: Αποστασία του Βάρδα Σκληρού και του Βάρδα Φωκά.
5. Νικηφόρος Βρυέννιος: Περὶ Νικηφόρου τοῦ Βρυεννίου καὶ πῶς εἰς ἀποστασίαν ὥρμησε.
6. Άννα Κομνηνή: Κατάκρισις Ἰωάννου τοῦ Ἰταλοῦ.
7. Ιωάννης Ζωναράς: Ἡ κατὰ τῶν Περσῶν ἐκστρατεία Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική

Στην τάξη
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Eπικοινωνία μέσω e-mail

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Σύντομες εργασίες ανά

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες
78 ώρες

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

μάθημα και τελική
προφορική εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(20 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

3 ώρες
120 ώρες

Συμμετοχή στο μάθημα και στις σύντομες επιμέρους
εργασίες
Προφορική τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Απ. Καρπόζηλου, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, τόμος Γ΄: 11ος -12ος αιώνας, Αθήνα
2009 (Εκδόσεις Κανάκη)
Εύ. Θ. Τσολάκη, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι 11ου και 12ου αιώνα (Γραμματολογικά –
Ανθολογία κειμένων), Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη
Michael J. Angold, Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204. Μια πολιτική ιστορία,
Αθήνα 2008 (εκδ. Παπαδήμα)
H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Β΄,
Αθήνα 1997 (Μ.Ι.Ε.Τ.), σελ. 13-364.
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ΔΙΔΑΣΚ.: ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνικής Φιλολογίας
Προπτυχιακό
EEΒΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Εισαγωγή στη βυζαντινή επιστολογραφία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

Εαρινό

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ελληνική
ναι
https:// eclass.duth.gr/courses/KOM04325/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Οι φοιτητές καλούνται να εξοικειωθούν με τις βυζαντινές επιστολές, ένα από τα πιο διαδεδομένα
είδη της ρητορικής στο Βυζάντιο, να θυμηθούν τους κανόνες της αρχαίας ρητορικής που τις
διέπουν και να αποκτήσουν την ευχέρεια να κατανοούν δύσκολα βυζαντινά κείμενα, όπως είναι
οι επιστολές.

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στο πολύ
σημαντικό αυτό είδος της βυζαντινής ρητορικής, όπως αυτό διαμορφώθηκε σε όλη τη
διάρκεια της βυζαντινής χιλιετίας.
 Θα έχουν εξασκηθεί στη μετάφραση και τον ιστορικό, πραγματολογικό και γλωσσικό
σχολιασμό των κατά κανόνα απαιτητικών αυτών λογοτεχνικών κειμένων.
 Θα έχουν μάθει να αντλούν σημαντικές πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα της εποχής
που εμπεριέχουν οι επιστολές, οι οποίες πάντα αντικατοπτρίζουν την εποχή τους.
 Θα έχουν, επίσης, εξασκηθεί στα ρητορικά σχήματα και μοτίβα που χρησιμοποιούν οι
βυζαντινοί επιστολογράφοι, αλλά και στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
•
•

Άσκηση κριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αυτόνομη εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θα προηγηθεί μια Εισαγωγή γενικά για το λογοτεχνικό είδος της Επιστολογραφίας και
ειδικότερα για τη Βυζαντινή Επιστολογραφία. Θα μεταφραστούν, θα ερμηνευτούν και θα
σχολιαστούν επιστολές των σημαντικότερων βυζαντινών επιστολογράφων από τον 4ο έως
τον 15ο αιώνα:
1. [Basilii et Libanii] Commercii ep. 4 Βασιλείῳ Λιβάνιος
2. Μεγάλου Βασιλείου, επ. 12 και 13 Ὀλυμπίῳ, επ. 19 Γρηγορίῳ ἑταίρῳ, επ. 300 Πατρὶ
σχολαστικοῦ παραμυθητική
3. Γρηγορίου Ναζιανζηνού, επ. 51 <Νικοβούλῳ>, επ. 5 Τῷ αὐτῷ (sc. Γρηγορίῳ)
4. Συνεσίου Κυρηναίου, επ. 16 Τῇ αυτῇ, sc. Ὑπατίᾳ
5. Θεοδώρου Στουδίτη, επ. 63 Ἀβολίῳ καὶ Ἰωάννῃ μονάζουσιν, επ. 315 Τιμοθέῳ τέκνῳ
6. Φωτίου Πατριάρχου, επ. 4 Παρθενίῳ ἀσηκρῆτις, επ. 47 Ἀλεξάνδρῳ κόμητι
7. Θεοδώρου Κυζίκου επ. Β 2 Θεόδωρος τῷ αὐτοκράτορι Κωνσταντίνῳ, επ. Β 3 Κωνσταντῖνος
8. Μιχαήλ Ψελλού, επ. 9 (82) Πρὸς τὸν βασιλέα τὸν Διογένην...
9. Ιωάννη Τζέτζη, επ. 17 Πρός τινα γραμματικόν, επ. 1 Τῷ ἡγουμένῳ τῆς Παντεπόπτου
10. Μιχαήλ Χωνιάτη, επ. 1 Πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κῦρ Νικήταν τὸν Χωνιάτην,
επ. 2 Τῷ Θεσσαλονίκης κυρῷ Εὐσταθίῳ
11. Νικηφόρου Χούμνου επ. 2 και 3 <τῷ πρωτοβεστιαρίῳ τῷ Μουζάλωνι>
12. Δημητρίου Κυδώνη, επ. 291 Amico praedilecto, Thessalonicam?
13. Μανουήλ Καλέκα, επ. 1 <Τῷ βασιλεῖ>
14. Ιωσήφ Βρυεννίου, επ. 1 Ἰωάννῃ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Στην τάξη
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (ηλεκτρονικός
υπολογιστής και προβολέας)
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Eπικοινωνία μέσω e-mail
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Σύντομες εργασίες ανά
μάθημα και τελική
προφορική εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(20 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες
78 ώρες

3 ώρες
120 ώρες

Συμμετοχή στο μάθημα και στις σύντομες επιμέρους
εργασίες
Προφορική τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Α΄,
Αθήνα 1987 (Μ.Ι.Ε.Τ.), σελ. 301-357

Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Βυζαντινὴ Ἐπιστολογραφία, ἤτοι Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Βυζαντινὴν
Φιλολογίαν τόμ. Γ΄, Θεσσαλονίκη 1993 (ἀνατ. Γ΄ ἐκδόσεως τοῦ 1969)
Βασίλ. Ἀλ. Σαρρῆς, Ἡ βυζαντινή παραμυθητική ἐπιστολή. Ἀπό τόν Θεόδωρο Στουδίτη ἕως τόν
Εὐστάθιο Θεσσαλονίκης (9ος - 12ος αι.).Ὁ θεραπευτικός λόγος τῶν Βυζαντινῶν ἐνάντια στό
πάθος τῆς λύπης, Θεσσαλονίκη 2005
Ἰωάννης Συκουτρῆς, Μελέτες καὶ ἄρθρα. Τὰ γερμανόγλωσσα δημοσιεύματα. Ἀρχαία
ἐπιστολογραφία, τόμ. Α΄, Αθήνα 2001 (Μ.Ι.Ε.Τ.), σελ. 171-250 (Νεοελληνική μετάφραση του
λήμματος “Epistolographie” που έγραψε ο Συκουτρής στην Realenzyklopädie, Supplementband
5, 1931)
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνικής Φιλολογίας
Προπτυχιακό
ΕΕΒΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
284
Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ελληνική
ναι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04311/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων



Οι φοιτητές θα εισαχθούν στον επιστημονικό κλάδο της Κριτικής των κειμένων με
έμφαση στην φιλολογική «εικασία» ως μέθοδο αποκατάστασης του κειμένου, καθώς και
στην παραδοσιακή μέθοδο καταρτισμού στέμματος χειρογράφων,
θα αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν τα δεδομένα της χειρόγραφης παράδοσης

και να τα αξιοποιούν στην πράξη για την αποκατάσταση του κειμένου και την σύνταξη
κριτικής έκδοσης (με στέμμα χειρογράφων και κριτικό υπόμνημα).
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
•
Άσκηση κριτικής
•
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
•
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θα παρουσιαστεί εν συντομία η ιστορία της «μεθόδου Λάχμαν», η διαδικασία καταρτισμού
στέμματος, οι προϋποθέσεις της επιτυχημένης εικασίας. Θα γίνεται παράλληλα εξάσκηση
με την καθοδήγηση του διδάσκοντα σε συγκεκριμένα κείμενα.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή

Στην τάξη
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Eπικοινωνία μέσω e-mail

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Σύντομες εργασίες ανά
μάθημα και τελική
προφορική εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(20 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες
78 ώρες

3 ώρες
120 ώρες

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Συμμετοχή στο μάθημα και στις σύντομες επιμέρους
εργασίες
Προφορική/γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων / απόκτησης
δεξιοτήτων
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Μ. L. West, Kριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων (μτφρ. Γ. Παράσογλου). Αθήνα
1989.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
ΔΙΔΑΣΚ.: RAIMONDO TOCCI
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνκής Φιλολογίας
Προπτυχιακό
EEΒΦ289
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο και 4ο
Βυζαντινή Λογοτεχνία / Γραμματεία (μέσης περιόδου)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Κανένα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνκή
Ναί
https://eclass.duth.gr

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του
αρχαιοελληνικού πεζού λόγου (λεξικά, γραμματικές, συντακτικά, τόσο σε συμβατική
όσο και σε ηλεκτρονική μορφή)
• Να μεταφράζουν και να αναλύουν τα λογοτεχνικά κείμενα, προσεκτικά και

•
•
•

συστηματικά, εκ του σύνεγγυς.
Να διαβάζουν και να μεταγράφουν μεσαιωνικά ελληνικά χειρόγραφα
Να προσεγγίζουν γλωσσικά και να διορθώνουν εσφαλμένες γραφές των χειρογράφων
(και με τη βοήθεια των απαραίτητων τεχνολογιών)
Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις της παλαιογραφίας και σε συμφραζόμενα πέραν της
φιλολογίας, π.χ. στην γραφολογία

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η λεγόμενη Ἐπιτομή του Ιωάννη Κιννάμου· το ιστοριογραφικό
αυτό έργο του Κιννάμου, βασιλικού γραμματέα επί Μανουήλ Α΄ Κομνηνού, αναφέρεται στη
βασιλεία του Ιωάννη Β΄ (1118–1143) και του Μανουήλ Α΄ (1143–1180), καλύπτοντας το
χρονικό διάστημα από το 1118 έως το 1176. Μαζί με τη Χρονική Διήγηση του Νικήτα Χωνιάτη, η
οποία περατώνεται, ως γνωστόν, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους
το 1204, η Ἐπιτομή του Κιννάμου, γραμμένη σε λόγια γλώσσα γύρω στα 1183–85, θεωρείται η
σημαντικότερη πηγή για τα γεγονότα του δωδεκάτου αιώνα· σώζεται σήμερα σε συνολικά έξι
χειρόγραφα (13ος – 18ος αι.).
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει τριμερή δομή, η οποία αντιστοιχεί στα τρία βασικά πεδία
μελέτης βυζαντινών κειμένων· την παλαιογραφία, την φιλολογική αποκατάσταση των κειμένων
και την κατανόηση και ανάλυσή τους. Συνοπτικά περιλαμβάνει:
1. Επιλεγμένα αποσπάσματα της Επιτομής του Ιωάννου Κιννάμου: κατανόηση μορφής και
περιεχομένου (λεξιλόγιο, γραμματικοσυντακτικές δομές κ.λπ.) και απόδοση στα Νέα Ελληνικά.
2. Ανάγνωση και μεταγραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων των έξι χειρογράφων που παραδίδουν
την Επιτομή.
3. Σύγχρονες τεχνικές κριτικής αποκατάστασης του κειμένου της Επιτομής.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο




ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες




Χρήση βάσεων δεδομένων (TLG, Pinakes κ.λπ.)
Παρουσιάσεις – διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας classweb
Eπικοινωνία μέσω email
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Αυτόνομη μελέτη και
προετοιμασία για την
πρόοδο
Συγγραφή εργασίας

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
35

51

125

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική (για τους φοιτητές
ERASMUS: Αγγλική)
Μέθοδος αξιολόγησης: Συμπερασματική
Α. Υποχρεωτική πρόοδος δύο (2) ωρών, η οποία θα
περιλαμβάνει:
1. Μετάφραση διδαγμένου αποσπάσματος της Επιτομής
2. Μεταγραφή χειρογράφου διδαγμένου αποσπάσματος
της Επιτομής
3. Ερωτήσεις σχετικά με την τεχνική των εκδόσεων και
την κριτική των κειμένων
Β. Υποχρεωτική γραπτή εργασία (ατομική ή ομαδική), η
οποία θα αποτελείται από
Μετάφραση και σχολιασμό αδίδακτου αποσπάσματος της
Επιτομής.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Απόστολος Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι. Τόμος Γ´: 11ος–12ος αἰ.
Αθήνα, Κανάκη 2009.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
G. Horrocks, Ελληνικά: Η ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της. Αθήνα, Εστία 2006.
H. Hunger, Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου: γαρφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο. Αθήνα 1995.
Ε. Mioni, Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία. Αθήνα 1994.
R. Τocci, Zur Überlieferung der sogenannten Epitome des Ioannes Kinnamos. Bulgaria
Mediaevalis 2 (2011 [= Studies in honour of Professor Vassil Gjuzelev]) 121–130.

Μ. West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων. Αθήνα 1989.
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ΔΙΔΑΣΚ.: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΥΝΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ
242
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές εποπτεία της γραμματείας του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού. Η γραμματεία αυτή παρουσιάζεται ενταγμένη στην ιστορική εποχή που την
γέννησε, αλλά ταυτόχρονα επεξηγείται, έτσι ώστε οι φοιτητές να αντιληφθούν τους δεσμούς που

την συνδέουν με τις μεγάλες μορφές του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Η συνιστώσα της
Συγκριτικής Γραμματολογίας αποκτά έτσι ουσιαστικά σημασία, στο πλαίσιο της διδασκαλίας.
Η εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, με τις ιδέες που προώθησε, καθώς και τις πρακτικές
που απέρρευσαν από τις ιδέες αυτές, αναδεικνύεται τόσο αυτόνομα όσο και στην επαφή της με τη
δική μας συγχρονία.
Οι τρεις φάσεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με τους εκπροσώπους τους μελετώνται
αναλυτικά, χάρη σε επιλεγμένα κείμενα, τα οποία φωτίζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να απαντήσουν σε κρίσιμα
ερωτήματα σχετικά με την γραμματεία και την ιστορία της εποχής που προσεγγίζουμε.
Ταυτόχρονα είναι σε θέση να προσεγγίσουν την ειδική γλώσσα των κειμένων του Διαφωτισμού,
αλλά και να αντιληφθούν τα γλωσσικά προβλήματα της εποχής , με τις λύσεις που επιλέχθηκαν
κατά περίπτωση.
Τέλος, ελπίζουμε ότι στη συνείδησή τους έχουν αναδειχθεί ορισμένες μεγάλες προσωπικότητες
της παιδείας μας, οι οποίες καθόρισαν την πορεία του Ελληνισμού, προσωπικότητες όπως ο
Ρήγας και ο Κοραής.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία/ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές ενότητες:


Το σχήμα του Διαφωτισμού - γενικά χαρακτηριστικά και κύριες ιδέες ή αξίες του
κινήματος. Άνοιγμα πάνω στον χρόνο. Μέσα σε ποιες συνιστώσες του ελληνικού βίου,
σε ποια ιστορική συγκυρία, εμφανίζεται ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός.



Από τους ξένους προς τους έλληνες διαφωτιστές: οι τρεις μεγάλες φάσεις του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού.



Η μορφή του φιλοσόφου, όπως αυτή εμφανίζεται στον γαλλικό Διαφωτισμό/

Φαναριώτες και λόγιοι έμποροι στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό.


Ξεκινώντας από τον J. Locke: η επίδραση των ιδεών του ως προς τη λειτουργία της
ανθρώπινης νόησης.



Το έργο του Montesquieu: Οι Περσικές επιστολές ή αλλιώς τα πρώιμα ανατρεπτικά
μηνύματα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.



Η τύχη του Voltaire στην ελληνική παιδεία: η πρώτη μετάφραση ενός παραμυθιού του
γάλλου φιλοσόφου από τον Ευγ. Βούλγαρη. Πορεία και έργα του τελευταίου.



Το ζήτημα της ανεξιθρησκίας: από τον Voltaire προς τον Βούλγαρη.



Δίπλα στον Βούλγαρη, η μορφή του μαθητή του: Ιώσηπος Μοισιόδαξ, βίος και έργα. Ο
αγώνας για διαφορετική εκπαίδευση του Ελληνισμού. Ο ρόλος των επιστημών.



Η περιπέτεια της Εγκυκλοπαίδειας: οι κύριοι συντελεστές της D. Diderot και
D’Alembert.



Ανταποκρίσεις των αιτημάτων της Εγκυκλοπαίδειας στην παιδεία του Ελληνισμού: η
περίπτωση του Δ. Καταρτζή στην φαναριώτικη αυλή του Βουκουρεστίου.



Ο κύκλος του Καταρτζή και οι μαθητές του: η ειδική περίπτωση του Ρήγα.



Γενικά χαρακτηριστικά της πεζογραφίας του Διαφωτισμού στη Γαλλία: ανάπτυξη του
μυθιστορήματος και της σύντομης αφήγησης. Η διασκευή του Ρήγα από το έργο του R.
de la Bretonne Σχολείον των ντελικάτων εραστών.



Το έργο του Ρήγα που εκλαϊκεύει την επιστήμη / το έργο που προετοιμάζει την ελληνική
Επανάσταση.



Οι ‘Δημητριείς’, Δ. Φιλιππίδης – Γ. Κωνσταντάς, και το επίτευγμα της Γεωγραφίας
Νεωτερικής.



Η μορφή του Condorcet : οι απόψεις του για την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος
στον κόσμο/ συμβολή του στον αγώνα για ισότιμη εκπαίδευση. Η επίδραση του
φιλοσόφου στον ελληνικό Διαφωτισμό. Η αισιοδοξία του Διαφωτισμού.



Αδαμάντιος Κοραής: ο τύπος του έλληνα λογίου στην φάση της ωριμότητας του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Βίος, χαρακτήρας και έργο. Οι τρόποι με τους οποίους
επιχειρεί να επιδράσει σε νοοτροπίες και αντιλήψεις, ώστε να δημιουργήσει κύματα
ανανέωσης από μέσα από την ίδια την ελληνική κοινωνία.



Το έργο του C. Beccaria Περί Αδικημάτων και Ποινών και η ελληνική μετάφραση από
τον Κοραή.



J.-J. Rousseau : ο φιλόσοφος και ο λογοτέχνης/ στο μεταίχμιο του Διαφωτισμού και του
Ρομαντισμού. Έργα του. Το Κοινωνικό Συμβόλαιο/ παραδείγματα επίδρασης στην

ελληνική παιδεία.


Helvétius : λίγα λόγια για την εικόνα του Ελληνισμού στην ευρωπαϊκή πεζογραφία του
Διαφωτισμού. Το έργο Περί του πνεύματος. Herder: η σχέση του γερμανού φιλοσόφου
του Διαφωτισμού με την ελληνική ρομαντική εποχή και την ανάπτυξη της Λαογραφίας.



Ο Κοραής στον κύκλο των Ιδεολόγων, απογόνων της σκέψης του Helvétius: το
«Υπόμνημα» που παρουσίασε στην «Εταιρεία των Ανθρωποτηρητών», το 1803.
Αποτυπώσεις του ελληνικού παρόντος – σχεδιασμός του νεοελληνικού κράτουςαπαντήσεις στις κατηγορίες που, έμμεσες ή άμεσες, βαρύνουν τους σύγχρονούς του
Έλληνες. Η διεκδίκηση της πατρογονικής κληρονομιάς των Φώτων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διδασκαλία στην τάξη
1. Θεωρητική εισαγωγή/διάλογος/εμπέδωση
2. Εφαρμογή σε κείμενα του διαφωτισμού και
συζήτηση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα

Αξιολόγησης,

Μέθοδοι

Διαδικτυακοί τόποι για την αναζήτηση πληροφοριών
Επικοινωνία με e mail
Διόρθωση εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή
Δραστηριότητα
Θεωρητική εισαγωγή
Διαδραστική εφαρμογή,
με προσέγγιση κειμένων
και σχολιασμό
Προαιρετικές
πριμοδοτικές εργασίες,
πάνω στη θεματική του
μαθήματος
Αυτόνομη μελέτη/
αναζητήσεις σε
βιβλιοθήκες
Σύνολο μαθήματος (25
ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
13
26

(80 ώρες για όσους
επιλέγουν να κάνουν την
εργασία)
111

150

Τρίωρη γραπτή εξέταση σε ελληνική γλώσσα. Απαιτείται
καλή δομή του γραπτού, όπως και ικανότητες γραπτού
λόγου.

αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Η εξέταση χωρίζεται σε θεωρητικό τμήμα (με επιλογή
θεμάτων) και σε υποχρεωτικό σχολιασμό κειμένου της
εποχής του Διαφωτισμού. Το κείμενο αυτό συνοδεύεται
από μερικά σχόλια, που το τοποθετούν ως προς τον
συγγραφέα και τον χρόνο.
Οι προαιρετικές εργασίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο της
διδασκαλίας. Οι φοιτητές που τις παρακολουθούν
καλούνται να εκφέρουν τεκμηριωμένη άποψη ως προς
αυτές. Κατά την εξέταση οι εργασίες αυτές κατατίθενται
εκτυπωμένες, μαζί με το γραπτό.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: (επιλογή)


Δημαράς, Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα 1977.



Κιτρομηλίδης, Π., Νεοελληνικός Διαφωτισμός Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες,
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2000.



---



Δημητριείς, Γεωγραφία Νεωτερική, επιμ. Αικ. Κουμαριανού, Ερμής, Νέα Ελληνική

, Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2004.

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1988.


Καταρτζής, Δ., Τα Ευρισκόμενα, εκδότης Κ.Θ. Δημαράς, Ερμής, Αθήνα 1999.



Κοραής, Αδ., Προλεγόμενα στους αρχαίους έλληνες συγγραφείς και η αυτοβιογραφία του,
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986.



------

, Αλληλογραφία, τ.Α’, 1774-1798, Ο.Μ.Ε.Δ., Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα

1964.


----- , Πολιτικά φυλλάδια του Αδαμαντίου Κοραή, Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1983.
Μοισιόδαξ, Ι., Απολογία, επιμ. Άλ. Αγγέλου, Ερμής, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
1992.



Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, τ.Α’- Ε’, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2001.

ΥΝΕΦ 243
ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(Β΄ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙ. ΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ)
ΔΙΔΑΣΚ.: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΥΝΕΦ 243
ΕΞΑΜΗΝΟ Εαρινό
ΣΠΟΥΔΩΝ
Εκφάνσεις πρώιμης Νεοτερικότητας στην Ελλάδα
(Β΄μισό του 19ου αι. ως τις αρχές του 20ού)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙ
ΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ
ΑΣ

ΠΙΣΤΩΤ
ΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔ
ΕΣ

3

6
Διακαλλιτεχνική
προσέγγιση με προβολή
ταινιών και πινάκων
ζωγραφικής εκτός ωρών
διδασκαλίας και συζήτησή
τους
Υποχρεωτικό ειδίκευσης

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΝΕΦ 202 (ιστορικό υπόβαθρο για την εποχή)
Ελληνικά (εκτός των φοιτητών ERASMUS)
Ναι

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Εξοικείωση με την θεωρία για τη νεοτερικότητα όπως διαμορφώνεται στην Ευρώπη, κυρίως με
εκείνη του Μπωντλαίρ.
Γνώση/κατανόηση και εξοικείωση με τα ιστορικά συμφραζόμενα που διαμορφώνουν τη
Νεοελληνική πεζογραφία το β΄ μισό του 19ου αιώνα και των αρχών του εικοστού.
Ανάλυση και ερμηνεία κειμένων που διαμορφώνουν τη λογοτεχνική παραγωγή του β΄μισού του
19ου αι.
Υλοποίηση/εφαρμογή των υποδομών και τεχνολογιών με αφορμή και τη διακαλλιτεχνική προσέγγιση
(ταινίες και πίνακες σε σχέση με λογοτεχνικά έργα) αλλά και την αναζήτηση σε ψηφιακές
βιβλιοθήκες.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, Σχεδιασμός και διαχείριση
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
έργων
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στη διαφορετικότητα
Λήψη αποφάσεων
και στην πολυπολιτισμικότητα
Αυτόνομη εργασία
Σεβασμός στο φυσικό
Ομαδική εργασία
περιβάλλον
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής,
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγγελματικής και ηθικής
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής
σκέψης
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την Νεοελληνική πεζογραφία το β΄ μισό
του 19ου αιώνα και των αρχών του εικοστού.
Εφόσον η εξέταση θα γίνει συγκριτικά με κείμενα άλλων εθνικών λογοτεχνιών και σε σχέση με
την είσοδο των βασικών κινημάτων που επικρατούν στο λογοτεχνικό στερέωμα την
προαναφερθείσα περίοδο, σκοπός είναι να αποκτήσουν ικανότητα κρίσης και σύγκρισης.
Κεντρικός θεματικός άξονας είναι η περιγραφή του αστικού τοπίου, σε συνάρτηση με την
ιδεολογία της νεοτερικότητας και πώς αυτά υλοποιούνται σε κείμενα που εντάσσονται σε
διαφορετικά κινήματα.
Σκοπός είναι επίσης να γνωρίσουν κείμενα που δεν διδάσκονται στο σχολείο, αλλά ούτε και στα
εισαγωγικά μαθήματα, κατόπιν έρευνας σε εφημερίδες και περιοδικά.
Ως μάθημα ειδίκευσης, τους δίνεται η ευκαιρία να εκπονήσουν εργασίες με μεγάλη βιβλιογραφία
και να παρουσιάσουν τόσο μελέτες όσο και λογοτεχνικά κείμενα, προσεγγισμένα υπό το φως των
μελετών που διάβασαν.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ι.1

Γενικά για τον 19ο αιώνα ως εποχή μετάβασης προς τη νεοτερικότητα.

Ι.2

Η πνευματική κίνηση: Φιλοσοφία, Τέχνη, Επιστήμες, Βιομηχανία, Υλικός Πολιτισμός.

Ι.3

Ο Χέγκελ στη Φιλοσοφία και ο Μπωντλαίρ στην τέχνη.

Ι.4

Ο Μπωντλαίρ και ο “Ζωγράφος της μοντέρνας ζωής”

Ι.5
Όψεις νεοτερικότητας στα κινήματα από το 1850-1910 (Συμβολισμός, Ρεαλισμός,
Νατουραλισμός, Αισθητισμός, Ιμπρεσσιονισμός, Σετσεσιονισμός, Εξπρεσσιονισμός μέχρι τα
πρωτοποριακά κινήματα του καθαυτό Μοντερνισμού (Φουτουρισμός, Ντανταϊσμός, Κυβισμός,
Βορτικισμός, Λεττρισμός, Υπερρεαλισμός, Μοντερνισμός ως κίνημα, Πρωτογονισμός). Οι
νεωτερισμοί στην Τεχνική, το Περιεχόμενο-Θέμα, τη Δομή, τον Τρόπο, το Είδος, την Λειτουργία
(μετά ή άνευ σκοπού του καλλιτέχνη) και την Πρόσληψη της Τέχνης.
Ι.6

Ο Ροΐδης και οι απαρχές της νεοτερικότητας στην Ελλάδα (ομοιότητες και διαφορές με

Δυτικούς).
Ι.7
Το θέμα του Ρεαλισμού και του Νατουραλισμού στην Ελλάδα. Η Ηθογραφία και το
πρόβλημα του όρου και των συναφών: Αθηναιογραφία – Επαρχιώτικη Ηθογραφία –
Χρονογράφημα – Οδοιπορικό – Εικόνα κλπ. 1) Α.Γ.Η. και μετάφραση της Νανάς, 2) Το
Διαγώνισμα της Εστίας και η συν αυτώ παραγωγή, 3) Η παραλογοτεχνική παραγωγή, 4) Τα
μεγάλα έργα του Ρεαλισμού και Νατουραλισμού στην Ελλάδα και 5) Ο κριτικός και θεωρητικός
λόγος περί νεοτερικότητας από τους Έλληνες.
Ι.8
Ο Συμβολισμός, ο Αισθητισμός και η νεοτερικότητα στη μορφή και τις ειδολογικές
ταυτότητες. Οι πρώτοι συμβολιστές και η διαφορά τους από τη Δύση (Παλαμάς, Καβάφης,
Επισκοπόπουλος, Ροδοκανάκης, Στεφάνου κλπ.).
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο τόσο στην τάξη όσο και κατά τις ώρες συνεργασίας, ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω
της πλατφόρμας του e-class και χρήση του e-class για ενημέρωση και διάθεση σημειώσεων και πλάνου του μαθήματος ή
παράθεση χρήσιμων συνδέσμων (links), στους οποίους μπορούν να βρουν υλικό για το μάθημα, αλλά και για μελλοντικά
μαθήματα Νέων Ελληνικών.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση διαδραστικού πίνακα για προβολή κειμένων, πινάκων και ταινιών ή μουσικής σχετικής με τις εποχές που
εξετάζουμε στο μάθημα, Χρήση e-mail, e-class και εργαλείων αναζήτησης ψηφιακού υλικού στο διαδίκτυο.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Πρώτη έως δέκατη τρίτη εβδομάδα:
Διαλέξεις εισαγωγικές για τη νεοτερικότητα
και εξέταση κειμένου του Μπωντλαίρ. Μελέτη
άρθρων από το Λεξικό Πατάκη και του άρθρου
του Μπωντλαίρ “Ζωγράφος της μοντέρνας
ζωής”. Κατόπιν, προσέγγιση έργων
πεζογραφίας σε σχέση με τη θεωρία της
νεοτερικότητας και την ιστορική συγκυρία.
Μελέτη των κειμένων

39 ώρες (διαλέξεις)

Έβδομη εβδομάδα: Διάλεξη του συναδέλφου
Ερευνητή στο Ε.Ι.Ε. Χατζόπουλου Μάριου με
θέμα: Οι λογοτέχνες και η Μεγάλη Ιδέα στον
τύπο κατά το β μισό του 19ου αι. (εκτός ωρών
διδασκαλίας). Παρακολούθηση διάλεξης και
συζήτηση με τον συνάδελφο για το θέμα αυτό
που σχετίζεται με τα έργα που εξετάζουμε.

3 ώρες διάλεξη προσκεκλημένου

Όγδοη εβδομάδα: Προβολή ταινίας (εκτός
ωρών διδασκαλίας). Παρακολούθηση ταινίας

3 ώρες ταινία

75 ώρες (μελέτη)

και συζήτηση για την εποχή και την τέχνη της.
Σύνολο ωρών: Α. Διαλέξεις

42 ώρες

Β. Ταινία

3 ώρες

Γ. Μελέτη (εγχειριδίων,
λογοτεχνικών κειμένων και πινάκων)

75 ώρες (μελέτη)
120 ώρες/6 μονάδες= 20ώρες/διδακτική
μονάδα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Οι φοιτητές εξετάζονται στα Ελληνικά, εκτός των φοιτητών Εράσμους που, αν το επιθυμούν μπορούν να εξεταστούν στα
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά ή Ιταλικά. Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως από τη συμμετοχή και επίδοσή τους στην τελική εξέταση
του μαθήματος, αλλά και σε κάποιο ποσοστό από τη συμβολή τους α) στις προαναφερθείσες δραστηριότητες, και β) τη
συμμετοχή τους στη συζήτηση που γίνεται στην τάξη. Οι ερωτήσεις στο τελικό γραπτό χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει
ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις ιστορικογραμματολογικού ή θεωρητικού χαρακτήρα ή παράθεση ορισμών για βασικές
έννοιες που σχετίζονται με τη νεοτερικότητα. Το δεύτερο μέρος έχει απαντήσεις ανάπτυξης με απαραίτητη την άσκηση της
κριτικής ικανότητας, αφού αναλύουν ένα κείμενο λογοτεχνικό το οποίο τοποθετούν στην εποχή του, τα κινήματα, το είδος και
το όλο έργο του συγγραφέα ενώ κατόπιν το ερμηνεύουν. Η διακαλλιτεχνική προσέγγιση, όπως και η συγκριτική προοπτική που
διανοίγεται, απαιτεί ικανότητα κρίσης, λύσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την διαφορά στη μορφή, το υλικό ή τη
γλώσσα και τον πολιτισμό κλπ..
Τα κριτήρια αξιολόγησης εξηγήθηκαν στους φοιτητές κατά την έναρξη και τη λήξη του εξαμήνου και συγκεκριμένα στη δεύτερη
και στην δωδέκατη εβδομάδα μαθημάτων.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου Το ψηλαφητό παλίμψηστο της ροϊδικής γραφής (σσ. 157234), που διανέμεται από τον Εύδοξο.
2. Τα κείμενα που διδάχθηκαν και βρίσκονται στο corpus:
•
Baudelaire, “Ο Ζωγράφος της μοντέρνας ζωής” (1863)
•

Ροΐδης, “Ορέστης και Πυλάδης” (terminus post quem 1871, c. 1872-1875) (Γ 217-222)

•

“Άγιος Σώστης” (1891) (Δ 19-29)

•

“Αιτναίαι Αναμνήσεις” (1873) (Β 78-85)

•

“Δημοσιογραφικόν δελτίον (Ασμοδαίος 21-9-1875)” (Β 155-159)

•

“Ο διαβάτης” (25-12-1900) (Ε 321-324)

•

“Καϊνίται” (Α 361-369)

•

Παπαδιαμάντης, “Ο ξεπεσμένος Δερβίσης” (1896)

•

Μητσάκης, “Θεάματα στου Ψυρρή” (1890)

•

Επισκοπόπουλος, “Εφιάλτης” (1894)

•

Έρημες ψυχές(1901)

•

Ροδοκανάκης, “Ιουδήθ και Ολοφέρνης” (1908)

•

Καβάφης, “Εις το φώς της ημέρας” (μάλλον 1895-1896)

•

Βουτυράς, “Παραρλάμα” (1908)
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙV (1930 ΚΑΙ ΕΞ.): ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΝΕΦ248
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο και πάνω
Νεοέλληνες Συγγραφείς ΙV (1930 και εξ.): Γιώργος Χειμωνάς

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ -----ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Ναι
https://eclass.duth.gr/index.php?logout=yes

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη της νεοτερικής πεζογραφίας μέσα από το
πρωτότυπο και απαιτητικό έργο του Γιώργου Χειμωνά, στοχεύοντας να τους δώσει τα
απαραίτητα εφόδια για την ανάγνωση «δύσκολων» κειμένων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:


Να περιγράφουν τους όρους της πρωτοτυπίας του έργου του Χειμωνά στο πλαίσιο της
ελληνικής μεταπολεμικής πεζογραφίας



Να τοποθετούν τον Χειμωνά και το έργο του στο πεδίο της δυτικής κουλτούρας του
όψιμου μοντερνισμού



Να αξιολογούν τον ρόλο του διακειμενικού διαλόγου στη συγκρότηση του έργου του
Χειμωνά όσο και για την κατανόηση της συγγραφικής του προσωπικότητας.



Να αναλύουν την ευρηματικότητα της γλώσσας και να την «αντι-αφηγηματικότητα» των
κειμένων του Χειμωνά και παρόμοιων αντισυμβατικών κειμένων.



Να διακρίνουν τη σχέση των αφηγημάτων του Χειμωνά με το δοκιμιακό και, ευρύτερα,
επιστημονικό του έργο.



Να ερμηνεύουν τα κείμενα του Χειμωνά και, γενικότερα, ανάλογα κείμενα της
μοντερνιστικής πεζογραφίας, ξεπερνώντας τις προκαταλήψεις περί «δυσκολίας» και
«σκοτεινότητας», μέσα από την κατανόηση της ανάγνωσης ως «παθήματος» και της
αντιφατικής διαδικασίας της ανάγνωσης ως παθητικής-ενεργητικής



Να κατανοήσουν ότι η λογοτεχνία, όσο δύσκολη και επιτηδευμένη κι αν φαίνεται εκ
πρώτης όψεως, μπορεί να θίγει ζητήματα που αφορούν και τους ίδιους

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία / ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγή στη ζωή και το έργο του Γ. Χειμωνά
2. Η θεωρία του Χειμωνά για τον λόγο
3. Βασικά θέματα της πεζογραφίας του Χειμωνά
3. Πεισίστρατος: Το εγώ ως άλλος
4. Η εκδρομή: περί φιλοξενίας
5. Ο Γιατρός Ινεότης: ο ξένος συγγραφέας
6. Ο Γιατρός Ινεότης και Οι χτίστες: το τέλος του κόσμου
7. Ο εχθρός του ποιητή: ο θάνατος του συγγραφέα
8. Το τέλος του μύθου
9. Οι μεταφράσεις του Χειμωνά

10. Διακειμενικές σχέσεις
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
eclass (πληροφορίες μαθήματος, ανάρτηση σημειώσεων,
διδακτικού υλικού, επικοινωνία με τους φοιτητές)
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας

10

Συγγραφή εργασίας

18

Αυτόνομη μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

60

Τελική γραπτή εξέταση

2

Σύνολο:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

139

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδος αξιολόγησης: συμπερασματική
Τελική γραπτή εξέταση δύο (2) ωρών [60% του βαθμού]
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης πάνω σε αποσπάσματα
δηλώσεων του συγγραφέα και αποσπάσματα αφηγημάτων
του.
Υποχρεωτική γραπτή εργασία [40% του βαθμού]

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (επιλογή) :
 Σοφία Βούλγαρη (2015) Η γραφή του ανέφικτου. Για την πεζογραφία του Γιώργου
Χειμωνά, Αθήνα: Μανδραγόρας.


Γιώργος Χειμωνάς (2005) Πεζογραφήματα, εισαγωγή-επιμέλεια-χρονολόγιο: Ευριπίδης
Γαραντούδης, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.



Αριστηνός, Γιώργος (1981) Εισαγωγή στην πεζογραφία του Γιώργου Χειμωνά, Αθήνα:
Κέδρος.



Μαρωνίτης, Δ. Ν. (2007) Η πεζογραφία του Γιώργου Χειμωνά (δεύτερη έκδοση
συμπληρωμένη), Αθήνα: Κέδρος.



Πεντζίκης, Γρηγόρης (2010) Το τέλος του μύθου. Οι μικρές εξιστορήσεις του Γιώργου
Χειμωνά, Αθήνα: Μικρή Άρκτος.



Σουλογιάννη, Άλκηστις (1997) Ο δημιουργικός λόγος του Γιώργου Χειμωνά,
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΝΕΦ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ χειμερινό
255
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (στα ελληνικά)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποσκοπεί να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, με
τρόπο ώστε να τους επιτρέψει να αντιληφθούν:
-τη λειτουργία του μέσα στην παραδοσιακή κοινωνία
-την αισθητική του

-την ιστορία της πρόσληψής του από τους λογίους
-την ιδεολογική φόρτιση που συνόδευσε αυτή την ιστορία
Μέσα από αυτή την επαφή, το μάθημα επιχειρεί να αναδείξει στη συνείδηση των φοιτητών τη
σημασία του λογοτεχνικού αυτού είδους, καθώς και να τους φέρει σε επαφή με συγκεκριμένα
κείμενα. Η διδασκαλία επιδιώκει ουσιαστικά να κινήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών, έτσι ώστε
να προχωρήσουν σε περαιτέρω αναγνώσεις και αναζητήσεις.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία/ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές ενότητες του μαθήματος:


Το δημοτικό τραγούδι: μια μακροσκοπική εξέταση (Λειτουργία, Περιεχόμενο,
Μορφολογία)



Ακριτικά τραγούδια



Παραλογές



Το κλέφτικο τραγούδι/ ιστορικά τραγούδια



Τραγούδια της ξενιτιάς



Μοιρολόγια



Από τη λειτουργική στην αισθητική χρήση του δημοτικού τραγουδιού



Η δεύτερη ζωή των δημοτικών τραγουδιών: η γένεση του λαογραφικού ενδιαφέροντος
στην Ευρώπη και η συλλογή του Φοριέλ, η σταδιακή ενσωμάτωση των δημοτικών
τραγουδιών στη νεοελληνική συνείδηση, η ενσωμάτωση της προφορικής παράδοσης στη
γραπτή



Πρώιμες καταγραφές δημοτικών τραγουδιών



Οι αντιστάσεις των φορέων: δυσκολίες στην καταγραφή



Για ένα corpus των δημοτικών τραγουδιών. Έρανος συλλογών του 19ου αιώνα



Προλεγόμενα του Φοριέλ στην έκδοση Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια του 1824-25



Η θεωρία του Fallmerayer για την καταγωγή των Νεοελλήνων και η επίδρασή της στην
ανάπτυξη των Νεοελληνικών σπουδών



Ο ρόλος του Νικόλαου Πολίτη στην καταξίωση του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη:
Πρώτο μέρος της διδασκαλίας: θεωρητική εισαγωγή
Δεύτερο μέρος της διδασκαλίας: εφαρμογή σε κείμενα
Ο διάλογος αποτελεί βασική συνιστώσα του μαθήματος

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,

Χρήση ιστοσελίδων υποστηρικτικών, όπως η Ανέμη ή τα
Gallica
Επικοινωνία μέσω email
Δραστηριότητα
Θεωρητική εισαγωγή
Διαδραστική διδασκαλία/
αναγνωστικές εφαρμογές
Σχεδιασμός, συγγραφή
και παρουσίαση
πριμοδοτικής εργασίας,
που είναι είτε ατομική είτε
πραγματοποιείται σε
μικρές ομάδες.
Η εργασία είναι
προαιρετική.
Αυτοτελής μελέτη
θεωρίας
Αυτοτελής μελέτη
κειμένων
Σύνολο μαθήματος (25
ώρες ανά διδακτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
13
26
(επιπλέον 80, για όσους
επιλέγουν να παραδώσουν
εργασία)

80
31

150

Η διαδικασία αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει:
Προφορική εξέταση φοιτητών σε μικρές ομάδες, με θέματα
τόσο θεωρητικά όσο και εφαρμοσμένα σε συγκεκριμένα
κείμενα.
Παρουσίαση των εργασιών σε περίληψη. Κατάθεση της
έντυπης μορφής τους.
Για την εξέταση απαιτείται:
εποπτεία της εξεταστέας ύλης, καθώς και της

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

βιβλιογραφίας. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται αναρτημένα
στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, αλλά και
διανέμονται στους φοιτητές , σε έντυπη μορφή, κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(κατά σειρά σημασίας)


Πολίτης, Αλέξης, Το δημοτικό τραγούδι, Π.Ε.Κ., Ηράκλειο 2010



Fauriel, Claude, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, 2 τόμοι, εκδοτική επιμέλεια Αλέξης
Πολίτης, Π.Ε.Κ., Ηράκλειο 2013



Πολίτης, Αλέξης, (επιμέλεια) Το δημοτικό τραγούδι Κλέφτικα, ΝΕΒ, Ερμής, Αθήνα 1981
(1η έκδ. 1973)



Ιωάννου, Γιώργος, (επιμέλεια) Το δημοτικό τραγούδι Παραλογές, ΝΕΒ, Ερμής, Αθήνα
1970



Saunier, Guy, (επιμέλεια) Το δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς, ΝΕΒ, Ερμής Αθήνα 1983



Καψωμένος, Ερατοσθένης, Δημοτικό τραγούδι Μια διαφορετική προσέγγιση, εκδ.
Πατάκη, Αθήνα 1995 (3η εκδ. αναθεωρημένη και συμπληρωμένη)



Saunier, Guy, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια Συναγωγή μελετών (1968-2000), Ίδρυμα
Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2001



Πολίτης, Ν.Γ., Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, εκδ. Βαγιονάκη, Αθήνα
1966 (5η έκδοση)



Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Λαογραφικού Αρχείου, αριθμ.7, Ελληνικά
Δημοτικά Τραγούδια (Εκλογή), τ. Α’, Εν Αθήναις 1962, φωτομηχανική ανατύπωση 2000



Ακαδημία Αθηνών, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια. Τα Ακριτικά, επιμ. Hedwig Lüdeke,
Αθήναι 1994



Βελουδής, Γιώργος, Ο Jacob Philipp Fallmerayer και η γένεση του ελληνικού ιστορισμού,
Ε.Μ.Ν.Ε.- Μνήμων 1982



Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ο Νικόλαος Γ.
Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Πρακτικά Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου, 2 τ., Αθήνα 2012

ΕΕΝΕΦ 256
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΙ: ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕ
ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ ΤΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

EENEΦ 256
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
Νεοελληνικά λογοτεχνικά είδη ΙΙ: Το διήγημα και η σχέση της
ατομικής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
με τη συλλογική ιστορία ή από την αυτοβιογραφική στην
αφήγηση ιστορικών γεγονότων: Η περίπτωση της Σαρκοφάγου
του Γ. Ιωάννου
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
ΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚ
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΩΡΕΣ
ΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛ ΜΟΝΑΔΕΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
ΙΑΣ
πιστωτικών μονάδων
3
6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
Ελεύθερη Επιλογή στην Επιστημονική Περιοχή της Θεωρίας
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
της Λογοτεχνίας (Ειδολογική Θεωρία) ως εφαρμογή
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνικά (εκτός των φοιτητών ERASMUS)
Ναι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04265/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γνώση/κατανόηση και εξοικείωση με τη θεωρία της σύντομης αφήγησης και τις αφηγηματικές τεχνικές που
χρησιμοποιεί. Παράλληλα, εξοικειώνονται με το έργο του συγκεκριμένου συγγραφέα.

Ανάλυση/ερμηνεία μικρών αφηγηματικών κειμένων με εργαλείο την αφηγηματολογική θεωρία και σκοπό την
καλύτερη και πολύπλευρη προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων.
Προσέγγιση των έργων με βάση το δίπολο Μυθοπλασία – Ιστορία, ώστε να κατανοούν τη γενικότερη θέση της
λογοτεχνίας στην παιδεία και τη ζωή.
Εξοικείωση με το πεζογραφικό έργο του Γ. Ιωάννου και μέσω αυτού με την Θεσσαλονίκη, την Ιστορία και τη
Λογοτεχνική της παράδοση.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
στην πολυπολιτισμικότητα
Λήψη αποφάσεων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αυτόνομη εργασία
Επίδειξη κοινωνικής,
Ομαδική εργασία
επαγγελματικής και ηθικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
θέματα φύλου
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής
σκέψης
Αναζήτηση των σχέσεων μυθοπλασίας και Ιστορίας με βάση το λογοτεχνικό υλικό και ανάλυση του λόγου με
βάση τις τεχνικές που αναδεικνύουν τη σχέση πραγματικότητας και λογοτεχνίας (διεπιστημονικός τομέας).
Ανάλυση αφηγηματικών κειμένων με βάση της τεχνικές και διάκριση αυτοβιογραφίας και μυθοπλαστικής
ύλης.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα με βάση το υλικό μας που εστιάζει στη σχέση
Ελλήνων – Τούρκων ή Ελλήνων – Εβραίων και έμφαση στην πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης
Εντοπισμός του θέματος της κοινωνικής κατάστασης με βάση το φύλο, την καταγωγή και τη φυλή, αλλά και
εστίαση στις περιθωριοποιημένες κοινωνικά τάξεις (φυλακισμένοι, Εβραίοι στην Κατοχή κ.ά.)
Γνωριμία με τη Θεσσαλονίκη και την Ιστορία της, όπως την παρουσιάζει ο Γ. Ιωάννου
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο πρώτο εισαγωγικό μέρος του μαθήματος γίνεται αναφορά σε ειδολογικούς όρους βάσει των
οποίων κατατάσσονται τα κείμενα. Συγκεκριμένα δίνεται ο ορισμός και μια σύντομη ιστορία του
είδους διήγημα. Κατόπιν προσεγγίζονται οι έννοιες της αυτοβιογραφικής και της ιστορικής
αφήγησης (γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο μυθιστόρημα και το διήγημα. Στο δεύτερο μέρος
εστιάζουμε στον Γ. Ιωάννου και γίνεται παρουσίαση βιογραφικών και εργογραφικών στοιχείων,
με περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν στη συλλογή διηγημάτων Η Σαρκοφάγος [εκδ.
Κέδρος, Αθήνα 2006, α΄ έκδ. 1971]. Συγκεκριμένα δίνονται, ως εισαγωγή στη συλλογή,
γραμματολογικές πληροφορίες και παρουσίαση των κειμένων σε σχέση με το υπόλοιπο έργο,
αναφέρονται οι θεματικές ενότητες σε σχέση με τη ζωή του συγγραφέα και με την ιστορική
πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές, τις
ειδολογικές ταυτότητες των κειμένων και τη διαπλοκή της ατομικής με την συλλογική ιστορία
στα αφηγήματα. Η εκ του σύνεγγυς προσέγγιση των κειμένων με συζητήσεις και αναγωγή στις
γενικότερες παρατηρήσεις εκτείνεται σε περίπου 5 τρίωρες διαλέξεις. Στο τέλος του εξαμήνου,
αφού έχουν επισημανθεί οι επί μέρους τεχνικές σε συνδυασμό με τη θεματική και την ιδιάζουσα
ειδολογική ταυτότητα επιχειρείται μια αναφορά στην όλη δομή της συλλογής και η έννοια του
“σπονδυλωτού” αφηγήματος, την οποία διαπιστώνουμε για τη συλλογή μας.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο τόσο στην τάξη όσο και κατά τις ώρες συνεργασίας, ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω
της πλατφόρμας του e-class και χρήση του e-class για ενημέρωση και διάθεση σημειώσεων και πλάνου του μαθήματος ή
παράθεση χρήσιμων συνδέσμων (links), στους οποίους μπορούν να βρουν υλικό για το μάθημα.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση διαδραστικού πίνακα για προβολή κειμένων, φωτογραφιών και ταινιών ή μουσικής σχετικής με τα κείμενα και την
εποχή που εξετάζουμε στο μάθημα, Χρήση e-mail, e-class και εργαλείων αναζήτησης ψηφιακού υλικού στο διαδίκτυο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Πρώτη εβδομάδα: Τρίωρη διάλεξη του καθ.
3 ώρες (διάλεξη)
Ulrich Moennig (Παν/μιο του Αμβούργου) με
θέμα: Το Κιβώτιο του Α. Αλεξάνδρου και οι
αφηγήσεις του εμφυλίου
Τουλάχιστον 12 ώρες παρακολούθηση και 3
Προσυνεδριακή Συνάντηση και Διεθνές
ώρες συμμετοχή στη διοργάνωση
Συνέδριο με θέμα Ταυτότητες: Γλώσσα,
λογοτεχνία (8-11 Οκτωβρίου)
Παρακολούθηση συνεδρίου και συμβολή στη
διεξαγωγή του με συμμετοχή αρκετών
φοιτητών στη Γραμματεία και την τεχνική
υποστήριξη του Συνεδρίου
Δεύτερη και τρίτη εβδομάδα: Διαλέξεις στην
6 ώρες (διαλέξεις)
τάξη και προβολή υλικού για τη ζωή και το
έργο του Ιωάννου, αλλά και για τη
12 ώρες (μελέτη)
Θεσσαλονίκη, την οποία παρουσιάζει στο έργο
του από το 1917 ως τη Δικτατορία. Μελέτη του
υλικού για τον Ιωάννου και τη Θεσσαλονίκη,
αλλά και των θεωρητικών κειμένων για τα
εμπλεκόμενα ειδολογικά στοιχεία των
κειμένων
Τέταρτη ως ένατη εβδομάδα: διαλέξεις για τα
18 ώρες (διαλέξεις)
αφηγήματα της συλλογής που εξετάζουμε. Εκ
του σύνεγγυς προσέγγιση και εντοπισμός των
40 ώρες (μελέτη)
θεματικών, ειδολογικών και πραγματολογικών
στοιχείων, των τεχνικών αφήγησης κλπ. ανά
αφήγημα
Δέκατη εβδομάδα: Διάλεξη στην τάξη.
3 ώρες (διάλεξη)
Συνέδριο για την κριτική στο τμήμα. Συμβολή
στη διεξαγωγή του με συμμετοχή αρκετών
Τουλάχιστον 6 ώρες παρακολούθηση και 2
φοιτητών στη Γραμματεία και την τεχνική
ώρες συμμετοχή στη διοργάνωση
υποστήριξη του Συνεδρίου
Ενδέκατη και δωδέκατη εβδομάδα: Διάλεξη
6 ώρες (διαλέξεις)
στην τάξη και μελέτη του βιβλίου της Zimbone
που διανεμήθηκε από τον Εύδοξο .
12 ώρες (μελέτη)
Δέκατη τρίτη εβδομάδα: Επανάληψη της
3 ώρες (διάλεξη)
ύλης και απορίες για όλη την ύλη.
12 ώρες (μελέτη)
Σύνολο ωρών: Α. Διαλέξεις
39 ώρες
Β. Συμμετοχή και
23 ώρες
παρακολούθηση συνεδρίων
58 ώρες (μελέτη)
Γ. Μελέτη (εγχειριδίων,
120 ώρες/6 μονάδες= 20ώρες/διδακτική
λογοτεχνικών κειμένων και πινάκων)
μονάδα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Οι φοιτητές εξετάζονται στα Ελληνικά, εκτός των φοιτητών Εράσμους που, αν το επιθυμούν μπορούν να εξεταστούν στα
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά ή Ιταλικά. Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως από τη συμμετοχή και επίδοσή τους στην τελική εξέταση
του μαθήματος, αλλά και σε κάποιο ποσοστό από τη συμβολή τους α) στις προαναφερθείσες δραστηριότητες, και β) τη
συμμετοχή τους στη συζήτηση που γίνεται στην τάξη. Οι ερωτήσεις στο τελικό γραπτό χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει
ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις ιστορικογραμματολογικού χαρακτήρα ή παράθεση ορισμών για βασικές έννοιες που
σχετίζονται με το μάθημα και προαναφέρθηκαν στο περιεχόμενο. Το δεύτερο μέρος έχει απαντήσεις ανάπτυξης με απαραίτητη
την άσκηση της κριτικής ικανότητας, αφού αναλύουν ένα κείμενο του συγγραφέα, το οποίο τοποθετούν στην εποχή του, στο

είδος και στο όλο έργο του συγγραφέα, ενώ κατόπιν το ερμηνεύουν. Η συμμετοχή τους στα συνέδρια του τμήματος απαιτούσε
παρουσία συνεχή και συμμετοχή ενεργή με ανάπτυξη πρωτοβουλιών και με συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση που γινόταν στις
συνεδρίες. Τα κριτήρια αξιολόγησης εξηγήθηκαν στους φοιτητές κατά την έναρξη και τη λήξη του εξαμήνου και συγκεκριμένα
στη δεύτερη και στην δωδέκατη εβδομάδα μαθημάτων.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Α. Γενικά
1.
Σεφέρ Ζαν –Μαρί, Τι είναι λογοτεχνικό είδος (μτφ. Α. Ακριτόπουλος) Ηρόδοτος,
Θεσσαλονίκη 2000 (Γαλλ. Jean-Marie Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire?, Seuil, Paris
1989).
2.
Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα – έργα – ρεύματα – όροι, Πατάκης, Αθήνα
2007.
3.
Cohn Dorrit, Διαφανή πρόσωπα, αφηγηματικοί τρόποι για την παρουσίαση της συνείδησης
στη μυθοπλασία (μτφ. – επιμ. Δ. Μπεχλικούδη), Παπαζήση, Αθήνα 2001.
4.
Genette Gerard, Σχήματα ΙΙΙ. Ο λόγος της αφήγησης: δοκίμιο μεθοδολογίας και άλλα
κείμενα, μτφ. Μπ. Λυκούδης, επιμ. Ε. Καψωμένος, Πατάκης, Αθήνα 2007 [πρωτότ. 1972].
Β. Διήγημα, μυθιστόρημα, αυτοβιογραφία και ιστορικό αφήγημα
1.
Κοσμάς Κωνσταντίνος, Μετά την Ιστορία: Ιστορία, Ιστορικό Μυθιστόρημα και Εθνικές
Αφηγήσεις στο τέλος του 20ού αιώνα, αδημοσίευτη Διδ. Διατριβή που υποστηρίχτηκε στο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο (Freie Universitat) του Βερολίνου το 2002.
2.
Ντενίση Σοφία, Το ελληνικό μυθιστόρημα και ο Sir Walter Scott (1830-1880),
Καστανιώτης, Αθήνα 1994.
3.
Πασχαλίδης Γρηγόρης, Η ποιητική της Αυτοβιογραφίας, Σμίλη, Αθήνα 1993.
4.
Πολίτη Τζίνα, Δοκίμια για το Ιστορικό Μυθιστόρημα, Άγρα, Αθήνα 2004.
5.
Reid Ian, Το διήγημα (μτφ. Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη), Ερμής, Αθήνα 1982 (σειρά: Η
γλώσσα της κριτικής 23).
6.
May Charles (επιμ.), The new short story theories, Ohio University Press, Athens 1994.
7.
Shaw Valerie, The Short Story. A Critical Introduction, Longman, New York 1983.
Γ. Γιώργος Ιωάννου (μελέτες για τον βίο και το έργο)
1.
Αναστασιάδης Γιώργος (επιμ.), Γιώργος Ιωάννου (1927-1985). Λόγος και μνήμη,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006.
2.
Βαγενάς Ν. - Κοντός Γ. - Μακρυνικόλα Ν. (επιμ.), Με τον ρυθμό της ψυχής. Αφιέρωμα
στον Γιώργο Ιωάννου, Κέδρος, Αθήνα 2006.
3.
Δρουκόπουλος Άρης, Γιώργος Ιωάννου: ένας οδηγός για την ανάγνωση του έργου του,
Ειρμός, Αθήνα 1992.
4.
Ζimbone Anna, Ρεαλιστική παράσταση και ποιητική ενόραση στην πεζογραφία του
Γιώργου Ιωάννου, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2008.
Δ.
Βωβή
ταινία
από
τη
Θεσσαλονίκη
το
1915-17:
http://www.thessalonikiartsandculture.gr/thessaloniki/palia-thessaloniki/salonika-and-itssurroundings-1915-1917#.Vlq7V15GSKK
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΖΩΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΓΛΩ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
324
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΜΨΥΧΩΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
3
6
Διαλέξεις-Βιωματικά εργαστήρια
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΧΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ NAI
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=KOM04180
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Στόχος του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές αναφορικά με ζητήματα
δημιουργικότητας στην τάξη και να τους αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης και εμψύχωσης

ομάδων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση
1.

Να διακρίνουν διαφορετικά είδη λόγου και κειμένων

2.

Να κατανοούν και να αναλύουν ποιητικά ή πεζά κείμενα

3.

Να εντοπίζουν χαρακτηριστικά ύφους συγκεκριμένων συγγραφέων

4.

Να εμψυχώνουν εργαστήρια και λέσχες ανάγνωσης (αναγνωστικές εμψυχώσεις)

5.

Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εργαστήρια δημιουργικής γραφής

6.

Να παράγουν οι ίδιοι κείμενα διαφορετικών τύπων

7.

Να αξιολογούν τη δημιουργικότητα κειμένων των μαθητών

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΙΣ
1.
Τύποι και τεχνικές αναγνωστικών εμψυχώσεων (βιωματικό εργαστήριο: η προσωπική
μου ασπίδα, το κουτί/ τι είδα-τι σκέφτηκα γι’ αυτό που είδα)
2.
Σχεδιασμός αναγνωστικών εμψυχώσεων για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
3.
Βιωματικό εργαστήριο Ι: σχεδιασμός αναγνωστικής εμψύχωσης Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ
4.
Τι είναι η δημιουργικότητα Ι
5.
Τι είναι η δημιουργικότητα ΙΙ
6.
Είδη λόγου/κειμενικά είδη (Αφήγηση) /(Περιγραφή)/ (Κατευθυντικός λόγος)
7. Βιωματικό εργαστήριο ΙΙ: Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής-παιχνίδια με λέξεις 8.

Βιωματικό εργαστήριο ΙΙΙ: Ποίηση Χαικού, λίμερικ, ακροστιχίδες, ελεύθερος στίχος, επίγραμμα,
καλιγραφήματα, μαντινάδες, μέτρο, παρωδία, σονέτο
9.
Βιωματικό εργαστήριο ΙV: Χαρακτήρας (κύκλος τριών λεπτών), σκηνικό, υπόθεση,
λεπτομέρειες
10.
Βιωματικό εργαστήριο V: Οι κύκλοι των τριών λεπτών, οι παροιμίες
11.
Βιωματικό εργαστήριο VΙ: H εμπειρία του τυφλού/κουφού,
12. Βιωματικό εργαστήριο VΙI: μύθοι με ζώα
13. Βιωματικό εργαστήριο VΙII: διάλογοι στο σκοτάδι
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Μετωπική Διδασκαλία
Βιωματικές δράσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

–διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό με ppt
Χρήση διαδικτύου

μέσω της πλατφόρμας eclass
Eπικοινωνία μέσω email
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Βιωματικό εργαστήριο
Διαδραστική διδασκαλία
Καλλιτεχνική δημιουργία
Πρακτική

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40
40
20
20
30

6Χ25=150 ώρες φόρτου
εργασίας

Σχεδιασμός και υλοποίηση αναγνωστικής εμψύχωσης στη
βιβλιοθήκη του
τμήματος ή τη δημοτική βιβλιοθήκη (30%)
Συγγραφή σύντομου διηγήματος (30%)
Βιβλιοπαρουσίαση-βιβλιοκριτική ενός από τα βιβλία της
βιβλιογραφίας
(30%)
Υποχρεωτική Συμμετοχή στα 7 βιωματικά εργαστήρια
(10%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Adam, J-M, 1999, Τα κείμενα: τύποι και πρότυπα. Αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία,
εξήγηση, διάλογος, Πατάκης.
Γρόσδος, Σ. (2014). Δημιουργικότητα και δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση. Από το παιδί
γραμματέα στο παιδί δημιουργό κειμένων: Στρατηγικές δημιουργικής γραφής.
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κάλλας - Καλογεροπούλου, Χριστίνα,
2006, Σενάριο, Νεφέλη.
Κενώ, R. [Queneau, R.] (1984). Ασκήσεις ύφους. Αθήνα: Ύψιλον.
Lakoff, G., M. Johnson, 2005, Η μεταφορά στη καθημερινή ζωή, Εκδ. Πανεπ. Μακεδονίας.
Μανδηλαράς, Φ, 2001, Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής για παιδιά, Πατάκης.
Propp, Vladimir, 1991, Η μορφολογία του παραμυθιού, Καρδαμίτσας.
Ροντάρι, Τζ. (2003). Γραμματική της φαντασίας. Εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Σουλιώτης Μ. (2009). Μου αφήνεις πενήντα δραχμές για τσιγάρα, Η Δημιουργική γραφή άνευ
διδασκάλου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Timbal - Duclaux, Louis, 1996, Το δημιουργικό γράψιμο, ???????.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΛΥΔΙΑ ΜΙΤΙΤΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΓΛΩ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
336
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
3
6
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ NAI
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, για τον
γραμματισμό ως κοινωνική πρακτική και για την ισχύ της ανάγνωσης και της παραγωγής

κειμένων ως παραγόντων διαμόρφωσης ταυτότητας καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων για το
σχεδιασμό του γλωσσικού μαθήματος.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα σχέδιο μαθήματος
Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα διδακτικό σενάριο
Δημιουργούν φάκελο διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας
Χρησιμοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να οργανώνουν τη διδασκαλία του
Αξιοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα για να σχεδιάζουν ενότητες
Αντιλαμβάνονται το γραμματισμό ως μια κοινωνική πρακτική, τοποθετημένη σε ιδιαίτερες
περιστάσεις επικοινωνίας

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
14. Η θεωρία του Γραμματισμού, των Γραμματισμών και των πολυγραμματισμών.
15. Ο κριτικός Γραμματισμός.
16. Η επικοινωνιακή μέθοδος, η έννοια του πλαισίου, η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και
η διαθεματικότητα.
17. Η κειμενοκεντρική θεωρία: Είδη κειμένων και διδακτικές προεκτάσεις. Το κείμενο ως
διαδικασία και ως προϊόν.
18. Στρατηγικές εκμάθησης.
19. Διγλωσσία και διαχείριση διαφορετικότητας στην τάξη Ι
20. Διγλωσσία και διαχείριση διαφορετικότητας στην τάξη ΙΙ
21. Η έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη

γλώσσα στο Γυμνάσιο
22. Σχεδιασμός ενότητας, πρότζεκτ, διδακτικό σενάριο, καταιγισμός ιδεών, debate
23. Αξιολόγηση και Πορτφόλιο.
24. Διδασκαλία γλώσσας και ΤΠΕ
25. Παρουσιάσεις εργασιών
26. Παρουσιάσεις εργασιών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική

Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με
τους φοιτητές

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας
Διαδραστική διδασκαλία
Εκπόνηση project
ατομικού
Εκπόνηση project
ομαδικού
Δημιουργία φακέλου
υλικού

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
20
10
20
35
35
30

6Χ25=150

Διαμορφωτική
Απάντηση σε ερωτήσεις που αφορούν τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών (30%) (15/5)
Σχέδιο μαθήματος (ατομικό) (30%) (22/5)
Διδακτικό σενάριο (ομαδική) (30%) (δύο τελευταία
μαθήματα)
Παράδοση Πορτφόλιο (10%) (1 και 2 Ιουνίου 5.00 με 9.00
εργαστήριο γλωσσολογίας)

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού. Αθήνα: Μεταίχμιο (μτφ. Μ. Αραποπούλου).
2. Barton, D. (1994). Literacy. An Introduction to the Ecology of Written Language. Oxford:
Blackwell.
3. Γρόλλιος, Γ., Καρανταΐδου, Ρ., Κορομπόκης, Δ., Κοτίνης Χ. & Τ. Λιάμπας (2003).
Γραμματισμός και συνειδητοποίηση. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με βάση τη θεωρία του
Paulo Freire. Αθήνα: Μεταίχμιο.
4. Egan-Robertson, Α. & D. Bloome (επιμ.) (2001). Γλώσσα και Πολιτισμός: οι μαθητές/-τριες
ως ερευνητές/-τριες. Αθήνα: Μεταίχμιο (μτφ. Μ. Καραλή).
5. Collins, J. & R. K. Blot (2003). Literacy and Literacies: Texts, Power, and Identity.
Cambridge: Cambridge University Press.
6. Cook-Gumperz, J. (ed.) (2008). Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού. Θεσσαλονίκη:
Επίκεντρο (μτφ. Ε. Κοτσυφού).
7. Cope, B. & M. Kalantzis (eds.) (2000). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of
Social Futures. London: Routledge.
8. Stierer, B. & J. Maybin (eds.) (1994). Language, Literacy and Learning in Educational
Practice. Clevedon, Multilingual Matters.
9. Street, B. V. (1995). Social Literacies: Critical Perspectives on Literacy in Development,
Ethnography and Education. London: Longman.
10. Χαραλαμπόπουλος, Α. (επιμ.) (2006). Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση. Πέντε
μελέτες. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
KΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΠΑΙΔ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
533
Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων: Η Διδασκαλία της
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση – Διδακτικές Ασκήσεις
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
3
3
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ
http://eclass.duth.gr/eclass/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
Εξοικειωθούν με την ειδικότερη διδακτική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Συνθέτουν σχέδιο, σενάριο διδασκαλίας.
Διδάσκουν με μέθοδο, να αξιολογούν τη διδασκαλία τους αλλά και τους μαθητές τους.
Kατανοούν και να αξιοποιούν τις διδακτικές κατευθύνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος κατά
τη διδασκαλία.
Αξιοποιούν διδακτικά τη σχέση Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
Συνδέουν την πολυεπιστημονική προσέγγιση της Γλώσσας με τη διδακτική πράξη
Αξιοποιούν τις θεωρίες λογοτεχνίας στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σταθμοί στην καθιέρωση και εξέλιξη της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος και το μάθημα της Μητρικής Γλώσσας.
Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση(1984-2012).
Συντεταγμένες της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας βάσει των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ ΤΟΥ
2003.
Επικοινωνιακή διδασκαλία: Από τη θεωρία στην πράξη. Εφαρμογές διδασκαλίας.
Γλώσσα και Λογοτεχνία. Διδακτική Αξιοποίηση της σχέσης Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
Λογοτεχνία και Μητρική Γλώσσα. Η λογοτεχνία ως μαρτυρία και κριτήριο γλώσσας.
Λογοτεχνία και διδασκαλία της γλώσσας. Η ανάγνωση της λογοτεχνίας. Προβληματική για το
διδακτικό προσανατολισμό της.
Προγράμματα Σπουδών και Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Βασικές κατευθύνσεις των
Αναλυτικών Προγραμμάτων. Σκοπός και στόχοι της διδασκαλίας της.
Από τη Θεωρία της Λογοτεχνίας στην πράξη της Διδασκαλίας: Θεωρία και Πράξη της
Ερμηνευτικής /Δειγματικές προσεγγίσεις. Νέα Κριτική θεωρία /Δειγματικές προσεγγίσεις.

Από τη Θεωρία της Λογοτεχνίας στην πράξη της Διδασκαλίας: Θεωρία της Πρόσληψης και
πρότυπο αισθητικής ανταπόκρισης / Δειγματικές εφαρμογές
Κοινωνιοκριτική θεωρία και διδακτική πράξη.
Η διδασκαλία σε τάξεις αναγνωστικά ανομοιογενείς.
Το παράδειγμα της Ποιητικής: Από την ερμηνεία στη χρήση των κειμένων. Τα δίκτυα των
αναγνώσεων και η άσκηση των μαθητών σε διαφορετικές πρακτικές ανάγνωσης: συνεξέταση
κειμένων στην τάξη, κοινότητες μελέτης, σχέδια δράσης.
Παρουσίαση Διδακτικών Σεναρίων των φοιτητών.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην τάξη

Χρησιμοποιούνται Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία και στην
επικοινωνία με τους φοιτητές.
Στο πλαίσιο του μαθήματος διεξάγεται πρακτική άσκηση
των φοιτητών σε σχολεία:
-Οργάνωση και Διεξαγωγή της Διδακτικής Άσκησης: Τη
γενική εποπτεία της
οργάνωσης της
Διδακτικής
Άσκησης την έχει η διδάσκουσα του μαθήματος. Κάθε
φοιτητής θα παρακολουθήσει μαθήματα σε τάξεις
Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης της
Κομοτηνής). Επιδιώκεται να υπάρχει αντιστοιχία των
όσων διδάσκονται οι φοιτητές με εκείνα που
παρακολουθούν στη σχολική αίθουσα. Η παρακολούθηση
ολοκληρώνεται με κριτική αξιολόγηση της διδασκαλίας
προφορικά και γραπτά και με τη συμπλήρωση δελτίου
διδακτικής άσκησης από τους φοιτητές .
-Πραγματοποίηση διδασκαλίας από φοιτητές: Οι
φοιτητές μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους
εκπαιδευτικούς
των
σχολείων
πραγματοποιούν
διδασκαλία στα συνεργαζόμενα σχολεία.
-Οι φοιτητές συνθέτουν σχέδια, σενάρια διδασκαλίας
αντιστοιχούντα στις μικροδιδασκαλίες και δειγματικές
διδασκαλίες που πραγματοποιούν.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διδακτική Άσκηση
Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας
Τελική Γραπτή Εξέταση

39
17
17
2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:
1)Η συμμετοχή στη Διδακτική Άσκηση και η συνέπεια
ανταπόκρισης.
2)Η γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Ερωτήσεις Συγκριτικής αξιολόγησης

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κορρέ, Ε. (2003). Η διδασκαλία του μαθήματος της Έκθεσης στη Μέση Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδ.
Γρηγόρη.
Αποστολίδου, Β., Χοντολίδου, Ε.( 1999). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπωθήτω.
Ματσαγγούρα, Η. (2003). Η Σχολική τάξη τ. Β’. Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου.
Αθήνα.
Αγγελάκος, Κ., Μπαλάσκας, Κ. (επιμ.), (2005). Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο,.
Μήτσης , Ν. (1996). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος: Από τη γλωσσική θεωρία στη
διδακτική πράξη. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg.

ΕΕΠΑΙΔ 535
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
KΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΠΑΙΔ535
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- Διδακτικές Ασκήσεις
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
3
3
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ
http://eclass.duth.gr/eclass/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:
Εξοικειωθούν με την ειδικότερη διδακτική εργασία στα Αρχαία Ελληνικά κείμενα τόσο από το
πρωτότυπο όσο και από τη μετάφραση.
Συνθέτουν σχέδιο, σενάριο διδασκαλίας.
Διδάσκουν με μέθοδο, να αξιολογούν τη διδασκαλία τους αλλά και τους μαθητές τους.
Να κατανοούν και να αξιοποιούν τις διδακτικές κατευθύνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος
κατά τη διδασκαλία.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ιστορική εξέλιξη διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών.
Φυσιογνωμία του μαθήματος: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διδασκαλίας της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από το πρωτότυπο και από μετάφραση.
Το θεσμικό πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος (ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ και λοιπό νομοθετικό
πλαίσιο ).
Η ερμηνευτική ως μέθοδος διδασκαλίας του μαθήματος.
Η διδασκαλία των κειμένων από μετάφραση. Η εξέταση των όρων οργάνωσης της
διδακτικής εργασίας για την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση.
Η διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (μέθοδοι, μορφές διδακτικής εργασίας).
Σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας: σχέδιο δράσης, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,
διαφοροποιημένη διδασκαλία, νοητικοί χάρτες, εκπαιδευτικά λογισμικά.
Τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος: έντυπο, ηλεκτρονικό, πολυτροπικό.
Η διδακτική εργασία στο έπος, στο δράμα και ο δειγματικός σχεδιασμός διδασκαλίας
τους.
Η διδακτική εργασία στη λυρική ποίηση και ο δειγματικός σχεδιασμός διδασκαλίας της.
Η διδακτική εργασία στα ιστορικά, φιλοσοφικά και ρητορικά κείμενα και ο δειγματικός
σχεδιασμός διδασκαλίας τους.

Το θέμα της αξιολόγησης του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών.
Παρουσιάσεις διδακτικών σεναρίων των φοιτητών.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην τάξη
Χρησιμοποιούνται Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία και στην
επικοινωνία με τους φοιτητές.
Στο πλαίσιο του μαθήματος διεξάγεται πρακτική άσκηση
των φοιτητών σε σχολεία:
-Οργάνωση και Διεξαγωγή της Διδακτικής Άσκησης: Τη
γενική εποπτεία της
οργάνωσης της
Διδακτικής
Άσκησης την έχει η διδάσκουσα του μαθήματος. Κάθε
φοιτητής θα παρακολουθήσει μαθήματα σε τάξεις
Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης της
Κομοτηνής). Επιδιώκεται να υπάρχει αντιστοιχία των
όσων διδάσκονται οι φοιτητές με εκείνα που
παρακολουθούν στη σχολική αίθουσα. Η παρακολούθηση
ολοκληρώνεται με κριτική αξιολόγηση της διδασκαλίας
προφορικά και γραπτά και με τη συμπλήρωση δελτίου
διδακτικής άσκησης από τους φοιτητές .
-Πραγματοποίηση διδασκαλίας από φοιτητές: Οι
φοιτητές μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους
εκπαιδευτικούς
των
σχολείων
πραγματοποιούν
διδασκαλία στα συνεργαζόμενα σχολεία.
Οι φοιτητές συνθέτουν σχέδια, σενάρια διδασκαλίας
αντιστοιχούντα στις μικροδιδασκαλίες και δειγματικές
διδασκαλίες που πραγματοποιούν.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διδακτική Άσκηση
Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας
Τελική Γραπτή Εξέταση
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Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:
1)Η συμμετοχή στη Διδακτική Άσκηση και η συνέπεια
ανταπόκρισης.
2)Η γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λυπουρλής, Δ. (1998).Πέντε φιλολογικά μελετήματα. Συμβολή στη διδασκαλία των Αρχαίων
Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση, Εκδ. Παρατηρητής.
Βοσκός Α., Παπακωνσταντίνου, Θ. (1992).Από τη μετάφραση στο πρωτότυπο, Αθήνα:
Ινστιτούτο του Βιβλίου- Α. Καρδαμίτσα.
Βερτσέτης, A. (1997). Διδακτική της Αρχαίας Γραμματείας τ. Β΄. Αθήνα.
Σοϊλέ, Χ. (επιμ.), 1980. Πρωτότυπο και Μετάφραση. Πρακτικά Συνεδρίου: Αθήνα 11-15
Δεκεμβρίου 1978, Αθήνα :Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία.
Σπυρόπουλος, Η. (1980).Τα Αρχαία Ελληνικά στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, Αθήνα: Εκδ.
Γρηγόρη.
Σπυρόπουλος, Η. (1992). Αρχαιοελληνικός λόγος και σύγχρονη εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδ.
Γκοβόστη.

ΕΕΒΑΡΧ 443
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΒΑΡΧ443
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε΄ & Ζ΄
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΠΙΣΤΩΤΙ
ΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΚΕΣ
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
ΜΟΝΑΔΕ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
Σ
Σ
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις, επιτόπια μαθήματα σε μνημεία και αρχαιολογικούς
3
6
χώρους, δοκιμασίες με αδίδακτα μνημεία.
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
1. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
2. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
3. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων



Οι φοιτητές θα γνωρίζουν γενικά και ειδικά ζητήματα Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής και
Ζωγραφικής πρωτίστως και δευτερευόντως Γλυπτικής και Μικροτεχνίας. Θα γνωρίζουν
τα σημαντικότερα μνημεία με σχετική έμφαση στα μνημεία του ελλαδικού χώρου. Θα
γνωρίζουν χαρακτηριστικά βυζαντινά κείμενα (πεζά και έμμετρα), τα οποία σχετίζονται
αμέσως ή εμμέσως με την αρχιτεκτονική και την τέχνη.



Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να χρονολογούν μνημεία και να τα
εντάσσουν σε ρεύματα ή περιοχές βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης.



Οι φοιτητές 1. θα εξοικειωθούν με την επιστημονική ορολογία, 2. θα αποκτήσουν
συνοπτική εικόνα του αντικειμένου της βυζαντινής αρχαιολογίας, 3. θα έρθουν
αντιμέτωποι με εκτεταμένο εποπτικό υλικό, 4. θα εφοδιασθούν με προσόντα
απαιτούμενα για την «πρόσληψη» και «μετάδοση» ενός μνημείου ή αρχαιολογικού
χώρου βυζαντινής περιόδου και 5. θα αρχίσουν, θα ελέγξουν και θα πειραματιστούν –
ενδεχομένως- με την «οικοδόμηση» των μαθημάτων περί βυζαντινής τέχνης.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από
αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή. Περιοδολόγηση – Βιβλιογραφία -Πηγές.
 Βυζαντινή Αρχιτεκτονική 325-642.
 Βυζαντινή Αρχιτεκτονική 642-843.
 Βυζαντινή Αρχιτεκτονική 843-1204.
 Βυζαντινή Αρχιτεκτονική 1204-1453.
 Βυζαντινή Ζωγραφική 325-642.
 Βυζαντινή Ζωγραφική 642-843.
 Μεσοβυζαντινή Ζωγραφική. Μακεδόνες και Δούκες.
 Μεσοβυζαντινή Ζωγραφική. Κομνηνοί.
 Υστεροβυζαντινή Ζωγραφική.
 Υστεροβυζαντινή Ζωγραφική.

 Γλυπτική - Μικροτεχνία.
 Βυζαντινά κείμενα και μνημεία αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
επισκέψεις
σε
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Στην τάξη. Επισκέψεις σε επιλεγμένα μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους.


Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)



Eπικοινωνία μέσω email

Δραστηριότητα
Διαλέξεις κτλ
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
109

2
150

Τελική Αξιολόγηση:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει:
Αναγνώριση και χρονολόγηση μνημείων αρχιτεκτονικής,
ζωγραφικής κ.τ.λ., αιτιολόγηση επιλογών.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. CH. DELVOYE, Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα 2010.
2. Ν. Πανσελήνου, Βυζαντινή Ζωγραφική, Αθήνα 2000.
3. Χ. Μπούρας, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 1994 (τα κεφάλαια για
την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική).
4. Χ. Μπούρας, Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα 2001,
σ. 1-234.

Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (Έκδ. της «Εκδοτικής Αθηνών»)
Μ. Αχειμάστου - Ποταμιάνου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα 1994, 1995.
Ν. Χατζηδάκη, Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα 1994.
Π. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα 1995.
Γ. Γαλάβαρης, Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 1995.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
τ. Ζ΄, Βυζαντινός Ελληνισμός. Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι, Αθήνα 1978. Πρωτοβυζαντινή
τέχνη (Γ. Γαλάβαρης), σ. 354-397.
τ. Η΄, Βυζαντινός Ελληνισμός. Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι (642-1071), Αθήνα 1979. Η
μεσοβυζαντινή τέχνη (Μ. Χατζηδάκης), σ. 274-325.
τ. Θ΄, Βυζαντινός Ελληνισμός. Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι (1071-1204). Υστεροβυζαντινοί
Χρόνοι (1204-1453), Αθήνα 1979. Τέχνη (Μ. Χατζηδάκης), σ. 394-458. Τα Δωδεκάνησα.
Πνευματικός βίος και πολιτισμός. Αρχιτεκτονική. Ζωγραφική. Γλυπτική (Η. Κόλιας), σ.
296-301.

ΕΕΒΑΡΧ 444
ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΕΑΡΙΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΒΑΡΧ444
ΕΞΑΜΗΝΟ ς΄ & Η΄
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ
ΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Σ

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕ
Σ

3

6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
4. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
5. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
6. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις πηγές της μνημειακής τοπογραφίας. Έμφαση δίδεται στα

περιηγητικά και λοιπών συναφών κείμενα.


Θα μπορούν να προσδιορίζουν γεωγραφικά τον τόπο. Φυσικά και πολιτικά όρια.



Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα μνημεία κατά θέση αρχίζοντας από το Ορμένιο και
τελειώνοντας στο Σιδηρόκαστρο. Η παρουσίαση ακολουθεί το κύριο και δευτερεύον
οδικό δίκτυο (Εγνατία οδός και κάθετοι προς αυτήν).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από
αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενα μαθήματος:
1. Ορισμοί. Περιοδολόγηση. Γεωγραφικά δεδομένα.
2. Διάγραμμα ιστορίας Α΄.
3. Διάγραμμα ιστορίας Β΄.
4. Αρχαιολογικοί χώροι.
5. Οικιστική ιστορία.
6. Νομός Έβρου Α΄.
7. Νομός Έβρου Β΄.
8. Νομός Ροδόπης.
9. Νομός Ξάνθης.
10. Νομός Καβάλας.
11. Νομός Δράμας.
12. Νομός Σερρών Α΄.
13. Νομός Σερρών Β΄.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Στην τάξη


Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)



Eπικοινωνία μέσω email

Δραστηριότητα
Διαλέξεις. Eπιτόπια
διδασκαλία σε
αρχαιολογικούς χώρους
και μνημεία.
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

109

2
150

Τελική Αξιολόγηση:
Γραπτή εργασία
Δίωρη Γραπτή Εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει:
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
J. Koder, Το Βυζάντιο ως χώρος, Θεσσαλονίκη 2005.
Ch. Bakirtzis, Byzantine monasteries in Eastern Macedonia and Thrace (Synaxis, Mt Papikion,
St John Prodromos Monastery), Mount Athos and Byzantine Monasticism, εκδ. A. Bryer – M.
Cunningham, Hampshire 1996, σ. 47-54.

Στ. Δαδάκη – Μ. Λυχούνας – Κ. Τσουρής, Οχυρώσεις στις παρυφές της ευρύτερης πεδιάδας
των Φιλίππων, Δ΄ Επιστημονική συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της Ιστορία και
πολιτισμός», Δράμα, 16-19 Μαΐου 2002, υπό έκδοση.
Στ. Δαδάκη, Σ. Δουκατά, Ν. Ζήκος, Μ. Λυχούνας, Α. Μπακιρτζής, Α. Μπρίκας, Κ.
Τσουρής. Υστερορρωμαϊκά και βυζαντινά οχυρωματικά έργα στην ανατολική Μακεδονία και τη
δυτική Θράκη, Ώρες Βυζαντίου. Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο, Αρχαιολογική συνάντηση «Τα
κάστρα της Ελλάδος», Θεσσαλονίκη 14-16 Δεκεμβρίου 2001. Υπό έκδοση.
Μ. Κiel, Ottoman building activity along the Via Egnatia: The cases of Pazargah, Kavala and
Ferecik, “The Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699)”, εκδ. Ε. Zachariadou, Rethymnon
1996, σ. 145-158.
Μ. Κiel, Remarks on some Ottoman-Turkish Aqueducts and Water Supply Systems in the
Balkans – Kavala, Chalkis, Levkas, Aleksinac and Ferrai/Ferecik, De Turkikis Aliisque Rebus,
Commentarii Henry Hofman, εκδ. Marc van Damme, Utrecht 1992, σ. 105-139.
M. Kiel, Observations on the History of Northern Greece during the Turkish Rule: Historical and
Architectural Description of the Turkish Monuments of Komotini and Serres, their Place in the
Development of Ottoman Turkish Architecture, and their Present Condition, Balkan Studies 12
(1971), σ. 415-444.
Μ. Kiel, M. Kiel, Τhe Oldest Monuments of Ottoman-Turkish Architecture in the Balkans: The
Imaret and the Mosque of Ghazi Evrenos Bey in Gümülcine (Komotini) and the Evrenos Bey
Khan in the Village of Ilıca/Loutra in Greek Thrace (1370-1390), Sanat Tarihi Yilliği,
Kunsthistorische Forschungen, 12. Istanbul 1983, σ. 117-138.
Μ. Λυχούνας – Κ. Τσουρής, Νεάπολις – Χριστούπολις. 300 μ.Χ. – 1391 μ.Χ., Η παλιά πόλη της
Καβάλας (7ος π.Χ. – 20ος αι.). Ο χώρος, οι άνθρωποι, τα τεκμήρια της ιστορίας, τ. Ι, Καβάλα
2005, σ. 29 – 49.
Χ. Μπακιρτζής, Βυζαντινή Θράκη (330-1453), εις: Θράκη (Έκδ. Γεν. Γραμματείας Περιφέρειας
Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης), Κομοτηνή 1994, σ. 151-209.
Α. Μπρίκας – Κ. Τσουρής, Τέσσερις μεταβυζαντινές εκκλησίες του Βορείου Έβρου,
Κληρονομία, υπό έκδοση.
Ν. Oikonomides, The medieval Via Egnatia, “The Via Egnatia under Ottoman Rule (13801699)”, εκδ. Ε. Zachariadou, Rethymnon 1996, σ. 9-16.
E. Παπαθεοφάνους, Ευρετήριο τοιχογραφιών ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Σύνοψη
δεδομένων, Διεθνές Συμπόσιο «Ευρετήριο βυζαντινών τοιχογραφιών. Απολογισμός και
προοπτικές», Ακαδημία Αθηνών, 6-9 Νοεμβρίου 2003.
Ξ. Σαββοπούλου-Κατσίκη, Μεταβυζαντινές εκκλησίες στο Νομό Δράμας, Επιστημονική
Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός», Δράμα 24-25 Νοεμβρίου
1989, Δράμα (χ. έ. ε.), σ. 261-296.
Α. Στρατή, Ζωγραφικές μαρτυρίες του 12ο αιώνα στην Ανατολική Μακεδονία, ΔΧΑΕ περ. Δ΄, τ.
ΚΔ΄ (2003), σ. 195-202.
Α. Στρατή, Η παλαιολόγεια ζωγραφική στην Ανατολική Μακεδονία και η σχέση της με την
τέχνη της Θεσσαλονίκης και του Αγίου Όρους, Μακεδονικά 33 (2001-2002), σ. 161-193.
Α. Στρατή, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας και η συμβολή των στη ζωγραφική
του 18ου αι. στην Ανατολική Μακεδονία, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου «Η Νιγρίτα – Η
Βισαλτία διά μέσου της Ιστορίας», Νιγρίτα, Νοέμβριος 1993, Νιγρίτα 1995, σ. 131-148.
Λ. Συνδίκα-Λαούρδα – Γ. Γεωργιάδου-Κούντουρα, Ναοί του 19ου αιώνα στο Διδυμότεχο και
στο Σουφλί, Θεσσαλονίκη 2004.
K. Tσουρής – Α. Μπρίκας, Το φρούριο του Πυθίου, Καβάλα 2002, σ. 31-57.
N. Zήκος, Bυζαντινοί πύργοι στο κάτω τμήμα της κοιλάδας του Στρυμώνα, Διεθνές Συνέδριο
"Oι Σέρρες και η περιοχή τους. Aπό την αρχαία στη μεταβυζαντινή κοινωνία." (Σέρρες
29/9-3/10/93), Πρακτικά τ. A΄, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 311-338.

ΕΕΒΑΡΧ 445
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 9ος-15ος ΑΙ.
ΔΙΔΑΣΚ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΚΗΣΗ)
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΒΑΡΧ445
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε΄ & Ζ΄
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 9ος – 15ος ΑΙ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ
ΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Σ

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕ
Σ

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
7. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
8. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης

και Παράρτημα Β
9. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


Oι φοιτητές θα γνωρίσουν πολεοδομικά σύνολα, oχυρωματική αρχιτεκτονική,
μικροτεχνήματα και αντικείμενα τεχνικής σχετιζόμενα με την καθημερινή ζωή,
καθημερινές ασχολίες, επαγγελματικές δραστηριότητες. Θα αντιμετωπίσουν τη σιωπή
των γραπτών πηγών επί θεμάτων καθημερινής ζωής και θα γνωρίσουν τα είδη των
πηγών, τα οποία παρέχουν αυξημένο αριθμό σχετικών ειδήσεων.



Eπίσης θα γνωρίσουν πόλεις, ασφάλεια, ύδρευση, οικοδομικές τεχνικές, οδικό δίκτυο,
συγκρότηση γειτονιάς, οικία, νεκροταφεία , ταφικά έθιμα, εργαστήρια, βιοτεχνία και
βιοτεχνικά προϊόντα (κεραμικά, γυάλινα, μετάλλινα, κοκάλινα, ξύλινα λίθινα κ.τ.λ.),
επαγγελματικές ασχολίες, οικιακές ασχολίες, ατομική εμφάνιση καθ’ ημέραν και σε
ειδικές περιστάσεις, έθιμα του κύκλου της ζωής, επικοινωνίες, μετακινήσεις. Είδη
πολυτελείας. Διακίνηση ανθρώπων και προϊόντων.



Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την επιστημονική ορολογία, 2. θα αποκτήσουν
συνοπτική εικόνα ενός ειδικού τομέα της βυζαντινής αρχαιολογίας και κοινωνικής
ιστορίας, 3. θα έρθουν αντιμέτωποι με εκτεταμένο εποπτικό υλικό και 4. θα εφοδιασθούν
με προσόντα απαιτούμενα για την «πρόσληψη» και «μετάδοση» ενός αντικειμένου,
μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου βυζαντινής περιόδου.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από
αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Oρισμοί.
 Πόλη και χωριό. Ορολογία (Βυζαντινή και σύγχρονη).
 Οχυρώσεις. Ορολογία (Βυζαντινή και σύγχρονη).
 Δημόσια ύδρευση – Aποχέτευση – Απορρίμματα.
 Πολεοδομία.
 Σπίτια – Παλάτια – Ατομική ασφάλεια και ύδρευση.
 Νεκροταφεία – Ταφές.
 Οικιακός εξοπλισμός – Αγροτικός εξοπλισμός – Οικιακές ασχολίες - Χρόνος
 Εμφάνιση: Καθημερινή και ειδικών περιστάσεων.

 Εργαστήρια – Βιοτεχνία – Βιοτεχνική παραγωγή – Επαγγελματικές ασχολίες.
 Διακίνηση ανθρώπων και προϊόντων - Ατομικές / Συλλογικές μετακινήσεις.
 Πολυτέλειες.
 Καθημερινότητα και κοινωνική διαστρωμάτωση.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και

Στην τάξη


Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο
λογισμικό (ppt κ.λπ.)



Eπικοινωνία μέσω email

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

109

2
125

Τελική Αξιολόγηση:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει:
Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης
απάντησης. Αναγνώριση αντικειμένων. Βυζαντινή
ορολογία.
Εκτίμηση της συμβολής βυζαντινών κειμένων στο
αντικείμενο του μαθήματος.

που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
C. Mango, Βυζάντιο, Αθήνα 2007.
Ch. Bouras, Aspects of the Byzantine City, Eighth – Fifteenth Centuries, EHB 2, σ. 497-528.
Ch. Bouras, Houses in Byzantium, ΔΧΑΕ περ. Δ΄, τ. ΙΑ΄ (1982-1983), σ. 1-26.
Sl. Ćurčić, Αρχιτεκτονική στην εποχή της ανασφάλειας. Εισαγωγή στην κοσμική αρχιτεκτονική
στα Βαλκάνια, 1300-1500, Κοσμική μεσαιωνική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια 1300-1500,
Κατάλογος εκθέσεως, επιμέλεια Sl. Ćurčić – Ε. Χατζητρύφωνος, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 19-51.
Sl. Ćurčić, Late Medieval Fortified Palaces in the Balkans: Security and Survival, Μνημείο και
Περιβάλλον 6 (2000), σ. 11-48.
Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τ. Α΄ - ς΄, Αθήναι 1948 - 1957.
Φ. Κουκουλές, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα λαογραφικά, Αθήναι 1950, τ. Α΄, τ. Β΄.
C. Mango, Daily Life in Byzantium, JÖB 31/1 (1981), σ. 337-353.
Χ. Μπακιρτζής, Βυζαντινά Τσουκαλολάγηνα, Αθήνα 1989.
Χ. Μπούρας, Κατοικίες και οικισμοί στη βυζαντινή Ελλάδα, έκδ. «Αρχιτεκτονικών Θεμάτων»,
Αθήναι 1974.
X. Μπούρας, Πολεοδομικά των μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών πόλεων, ΔΧΑΕ περ. Δ΄,
τ. Κ΄ (1998), σ. 89-98.

ΕΕΒΑΡΧ 446
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 4ος-19ος ΑΙ.
ΔΙΔΑΣΚ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΚΗΣΗ)
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΕΑΡΙΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΒΑΡΧ446
ΕΞΑΜΗΝΟ ς΄ & Η΄
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 4Ος – 19Ος ΑΙ.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ
ΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Σ

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕ
Σ

3
6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
10.
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
11.
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β

12.

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τον κόσμο των επιγραφών, θα αποκτήσουν την ικανότητα να
διαβάζουν επιγραφές, να τις μεταγράφουν επιστημονικά, να αξιολογούν το περιεχόμενό τους, να
τις χρονολογούν και να αντλούν πληροφορίες χρήσιμες σε διάφορους τομείς των ανθρωπιστικών
σπουδών.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από
αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενα μαθήματος:
1. Εισαγωγή στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Επιγραφική.
2-3. Υλικό. Τεχνική Σύνθεση – διάταξη. Μορφή – χαρακτήρας γραμμάτων. Μεγάλα και μικρά
γράμματα. Περιεχόμενο. Συντομογραφίες, συμπλέγματα, σύμβολα. Αρχές έκδοσης – σύμβολα.
Πληροφορίες επιγραφών.
4. Επιγραφές περιόδου 325-842.
5-6-7. Επιγραφές περιόδου 842-1204.
8-9. Επιγραφές περιόδου 1204-1453.
10-11. Επιγραφές περιόδου 1453-1669.
12. Επιγραφές περιόδου 1669-1830.
13. Επιγραφές περιόδου 1830-1900.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.

Στην τάξη


Eπικοινωνία μέσω email

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Διαλέξεις - φροντιστήριο

39

Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

108

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

3
150

Τελική Αξιολόγηση:
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει:
Μεταγραφή, χρονολόγηση, σχολιασμός, αναγνώριση
είδους, ύπαρξη μέτρου.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
M. Guarducci, Η ελληνική επιγραφική, Αθήνα 2008.

ΕΕΒIST 413
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΚΗΣΗ)
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΕΑΡΙΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΕΒΙΣΤ413
ΕΞΑΜΗΝΟ ς΄ & Η΄
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΠΙΣΤΩΤΙ
ΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΚΕΣ
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
ΜΟΝΑΔΕ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
Σ
Σ
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
13.
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
14.
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
15.
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Oι φοιτητές θα λάβουν μια γενική και συνοπτική εικόνα του Βυζαντινού Κράτους κατά

περιόδους, των προβλημάτων που αντιμετώπισε, της συνεισφοράς του στην ευρωπαϊκή ιστορία
και τον πολιτισμό, του ρόλου του στη διαμόρφωση της ταυτότητας των λαών της ανατολικής
Ευρώπης, της συνεχούς εξελίξεως και των αδιάκοπων αλλαγών που το κράτος αυτό υπέστη.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από
αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενα μαθήματος:
 Ορισμοί. Πηγές. Βιβλιογραφία.
 Ιδεολογία. Περιοδολόγηση.
 Δυναστική Ιστορία.
 Εδάφη. Λαοί. Γλώσσες.
 Θρησκείες. Αιρέσεις.
 Διοίκηση. Στρατός.
 Νομοθεσία. Οικονομία.
 Παιδεία. Πνευματική παράδοση.
 Διάγραμμα σημαντικότερων γεγονότων 325-642.
 Διάγραμμα σημαντικότερων γεγονότων 642-843.
 Διάγραμμα σημαντικότερων γεγονότων 843-1025
 Διάγραμμα σημαντικότερων γεγονότων 1025-1204.
 Διάγραμμα σημαντικότερων γεγονότων 1204-1453.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες



Eπικοινωνία μέσω email

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
109

2
150

Τελική Αξιολόγηση:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει:
Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης
απάντησης.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και
που είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ (C. MANGO), IΣΤΟΡΙΑ TOY BYZANTIOY, Aθήνα
2006.
Ε. Ahrweiler-Γλύκατζη, Γενική εισαγωγή. Ελληνισμός και Βυζάντιο, ΙΕΕ, τ. Ζ΄, σ. 6-29.
Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του βυζαντινού αυτοκράτορος, εν
Αθήναις 1956.
Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Η αντιβασιλεία εις το Βυζάντιον, Σύμμεικτα 2 (1970), 1-144.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. T. Ζ΄, Βυζαντινός Ελληνισμός. Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι,
Αθήνα 1978. T. Η΄, Βυζαντινός Ελληνισμός. Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι (642-1071), Αθήνα 1979.
T. Θ΄, Βυζαντινός Ελληνισμός. Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι (1071-1204). Υστεροβυζαντινοί Χρόνοι
(1204-1453), Αθήνα 1979. Εξαιρούνται τα κεφάλαια περί φιλοσοφίας, αρχιτεκτονικής και

τέχνης.
Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1987.
Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού Κράτους, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη – Αθήναι 1976.
C. Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, Αθήνα 1988 (έκδ. ΜΙΕΤ). Κεφάλαια:
Α΄. Λαοί και Γλώσσες, σ. 25-43. Γ΄. Η εξαφάνιση και η αναβίωση των πόλεων, σ.77-107.
G. Ostrogosrky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α, Β, Γ, Αθήνα 1978-1981.
N. Σβορώνος, Η βυζαντινή επαρχία. Πέντε μαθήματα, Αθήνα 1991.
Δ. Ζακυθηνός, Βυζαντινή Ιστορία 324-1071, Αθήνα 1977.

