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AEΦ 101
ΙΣΤΟΙΑ ΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΜΑΤΟΓΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΜΑΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ,
ΛΕΚΤΟΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΑΕΦ 101
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Χειμερινό
ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΑΦΧΑΛΑΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΚΕΠΑΨΣΓΦΑΦΛΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ
https://classweb.duth.gr/class_profile.asp?key

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων



ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ινγνηερλίαο.
Πξνζθέξεη ελδειερή γλώζε ηεο ηππνινγίαο, ηεο εηπκνινγίαο θαη ηεο ζύληαμεο ηεο
αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο κε ηε δηδαζθαιία επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ ηεο αξραίαο
αηηηθήο πεδνγξαθίαο θαη δηδάζθεη ηνπο ηξόπνπο ηεο δόθηκεο λενειιεληθήο κεηάθξαζεο
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ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ.




Πξνζθέξεη παξάιιεια κηα ρξνλνινγηθή επηζθόπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Αξραίαο
Διιεληθήο Λνγνηερλίαο από ηα πξώηα θαλεξώκαηά ηεο σο ηελ ύζηεξε ειιεληζηηθή
επνρή.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:
Να θαηαλννύλ ηε ζεκαζία ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο αηηηθήο πεδνγξαθίαο.



Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ ή/θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ βαζηθέο κνξθνινγηθέο θαη
ζπληαθηηθέο δνκέο ηνπ αξραηνειιεληθνύ ιόγνπ.



Να γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηνπο θαλόλεο ηνληζκνύ θαη πλεπκαηηζκνύ ηεο αξραίαο
ειιεληθήο πξνθεηκέλνπ λα κεηαγξάςνπλ ζσζηά ζηε κηθξνγξάκκαηε γξαθή θείκελα ζε
ζπλερή θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή.



Να γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζσζηά βαζηθά εγρεηξίδηα ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο
ζύληαμεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο (ιεμηθά, γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθά ζε ζπκβαηηθή ή/θαη
ειεθηξνληθή κνξθή).



Να ηνπνζεηνύλ ζσζηά ηα είδε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο ζηνλ ρώξν θαη ηνλ
ρξόλν θαη λα γλσξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ην ηζηνξηθό, θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό πιαίζην
ηεο θαζεκίαο επνρήο θαζώο θαη ηνπο όξνπο θαη ηνπο ηξόπνπο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο
(αιιειεπηδξάζεηο θαη δηαθνξέο ησλ ινγνηερληθώλ εηδώλ).

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ
απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ.
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

1. α. Θέκαηα θζνγγνινγίαο, ηππνινγίαο θαη εηπκνινγίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο.
β. Δπηθή πνίεζε: Όκεξνο.
2. α. ύλζεζε ησλ ιέμεσλ.
β. Ζζίνδνο.
3. α. Ζ δνκή ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο – Ζ ζεκειηαθή δηάθξηζε Όλνκα θαη Ρήκα.
β. Αξρατθή Λπξηθή Πνίεζε (Διεγεία, Ίακβνο, Λπξηθό
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Μέινο, Υνξηθή Πνίεζε)
4. α. Απαξέκθαην θαη κεηνρή (ε αληηζηνηρία ηεο κεηνρήο κε ηελ πξόηαζε-Αζθήζεηο
κεηαηξνπήο ηεο κεηνρήο ζε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε θαη ηεο πξόηαζεο ζε κεηνρή).
β. Ζ γέλλεζε ηνπ πεδνύ Λόγνπ: Ίσλεο Φηιόζνθνη θαη
Λνγνγξάθνη.
5. α. Κύξηεο θαη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο – Δπζύο θαη πιάγηνο ιόγνο.
β. Ηζηνξηνγξαθία: Ζξόδνηνο.
6. α. ύλδεζκνη.
β. νθηζηέο θαη Θνπθπδίδεο.
7. α. Γεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο I.
β. Ο αηώλαο ηνπ δξάκαηνο (5νο π.Υ.) – Ζ γέλεζε ηεο
ηξαγσδίαο.
8. α. Γεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο II.
β. Αηζρύινο, νθνθιήο, Δπξηπίδεο.
9. α. Γεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο III.
β. Αξραία Κσκσδία: Αξηζηνθάλεο.
10. α. Γεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο IV.
β. Ο αηώλαο ηνπ πεδνύ ιόγνπ (4νο π.Υ.) – Ρεηνξηθή.
11. α. Γεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο V.
β. Φηινζνθία: Πιάησλ θαη Αξηζηνηέιεο.
12. α. Σν κεηαθξαζηηθό πξόβιεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο.
β. Ζ ππνρώξεζε ηεο πνίεζεο θαη ηνπ δξάκαηνο θαηά ηνλ
4ν αη. π.Υ. – Νέα Κσκσδία
13. α. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία ζηε κειέηε ηνπ θξηηηθνύ ππνκλεκαηηζκνύ ησλ αξραίσλ
θεηκέλσλ.
β. Σα ινγνηερληθά είδε ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο.
1. Πνίεζε: Ύκλνη, Δηδύιιηα/κίκνη, Δπηγξάκκαηα.
2. Πεδόο Λόγνο: Γεύηεξε νθηζηηθή, Αηηηθηζηέο.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ηελ ηάμε

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ
Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο θαη επηθνηλσλία κέζσ
ηεο πιαηθόξκαο classweb
Δπηθνηλσλία κέζσ email.

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό

Δπαζηηπιόηηηα
Γηαιέμεηο
Αζθήζεηο
Απηνηειήο κειέηε θαη
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ΦόπηορΕπγαζίαρ
Εξαμήνος
39
14

Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

πξνεηνηκαζία γηα ηηο
εμεηάζεηο

70

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε
2
Σύνολο Μαθήμαηορ
(25 ώπερ θόπηος
150
επγαζίαρ ανά πιζηωηική
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε:
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γηδαζθαιία επηιεγκέλνπ αξραηνειιεληθνύ θεηκέλνπ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, (ι.ρ. Πιάησλ Απνινγία σθξάηνπο)
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ Μεηάθξαζε
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Μεηαθξαζηηθέο δνθηκέο άγλσζησλ θεηκέλσλ
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, Αζθήζεηο εηπκνινγίαο, γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

Σειηθή αμηνιόγεζε:
Γίσξε γξαπηή εμέηαζε ζηα ειιεληθά, ε νπνία
πεξηιακβάλεη:
Μεηάθξαζε δηδαγκέλνπ θεηκέλνπ
Μεηάθξαζε αδίδαθηνπ θεηκέλνπ (κηθξήο ή κέηξηαο
δπζθνιίαο)
Μεηαγξαθή αξραηνειιεληθνύ θεηκέλνπ από ηελ
κεγαινγξάκκαηε ζηε κηθξνγξάκκαηε γξαθή κε ηνλ
απαηηνύκελν ρσξηζκό ιέμεσλ, ηνληζκό, πλεπκαηηζκό
θαη ζηίμε.
Αζθήζεηο απόδνζεο ηνπ λνήκαηνο ιεμηινγηθώλ όξσλ
ησλ ππό εμέηαζε θεηκέλσλ κε βάζε ηελ εηπκνινγηθή
ηνπο ζεκαζία.
Αζθήζεηο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ.
Δμέηαζε γξακκαηνινγηθνύ είδνπο ηεο ειιεληθήο
αξραηόηεηαο.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

• πγγξάκκαηα:
1) F. Montanari, Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, Γ. Ηαθώβ θαη Α. Ρεγθάθνο
(επηκ.), Θεζζαινλίθε 2008 (University Studio Press).
2) A. Lesky, Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, κηθξ. Α. Σζνπαλάθεο,
Θεζζαινλίθε 2008 (Αθνη Κπξηαθίδε).
• Άιιε πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:
1. E. Schwyzer, Η ύληαμε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιώζζαο, κηθξ. Γ. Παπαηζίκπαο θαη Π.
Υαηξόπνπινο, Αζήλα 42010 (Παπαδήκαο).
2. F. Montanari, ύγρξνλν Λεμηθό ηεο Αξραίαο Διιεληθήο, Αζήλα 2013 (Παπαδήκαο).

3. Β. Γ. Μαλδειαξάο, Γνκή ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, Αζήλα 1998
(Καξδακίηζαο).
4. B. G. Hofmann, Δηπκνινγηθό Λεμηθόλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο, κηθξ. Α. Παπαληθνιάνπ,
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Αζήλα 2009 (Παπαδήκαο).
5. Μ. Οηθνλόκνπ, Γξακκαηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο, Θεζ/λίθε 2001 (Ίδξπκα Μ.

Σξηαληαθπιιίδε).
6. P. Easterling θαη B. M. W. Knox, Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο,
κηθξ. Ν. Κνλνκήο, θ.ά., Αζήλα 2008 (Παπαδήκαο).
7. S. Said, θ.ά., Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, ηόκ. Α, κηθξ. Γ.
Ξαλζάθε θ.ά, Αζήλα 2004, (Παπαδήζεο).
8. H.-G. Nesselrath, Δηζαγσγή ζηελ αξραηνγλσζία. ηόκ. Α΄ Αξραία Διιάδα, Γ. Ηαθώβ
θαη Α. Ρεγθάθνο (επηκ.), Αζήλα 2003 (Παπαδήκαο).
9. Η. Ν. Καδάδεο, Αξραηνειιεληθόο Πεδόο Λόγνο. Πξνιεγόκελα ζηελ ηέρλε ηεο γξαθήο
ηνπ, Θεζζαινλίθε 2002 (Εήηεο).
10. Η. Καθξηδήο, Σν κεηαθξαζηηθό πξόβιεκα, Αζήλα 11948 (Ίθαξνο).
11. Μ. West, Κξηηηθή ησλ θεηκέλσλ θαη ηερληθή ησλ εθδόζεσλ, κηθξ. Γ. Παξάζνγινπ,
Αζήλα 1989 (Γαίδαινο-Εαραξόπνπινο).
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AEΦ 101
ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΕΜΑΤΟΓΑΦΙΑ /
ΙΣΤΟΙΑ ΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΓΙΟΣ ΤΣΟΜΘΣ,
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΨΧΣΠΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ
ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ Δ.Υ.Κ.
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΑΕΦ 101
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Α’ Εξάμθνο
Αρχαία Ελλθνικι Κεματογραφία / Λςτορία τθσ Αρχαίασ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Ελλθνικισ Οογοτεχνίασ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΕΣ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
3
5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: ΞΑΡΕΡΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)
2.

ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)
ΣΧΛ

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου
Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
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 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
Γενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να εξοικειϊςει τουσ φοιτθτζσ με τον αρχαιοελλθνικό πεηό
αττικό λόγο και πιο ςυγκεκριμζνα με το φφοσ του Κουκυδίδθ και του Δθμοςκζνθ. Πζςω των
τεχνικϊν αντιμετϊπιςθσ αδίδακτου κειμζνου εξοικειϊνονται με τθν επιςτθμονικι μετάφραςθ.
Επίςθσ, οι φοιτθτζσ κα γνωρίςουν τισ περιόδουσ, τα χαρακτθριςτικά, τα είδθ και τουσ βαςικότερουσ
εκπροςϊπουσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Οογοτεχνίασ από τον Σμθρικι ποίθςθ μζχρι τθν Ϊςτερθ
Αρχαιότθτα.
Αναλυτικότερα, με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν βαςικά εγχειρίδια για τθ μελζτθ του αρχαιοελλθνικοφ
πεηοφ λόγου (λεξικά, γραμματικζσ, ςυντακτικά *ςε ςυμβατικι ι θλεκτρονικι μορφι+)



Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τουσ βαςικοφσ όρουσ και ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν περιγραφι τθσ φωνολογικισ & γραμματικοςυντακτικισ δομισ του αρχαιοελλθνικοφ
λόγου (ςτο πλαίςιο τθσ παραδοςιακισ γραμματικισ κυρίωσ)



Ρα εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ τονιςμοφ και πνευματιςμοφ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ,
προκειμζνου να τονίςουν άτονα αρχαιοελλθνικά κείμενα ι να διορκϊςουν ςχετικά
ςφάλματα ςε τονιςμζνα αρχαιοελλθνικά κείμενα



Ρα αναγνωρίηουν & να αναλφουν τισ βαςικζσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ ενόσ
αρχαιοελλθνικοφ κειμζνου (γνωςτοφ ι άγνωςτου)



Ρα κατανοοφν τθ ςθμαςία του βαςικοφ λεξιλογίου τθσ αττικισ πεηογραφίασ



Ρα κατανοοφν και να αποδίδουν ςε ςωςτά Ρζα Ελλθνικά αδίδακτα κείμενα του αττικοφ
πεηοφ λόγου μζτριασ δυςκολίασ (επιςτθμονικι μετάφραςθ)



Ρα αναγνωρίηουν τισ ιδιαιτερότθτεσ του φφουσ του Κουκυδίδθ και του Δθμοςκζνθ



Ρα γνωρίηουν τα βαςικά λογοτεχνικά είδθ, τουσ κυριότερουσ εκπροςϊπουσ, τισ ςυνκικεσ
παραγωγισ τουσ και τθν εξζλιξι τουσ ςτισ διαφορετικζσ ιςτορικζσ περιόδουσ



Ρα γνωρίηουν τθ διαφορά ανάμεςα ςτον πολιτιςμό του άςματοσ και τον πολιτιςμό του
βιβλίου



Ρα αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ για τθν παράδοςθ των κειμζνων, τθ γζνεςθ τθσ επιςτιμθσ
τθσ φιλολογίασ και τθσ ιςτορίασ του βιβλίου και των βιβλιοκθκϊν ςτον αρχαίο κόςμο

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
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Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει διμερι δομι. Χυνοπτικά περιλαμβάνει:
Α. Ξείμενα από το ζργο του Κουκυδίδθ και του Δθμοςκζνθ, ιδιαιτερότθτεσ του φφουσ τουσ
[κατανόθςθ μορφισ και περιεχομζνου (λεξιλόγιο, γραμματικοςυντακτικζσ δομζσ κ.λπ.)
απόδοςθ ςτα Ρζα Ελλθνικά αποςπαςμάτων από το ζργο των δφο ςυγγραφζων].Βαςικά
γραμματικά φαινόμενα του αττικοφ πεηοφ λόγου (μζρθ του λόγου, τονιςμόσ –
πνευματιςμόσ, πάκθ των φκόγγων, κλίςεισ ουςιαςτικϊν, επικζτων, αντωνυμιϊν,
παρακετικά, κλίςεισ ρθμάτων. Βαςικά ςυντακτικά φαινόμενα του αττικοφ πεηοφ λόγου
(βαςικοί όροι των προτάςεων, χρόνοι κι εγκλίςεισ ςτισ ανεξάρτθτεσ προτάςεισ, ςυντακτικι
λειτουργία των πτϊςεων, ςυντακτικι λειτουργία του απαρεμφάτου, ςυντακτικι λειτουργία
των μετοχών, δευτερεφουςεσ προτάςεισ]
Β. Επιςκόπθςθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ λογοτεχνίασ: Υερίοδοι, είδθ, βαςικοί εκπρόςωποι,
ζργα, χαρακτθριςτικά, πολιτικι, φιλοςοφία κρθςκεία και πρόςλθψθ.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα

Στθν τάξθ



Χριςθ βάςεων δεδομζνων



Υαρουςιάςεισ –διδαςκαλία με εξειδικευμζνο
λογιςμικό (ppt κ.λπ.)



Eπικοινωνία μζςω email
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Αςκιςεισ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ

Ψελικι γραπτι εξζταςθ
Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
13
70

3
125

standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Ψελικι Αξιολόγθςθ:
Ψρίωρθ Γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία κα
περιλαμβάνει:
I. Επιςτθμονικι μετάφραςθ κειμζνων από το ζργο
του Κουκυδίδθ και του Δθμοςκζνθ
II.

Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ

III. Ερωτιςεισ εν είδει πολλαπλϊν απαντιςεων και
ανάπτυξθ ςφντομου κειμζνου πάνω ςε
ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθν Λςτορία τθσ
Αρχαίασ Ελλθνικισ Οογοτεχνίασ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Γεωργοπαπαδάκοσ Α., Ελλθνικι γραμματολογία, από τισ αρχζσ ωσ το τζλοσ του 6ου μ.Χ. αιϊνα,
2
Κεςςαλονίκθ (Πόλχο) 1968
de Romilly J., Αρχαία ελλθνικι γραμματολογία (1980): μετάφραςθ Κ. Χριςτοποφλου-Πικρογιαννάκθ,
Ακινα (Ξαρδαμίτςα) 1988
Easterling Φ. Ε. και Knox Β. Π. W., Ιςτορία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ λογοτεχνίασ (1985): μετάφρ. Ρ.
Ξονομισ, Χ. Γρίμπα και Π. Ξονομι, Ακινα (Υαπαδιμασ) 1990
Flacelière R,. Ιςτορία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ λογοτεχνίασ (1962): μετάφρ. Γ. Δ. Βανδϊροσ και Ε. Α.
Ξάηου-Βανδϊρου, Ακινα (Υαπαδιμασ) 1974
2

Lesky Α., Ιςτορία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ λογοτεχνίασ ( 1963): μετάφρ. Α. Ψςοπανάκθσ, Κεςςαλονίκθ
5
(Αδελφοί Ξυριακίδθ) 1981
Οορεντηάτοσ Υ., Iςτορικό υντακτικό τθσ Aρχαίασ Eλλθνικισ, Aκινα 1989

2

Montanari F., Iςτορία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ λογοτεχνίασ, Κεςςαλονίκθ 2008
Montanari F., Χφγχρονο λεξικό τθσ Αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, Ακινα 2013
Nesselrath Θ. G., Ειςαγωγι ςτθν αρχαιογνωςία, τ. Α' Αρχαία Ελλάδα (1997): μετάφρ. I. Αναςταςίου,
I. Βάςςθσ, Χ. Ξοτηαμπάςθ, Κ. Ξουρεμζνοσ και Υ. Ξυριακοφ, Ακινα (Υαπαδιμασ) 2001
Σικονόμου M. X., Γραμματικι τθσ Aρχαίασ Eλλθνικισ, Κεςςαλονίκθ (1971) 1996 *‘μεγάλθ’+.
Palmer L. R., The Greek Language, London 1980
Russell D. A., An Anthology of Greek Prose, Oxford 1991.
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Schwyzer E., Griechische Grammatik I-IV, Πόναχο 1939-71. [I: Lautlehre, II: Syntax und syntaktische
Stilistik (ςυμπλ. εκδ. A. DEBRUNNER), III: Register, IV: Stellenregister]. (Mετάφραςθ του δεφτερου
τόμου ςτα Nζα Eλλθνικά από Γ. E. Υαπατςίμπα & Υ. Xαιρόπουλο, Θ φνταξθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ
γλϊςςασ, Aκινα 2002)
Smyth H.W., Greek Grammar (revised by G.M. MESSING), Cambridge Mass. 1956
Χταματάκοσ I., Iςτορικι Γραμματικι τθσ Aρχαίασ Eλλθνικισ, Aκινα 1949
Χταματάκοσ, Λ. Οεξικόν τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςθσ, Ακινα 2006 (ανατ.)
Ψηάρτηανοσ, Α. υντακτικόν τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, Ακινα 1931 (ανατ. Κες/νίκθ 1994)

~ 13 ~

ΑΕΦ 103
ΘΤΟΙΚΘ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΜΑΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ,
ΛΕΚΤΟΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΑΕΦ 103
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Χειμερινό
ΦΘΨΣΦΛΞΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ
https://classweb.duth.gr/class_profile.asp?key

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζεγγίζεη γξακκαηνινγηθά ηελ αξραία ειιεληθή ξεηνξεία
από ηα πξώηα θαλεξώκαηά ηεο (νκεξηθνί αγνξεηέο) σο ην ηέινο ησλ θιαζηθώλ ρξόλσλ.
πζηεκαηηθά επηθεληξώλεηαη ζηε Ρεηνξηθή ηεο θιαζηθήο επνρήο κε ηελ εμέηαζε ηνπ έξγνπ
Διέλεο Δγθώκηνλ ηνπ Γνξγία θαη απνζπαζκάησλ από ηα έξγα Καηά Μεηδίνπ θαη Οιπλζηαθόο
Α΄ ηνπ Γεκνζζέλε. Γηεξεπλάηαη ε κεηάβαζε από ηε ζεσξεηηθή ελαζρόιεζε ησλ ζνθηζηώλ
κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ηέρλε ηνπ ιόγνπ ηνπ θαηά ηνλ 5ν αη. π.Υ. ζηελ αθκή ηεο ξεηνξηθήο
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ηέρλεο θαηά ηνλ ηέηαξην αηώλα.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ:


Σε δηαθνξά αλάκεζα ζηε θπζηθή επγισηηία θαη ηε ζπζηεκαηηθή ξεηνξεία.



Σε ζρέζε κεηαμύ ηεο ηέρλεο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο εζηθήο ηεο πεηζνύο.



Σε ζρέζε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο κε ηε θηινζνθία θαη ηελ πνιηηηθή.



Σα είδε ησλ ξεηνξηθώλ ιόγσλ θαη ηηο κεηαμύ ηνπο δηαθνξέο.



Σε δνκή ηνπ ξεηνξηθνύ ιόγνπ θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο πεηζνύο.



Σε ζέζε ηνπ ξήηνξα ζηελ αξραία πόιε.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ
απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ.
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. Ζ ηζηνξία ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο ζηελ αξραηόηεηα: από ηνπο νκεξηθνύο αγνξεηέο θαη
ηνλ έπαηλν ησλ αξρατθώλ επηλίθσλ σο ηνπο ζνθηζηέο ηεο αξραίαο Αζήλαο ηνπ 5νπ
π.Υ. αηώλα θαη ηε ζπζηεκαηηθή ξεηνξηθή ηνπ 4νπ. Ζ ζεκαζία ηεο παξάδνζεο ησλ
ξεηόξσλ ηεο ηθειίαο.
2. α. Οη ζνθηζηέο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο ξεηνξηθήο.
β. Ζ ξεηνξεία ησλ δεκεγνξηώλ ηνπ Θνπθπδίδε.
3. α. Ζ αθκή ηεο ξεηνξηθήο θαηά ηνλ 4ν αη. π.Υ. –Ρεηνξηθά είδε θαη εθπξόζσπνη.
β. Ζ θξηηηθή ηνπ Πιάησλα θαηά ηεο ξεηνξηθήο ησλ
ζνθηζηώλ ζηνλ Γνξγία θαη ηνλ Φαίδξν.
γ. Ζ Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε.
δ. Ζ Ρεηνξηθή θαηά ηνπο ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο
(Γεύηεξε νθηζηηθή θαη Αηηηθηζηέο).
4. α. Δηζαγσγηθά ζην έξγν ηνπ Γνξγία θαη ην δνθίκην
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5.
6.
7.
8.
9.

Διέλεο Δγθώκηνλ : Γνξγίαο: ξήηνξαο ή/θαη ζνθηζηήο;
(ε ηθειηθή θαηαγσγή ηνπ ξήηνξα, ε παξνπζία ηνπ
ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αζήλα, ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο
ζνθηζηέο, ε επηξξνή ηνπ ζηνλ Θνπθπδίδε, ηα
«Γνξγίεηα ζρήκαηα» θαη ε αηζζεηηθή ηεο ηέρλεο ηνπ
ιόγνπ, ε εηθόλα ηνπ Πιαησληθνύ Γνξγία).
β. Διέλεο Δγθώκηνλ 1-4.
Διέλεο Δγθώκηνλ 5-8
Διέλεο Δγθώκηνλ 9-12
Διέλεο Δγθώκηνλ 13-18
Διέλεο Δγθώκηνλ 19-21_πκπεξάζκαηα.
α. Δηζαγσγηθά γηα ην έξγν ηνπ Γεκνζζέλε θαη ηνλ Λόγν Καηά Μεηδίνπ (Γηα ηνλ
Γεκνζζέλε: έκθαζε ζηε ζρέζε ηνπ ξήηνξα κε ηε ζπζηεκαηηθή ξεηνξηθή ηνπ 4νπ
αηώλα θαη ε ηδηαίηεξε ζηάζε ηνπ ζηε δηακόξθσζε ηεο πνξείαο ηεο πόιεο-θξάηνπο
ηεο Αζήλαο).

β. Γεκνζζέλεο, Καηά Μεηδίνπ 1-2.
10. Γεκνζζέλεο, Καηά Μεηδίνπ 3-8
11. Γεκνζζέλεο, Καηά Μεηδίνπ 62-63 θαη 219-220
12. Γεκνζζέλεο, Οιπλζηαθόο Α΄ 1-5
13. Γεκνζζέλεο, Οιπλζηαθόο Α΄ 6-8, 27–πκπεξάζκαηα.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ηελ ηάμε

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ
Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο θαη επηθνηλσλία κέζσ
ηεο πιαηθόξκαο classweb
Δπηθνηλσλία κέζσ email.

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Δπαζηηπιόηηηα

ΦόπηορΕπγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο
Μειέηε & Αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο
Απηνηειήο κειέηε θαη
πξνεηνηκαζία γηα ηηο
εμεηάζεηο

39
14

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε
Σύνολο Μαθήμαηορ
(25 ώπερ θόπηος
επγαζίαρ ανά πιζηωηική

2
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70

150

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

5.

Γίσξε γξαπηή εμέηαζε ζηα ειιεληθά, ε νπνία
πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο αλάπηπμεο δνθηκίσλ.
ηελ αμηνιόγεζε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο ζα
ζπλεθηηκεζνύλ:
–Ζ ηθαλόηεηα ησλ θνηηεηώλ γηα δόθηκε κεηάθξαζε
ελόο ξεηνξηθνύ θεηκέλνπ.
–Ζ επξύηεηα ηεο αληίιεςήο ηνπο γηα ηε ζέζε θαη ηνλ
ξόιν ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο ζηελ αξραηόηεηα.
–Ζ ηθαλόηεηά ηνπο λα ζπδεηνύλ γηα ηελ αξραία
ξεηνξηθή κε αθξηβείο όξνπο, ζύκθσλα κε ην
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο.
–Ζ ηθαλόηεηά ηνπο λα εμεγνύλ ηελ αηζζεηηθή ηεο
πεηζνύο (ζρήκαηα ιόγνπ).
–Ζ ηθαλόηεηά ηνπο λα δηαθξίλνπλ ηηο πθνινγηθέο
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ξεηνξηθώλ εηδώλ.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

• πγγξάκκαηα:
1) M. Edwards, Οη Αηηηθνί Ρήηνξεο, Αζήλα 2002 (Καξδακίηζαο)
2) Δ. Αιεμίνπ, Η Ρεηνξηθή ηνπ 4νπ αη. π.Υ., Αζήλα 2016 (Γαξδαλόο)
• Άιιε πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:
1. L. Pernot, Η Ρεηνξηθή ζηελ αξραηόηεηα, Αζήλα 2005 (Γαίδαινο).
2. Consigny, S. P., Gorgias: Sophist and Artist, Columbia 2001 (University of South
Carolina Press).
3. Dean, R. & J. Anderson, Glossary of Greek Rhetorical Terms, Leuven 2000
(Peeters).
4. Fredal, J., Rhetorical Action in Ancient Athens: Persuasive Artistry from Solon to
Demosthenes, Carbondale 2006 (Southern Illinois University Press).
5. Gagarin, M., Greek Rhetoric: Oxford Bibliographies online (Research guide),
Oxford 2010.
6.

Glaverhouse, J. R., Γηα ην Ύθνο ησλ Αηηηθώλ Ρεηόξσλ, Αζήλα 2008 (Γξεγόξεο).

7. Kennedy, C. R., The Orations of Demosthenes, London 1856 (H. G. Bohn).
8. McComiskey, B., Gorgias and the New Sophistic Rhetoric, Carbondale 2002
(Southern Illinois University Press).
9. MacDowell, D. M., Gorgias: Encomium of Helen, London 1993 (Bristol Classical
Press).
10. Williams, J. D. (ed.), An Introduction to Classical Rhetoric: Essential Readings,
Oxford 2009 (Wiley-Blackwell).
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11. Worthington, I. (ed.), A Companion to Greek Rhetoric, Oxford 2010 (WileyBlackwell).
12. Worthington, I. (ed.), Persuasion: Greek Rhetoric in Action, London 1994
(Routledge).
13. Wardy, R., The Birth of Rhetoric: Gorgias, Plato and the Successors, London 1996
(Routledge).
14. Γ. Ξαλζάθε-Καξακάλνπ, Γεκνζζέλνπο Καηά Μεηδίνπ: Δηζαγσγή, Μεηάθξαζε,
Δξκελεπηηθέο εκεηώζεηο, Αζήλα 1989 (ΚΔΔΔ).
15. Δ. Γξαθσλάθε-Καδαληδάθε, Αξηζηνηέινπο Ρεηνξηθή, Αζήλα 2000 (Παπαδήζεο)

\
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ΛΦ121
ΛΑΤΙΝΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΜΑΤΟΓΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΡΟΥΛΟΣ,
ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΟΦ121
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 1ο
ΟΑΨΛΡΛΞΘ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ - ΚΕΠΑΨΣΓΦΑΦΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ (KAI ΑΓΓΟΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ERASMUS)
ΡΑΛ

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04335/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Γενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τον κλαςικό λατινικό λόγο (πεηό και
ποιθτικό) και πιο ςυγκεκριμζνα με το λεξιλόγιο, τθ γραμματικι και ςυντακτικι ανάλυςθ, κακϊσ και τισ τεχνικζσ
τθσ μετάφραςθσ από τθ λατινικι ςτθ νεοελλθνικι. Υαράλλθλα, οι φοιτθτζσ εκτίκενται και ςτισ τεχνικζσ τθσ
αντίςτροφθσ μετάφραςθσ, δθλαδι από τθ νεοελλθνικι ςτθ λατινικι, με ςτόχο τθν εμπζδωςθ των γνϊςεων του
λεξιλογίου και των γραμματικο-ςυντακτικϊν φαινομζνων.
Αναλυτικότερα, με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν βαςικά εγχειρίδια για τθ μελζτθ του λατινικοφ λόγου (λεξικά,
γραμματικζσ, ςυντακτικά *ςε ςυμβατικι και θλεκτρονικι μορφι+)
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-

Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τουσ βαςικοφσ όρουσ και ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
περιγραφι τθσ φωνολογικισ & γραμματικο-ςυντακτικισ δομισ του λατινικοφ λόγου

-

Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τισ ςυντακτικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ λατινικισ γλϊςςασ (λατινιςμοφσ)

-

Ρα αναγνωρίηουν & να αναλφουν τισ βαςικζσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ ενόσ λατινικοφ κειμζνου (γνωςτοφ
ι άγνωςτου)

-

Ρα κατανοοφν τθ ςθμαςία του βαςικοφ λεξιλογίου τθσ Οατινικισ Γραμματείασ

-

Ρα κατανοοφν και να αποδίδουν ςτθ νεοελλθνικι «άγνωςτα» κείμενα του λατινικοφ πεηοφ και ποιθτικοφ
λόγου.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

3.

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

-

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν

-

Αυτόνομθ εργαςία

-

Σμαδικι εργαςία

-

Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

-

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

-

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει τετραμερι δομι και ςυνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Ξείμενα πεηά και ποιθτικά τθσ λατινικισ λογοτεχνίασ για κατανόθςθ μορφισ και περιεχομένου
γραμματικο-ςυντακτικζσ δομζσ κ.λπ.), κακϊσ και για μετάφραςθ ςτθ νεοελλθνικι.
Β) Βαςικά γραμματικά φαινόμενα τθσ λατινικισ γλϊςςασ
αντωνυμιϊν, παρακετικά, κλίςεισ ρθμάτων).

(λεξιλόγιο,

(μζρθ του λόγου , κλίςεισ ουςιαςτικϊν , επικζτων,

Γ) Βαςικά ςυντακτικά φαινόμενα του λατινικοφ λόγου (βαςικοί όροι των προτ άςεων, χρόνοι κι εγκλίςεισ ςτισ
ανεξάρτθτεσ προτάςεισ , ςυντακτικι λειτουργία των πτϊςεων , ςυντακτικι λειτουργία του απαρεμφάτου ,
ςυντακτικι λειτουργία των μετοχϊν, δευτερεφουςεσ προτάςεισ, πλάγιοσ λόγοσ).
Δ) Ξείμενα γενικοφ ενδιαφζροντοσ και μζτριασ δυςκολίασ ςτθ νζα ελλθνικι γλϊςςα για μετάφραςθ ςτθ
λατινικι γλϊςςα με εφαρμογι των γραμματικϊν και ςυντακτικϊν φαινομζνων και κανόνων του λατινικοφ
λόγου και χριςθ βαςικοφ λεξιλογίου. Υεριλαμβάνει επίςθσ υφολογικζσ παρατθριςεισ και βελτιϊςεισ των
παραχκζντων κειμζνων.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΛΧ PPT
ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
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Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class


ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ email

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

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

5.

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΧΞΘΧΕΛΧ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ
ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
26
83
2
150

Ψελικι Αξιολόγθςθ:
Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία περιλαμβάνει:
Λ. Πετάφραςθ διδαγμζνου λατινικοφ κειμζνου (πεηοφ ι ποιθτικοφ)
ΛΛ. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ
ΛΛΛ. Πετάφραςθ κειμζνου από τθν νζα ελλθνικι γλϊςςα ςτθ
λατινικι (μικρισ ι μζτριασ δυςκολίασ)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
-

Γιαγκόπουλοσ, Α.Λ. (1974). υντακτικό τθσ Λατινικισ γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ, εκδ. Ηιτθ.

-

Gildersleeve, B.L. – Lodge, G. (1998), Latin Grammar, London.

-

Glare, P.G.W. (1982). Oxford Latin Dictionary, Oxford.

-

Ξακριδισ, Κ.Α. (πολλαπλζσ ανατυπϊςεισ). Γραμματικι τθσ Λατινικισ Γλϊςςθσ, Ακινα (πολλαπλζσ

-

ανατυπϊςεισ)

-

Ξακριδισ, Λ.Κ. (πολλαπλζσ ανατυπϊςεισ). Σο μεταφραςτικό πρόβλθμα, Ακινα, Βιβλιοπωλείο τθσ

-

«Εςτίασ».
Ξουμανοφδθσ, Χ.Α., Λεξικόν Λατινοελλθνικόν. Σο μεν πρϊτον ςυνταχκζν υπό Ενρίκου Ουλερίχου, το
δεφτερον επεξεργαςκζν και πλουτιςκζν λζξεςι και ςθμαινομζνοισ υπό Χτεφάνου Α. Ξουμανοφδθ, Aκινα
(πολλαπλζσ εκδόςεισ και ανατυπϊςεισ)

-

Lewis, C.T. - Short, C.(1879). A Latin Dictionary, Oxford.Πιχαλόπουλοσ, Α. Ρ. ‒ Πιχαλόπουλοσ, Χ. Ρ. (2016).
Lego, legis, legit: Βαςικό Λεξιλόγιο τθσ Λατινικισ, Ξαβάλα: Εκδ. Χαΐτα *ISBN: 978-618-5147-83-9].
Διακζςιμο ςτο: http://www.saitapublications.gr/2016/06/ebook.204.html, θμ. πρόςβ. 15/06/2016.

-

Thomas Fr. ‒ Ernout A. (2012). Χυντακτικό τθσ Οατινικισ. Πτφρ. Κ. Υίκουλασ, Επιμ. Α. Ρ. Πιχαλόπουλοσ,
Ακινα, εκδ. Υαπαδιμα

-

Throm, Θ., Lateinische Grammatik, Berlin 1995
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-

Ψηάρτηανοσ, Α. (πολλαπλζσ ανατυπϊςεισ) Λατινικι Γραμματικι, Ακινα.

-

Tηερεφόσ, Δ.Υ. (1978). Θ γραμματικι τθσ λατινικισ γλϊςςασ ςε 55 μακιματα, Ακινα.

-

___________ (1984). υντακτικό Λατινικισ γλϊςςασ ςε 57 μακιματα, Ακινα.

-

Woodcock, E.C., A New Latin Syntax, London 1966.
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ΛΦ121
ΛΑΤΙΝΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΜΑΤΟΓΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΘΣ ΝΤΕΛΘΓΙΑΝΝΘΣ,
ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΟΦ121
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 1ο
ΟΑΨΛΡΛΞΘ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ - ΚΕΠΑΨΣΓΦΑΦΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ

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

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Γενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τον κλαςςικό λατινικό πεηό και ποιθτικό
λόγο και πιο ςυγκεκριμζνα με το λεξιλόγιο, τθ γραμματικοςυντακτικι ανάλυςθ και τθ μετάφραςθ (ςτα Ρζα
Ελλθνικά) κειμζνων πεηϊν και ποιθτικϊν των ςθμαντικότερων εκπροςϊπων τθσ Ξλαςςικισ Φωμαϊκισ/Οατινικισ
Γραμματείασ. Υαράλλθλα οι φοιτθτζσ εκτίκενται και ςτισ τεχνικζσ αντίςτροφθσ μετάφραςθσ, δθλαδι από τθν
Ρζα Ελλθνικι ςτθ Οατινικι, με ςτόχο τθν εμπζδωςθ των γνϊςεων (λεξιλογίου, γραμματικοςυντακτικϊν
φαινομζνων και τεχνικϊν μετάφραςθσ) που απζκτθςαν ςτο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ.
Αναλυτικότερα, με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
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-

Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν βαςικά εγχειρίδια για τθ μελζτθ του λατινικοφ πεηοφ και ποιθτικοφ
λόγου (λεξικά, γραμματικζσ, ςυντακτικά *ςε ςυμβατικι ι θλεκτρονικι μορφι+)

-

Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τουσ βαςικοφσ όρουσ και ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
περιγραφι τθσ φωνολογικισ & γραμματικοςυντακτικισ δομισ του λατινικοφ λόγου (ςτο πλαίςιο τθσ
παραδοςιακισ γραμματικισ κυρίωσ)

-

Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τισ ςυντακτικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ λατινικισ γλϊςςασ (λατινιςμοφσ)

-

Ρα αναγνωρίηουν & να αναλφουν τισ βαςικζσ μορφοςυντακτικζσ δομζσ ενόσ λατινικοφ κειμζνου (γνωςτοφ
ι άγνωςτου)

-

Ρα κατανοοφν τθ ςθμαςία του βαςικοφ λεξιλογίου τθσ Φωμαϊκισ/Οατινικισ Γραμματείασ.

-

Ρα κατανοοφν και να αποδίδουν ςε ςωςτά Ρζα Ελλθνικά άγνωςτα κείμενα του λατινικοφ πεηοφ και
ποιθτικοφ λόγου.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

3.

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

-

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν

-

Αυτόνομθ εργαςία

-

Σμαδικι εργαςία

-

Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

-

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

-

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει τετραμερι δομι και ςυνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Ξείμενα από τθ ςωηόμενθ πεηογραφία και ποίθςθ τθσ κλαςςικισ λατινικισ λογοτεχνίασ [κατανόθςθ μορφισ
και περιεχομένου (λεξιλόγιο, γραμματικοςυντακτικζσ δομζσ κ.λπ.), απόδοςθ ςτα Ρζα Ελλθνικά αποςπαςμάτων
από ςωηόμενα ζργα του πεηοφ και ποιθτικοφ λατινικοφ λόγου].
Β) Βαςικά γραμματικά φαινόμενα τθσ λατινικισ γλϊςςασ
αντωνυμιϊν, παρακετικά, κλίςεισ ρθμάτων)

(μζρθ του λόγου , κλίςεισ ουςιαςτικϊν , επικζτων,

Γ) Βαςικά ςυντακτικά φαινόμενα του λατινικοφ λόγου (βαςικοί όροι των προτάςεων , χρόνοι κι εγκλίςεισ ςτισ
ανεξάρτθτεσ προτάςεισ , ςυντακτικι λειτουργία των πτϊςεων , ςυντακτικι λειτουργία του απαρεμφάτου,
ςυντακτικι λειτουργία των μετοχϊν, δευτερεφουςεσ προτάςεισ, πλάγιοσ λόγοσ]
Δ) Ξείμενα γενικοφ ενδιαφζροντοσ και μζτριασ δυςκολίασ ςτθ νζα ελλθνικι γλϊςςα για μετάφραςθ ςτθ
λατινικι γλϊςςα με εφαρμογι των γραμματικϊν και ςυντακτικϊν φαινομζνων και κανόνων του λατινικοφ
λόγου και χριςθ βαςικοφ λεξιλογίου. Υεριλαμβάνει επίςθσ υφολογικζσ παρατθριςεισ και βελτιϊςεισ των
παραχκζντων κειμζνων.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
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ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Διαλζξεισ και αςκιςεισ ςτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

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

5.



ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΛΧ PPT



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ email

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΧΞΘΧΕΛΧ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ
ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
26
83
2
150

Ψελικι Αξιολόγθςθ:
Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία περιλαμβάνει:
Λ. Πετάφραςθ διδαγμζνου λατινικοφ πεηοφ ι ποιθτικοφ κειμζνου
ΛΛ. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ
ΛΛΛ. Πετάφραςθ άγνωςτου/αδίδακτου λατινικοφ πεηοφ ι ποιθτικοφ
κειμζνου (μικρισ ι μζτριασ δυςκολίασ)
ΛV. Πετάφραςθ κειμζνου από τθν νζα ελλθνικι γλϊςςα ςτθ
λατινικι (μικρισ ι μζτριασ δυςκολίασ)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
-

Γιαγκόπουλοσ, Α.Λ. (19744). υντακτικό τθσ Λατινικισ γλϊςςασ, Κεςςαλονίκθ, εκδ. Ηιτθ.

-

Gildersleeve, B.L. – Lodge, G. (1998), Latin Grammar, London.

-

Ξακριδισ, Κ.Α. (πολλαπλζσ ανατυπϊςεισ). Γραμματικι τθσ Λατινικισ Γλϊςςθσ, Ακινα (πολλαπλζσ

-

ανατυπϊςεισ)

-

Ξακριδισ, Λ.Κ. (πολλαπλζσ ανατυπϊςεισ). Σο μεταφραςτικό πρόβλθμα, Ακινα, Βιβλιοπωλείο τθσ

-

«Εςτίασ».

-

Υανουτςόπουλοσ, Α.Γ. (2006). Γραμματικι τθσ Λατινικισ γλϊςςασ, Βϋ, Γϋ Λυκείου, Φιλοςοφικζσ

-

χολζσ ΑΕΙ, Κεςςαλονίκθ, εκδ. Ηιτθ

-

Χκάςςθσ, Ε.Α., Ιςτορικι Γραμματικι τθσ Λατινικισ Γλϊςςθσ. Ψόμοσ πρϊτοσ (19772), Ψόμοσ δεφτεροσ,

-

(1972-1975), Ακινα.

-

Thomas Fr., Ernout A. (2012). Χυντακτικό τθσ Οατινικισ. Πτφρ. Κ. Υίκουλασ, Επιμ. Α. Ρ. Πιχαλόπουλοσ,
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Ακινα, εκδ. Υαπαδιμα
-

Throm, Θ., Lateinische Grammatik, Berlin 1995

-

Ψηάρτηανοσ, Α. (πολλαπλζσ ανατυπϊςεισ) Λατινικι Γραμματικι, Ακινα.

-

Tηερεφόσ, Δ.Υ. (1978). Θ γραμματικι τθσ λατινικισ γλϊςςασ ςε 55 μακιματα, Ακινα.

-

___________ (1984). υντακτικό Λατινικισ γλϊςςασ ςε 57 μακιματα, Ακινα.

-

Woodcock, E.C., A New Latin Syntax, London 1966

-

Ξουμανοφδθσ, Χ.Α., Λεξικόν Λατινοελλθνικόν. Σο μεν πρϊτον ςυνταχκζν υπό Ενρίκου Ουλερίχου, το
δεφτερον επεξεργαςκζν και πλουτιςκζν λζξεςι και ςθμαινομζνοισ υπό Χτεφάνου Α. Ξουμανοφδθ, Aκινα
(πολλαπλζσ εκδόςεισ και ανατυπϊςεισ)

-

Glare, P.G.W. (1982). Oxford Latin Dictionary, Oxford.

-

Lewis, C.T. - Short, C.(1879). A Latin Dictionary, Oxford.
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ΛΦ123
ΡΕΗΟΓΑΦΙΑ Ι - ΚΙΚΕΩΝ, IN CATILINAM I
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΓΙΑΝΝΘ,
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΛΦ123
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Χειμερινό
ΥΕΗΣΓΦΑΦΛΑ Λ - ΞΛΞΕΦΩΡ, IN CATILINAM I

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
NAI
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04337/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

ΠΕΨΑ ΨΘΡ ΕΥΛΨΩΧΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ ΣΛ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΚΑ ΕΛΡΑΛ ΧΕ ΚΕΧΘ ΡΑ:
- ΓΡΩΦΛΗΣΩΡ ΨΑ ΕΛΔΣΟΣΓΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΨΘΧ ΦΩΠΑЇΞΘΧ ΦΘΨΣΦΛΞΘΧ
- ΓΡΩΦΛΗΣΩΡ ΨΑ ΛΔΛΑΛΨΕΦΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΨΘΧ ΦΘΨΣΦΛΞΘΧ ΨΕΧΡΘΧ ΨΣΩ ΞΛΞΕΦΩΡΑ.
- ΕΠΥΕΔΩΧΣΩΡ ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΧΩΡΨΑΞΨΛΞΣΩ ΨΘΧ ΟΑΨΛΡΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ.
- ΕΣΛΞΕΛΩΚΣΩΡ ΠΕΧΩ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΨΣΩ ΞΛΞΕΦΩΡΑ ΠΕ ΨΣ ΛΧΨΣΦΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΘΧ ΕΥΣΧΘΧ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
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Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

- ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ, ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΧΩΡΚΕΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΠΕ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΞΑΛ ΨΩΡ ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΩΡ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ
- ΑΩΨΣΡΣΠΘ ΕΦΓΑΧΛΑ
- ΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘ ΧΕ ΡΕΕΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ
- ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΞΦΛΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΥΑΓΩΓΛΞΘΧ ΧΞΕΨΘΧ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

- ΕΛΧΑΓΩΓΘ Λ: ΒΛΣΧ ΞΑΛ ΕΦΓΑ ΨΣΩ ΞΛΞΕΦΩΡΑ - ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΦΩΠΑΝΞΘ ΦΘΨΣΦΛΞΘ
- ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΛΛ: ΠΣΦΦΘ ΞΑΛ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΨΣΩ ΦΘΨΣΦΛΞΣΩ ΟΣΓΣΩ, ΓΟΩΧΧΑ ΞΑΛ ΩΦΣΧ, ΛΔΕΣΟΣΓΛΑ, ΛΧΨΣΦΛΞΣ
ΩΥΣΒΑΚΦΣ
- ΠΕΨΑΦΦΑΧΘ ΞΑΛ ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΣΧ ΧΧΣΟΛΑΧΠΣΧ ΣΟΣΞΟΘΦΣΩ ΨΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ΔΛΑΟΕΕΛΧ ΧΨΘΡ ΨΑΘ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ



ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΛΧ PPT



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ
ΥΣΟΩΠΕΧΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ
ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ e-mail

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ
ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
109
2
150

ΔΛΩΦΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ ΥΣΩ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ:
-

ΑΥΣΔΣΧΘ ΔΛΔΑΓΠΕΡΣΩ ΥΦΩΨΣΨΩΥΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ ΧΨΑ
ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ

-

ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΣΧΩΡΨΑΞΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΓΦΑΠΠΑΨΣΟΣΓΛΞΕΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ
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Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

- Ξ. ΨΧΑΨΧΣΧ, ΞΛΞΕΦΩΡ: ΨΕΧΧΕΦΛΧ ΟΣΓΣΛ ΞΑΨΑ ΞΑΨΛΟΛΡΑ. ΣΛ ΟΣΓΣΛ ΓΛΑ ΨΣΡ ΠΑΦΞΕΟΟΣ ΞΑΛ ΨΣΡ
ΟΛΓΑΦΛΣ, ΑΚΘΡΑ (ΕΧΨΛΑ) 1996
- SPYRIDON TZOUNAKAS, “THE PERSONIFIED PATRIA IN CIECRO’S FIRST CATILINARIAN: SIGNIFICANCE
AND INCONSISTENCIES” PHILOLOGUS 150 (2006) 2, 222-231
- B. A. KROSTENKO, “TEXT AND CONTEXT IN THE ROMAN FORUM: THA CASE OF CICERO’S FIRST
CATILINARIAN” W. JOST-W. OLMSTED (EDS), A COMPANION TO RHETORIC AND RHETORICAL
CRITICISM, UNIVERSITY OF CHICAGO 2006, 38-57
- CH. P. CRAIG, “THREE SIMPLE QUESTIONS FOR TEACHING CICERO’S ‘FIRST CATILINARIAN’”, THE
CLASSICAL JOURNAL 88,3 (1993), 255-267
- W. W. BATSTONE, “CICERO’S CONSTRUCTION OF CONSULAR ETHOS IN THE FIRST CATILINARIAN”,
TAPhA 124 (1994), 211-266
- R. W. CAPE JR, “CICERO’S CONSULAR SPEECHES”, J. M. MAY (EDS), BRILL’S COMPANION TO CICERO.
ORATORY AND RHETORIC, LEIDEN-BOSTON-KÖLN 2002, 113-115, 144-146
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ΝΕΦ201
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΣΕΝΙΟΥ
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΔΙΔΑΚΟΝΣΟ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΕΟΛΧΑΒΕΨ ΑΦΧΕΡΛΣΩ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΝΕΦ 201

ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Χειμερινό

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΘ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04159/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Εξοικεύωςη των φοιτητών με το αντικεύμενο και την ιςτορύα τησ νεοελληνικόσ φιλολογύασ,
καθώσ και τη ςυμβολό των βοηθητικών επιςτημών ςτο ϋργο τησ νεοελληνικόσ φιλολογύασ.
Μετϊ την ολοκλόρωςη του μαθόματοσ αυτού οι φοιτητϋσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη:
1) να γνωρύζουν ςτουσ ιςτορικούσ, κοινωνικούσ και πνευματικούσ όρουσ που διαμόρφωςαν την
νεοελληνικό εθνικό ταυτότητα.
2) να ϋχουν εξοικειωθεύ με την ϋννοια τησ «γραμματεύασ», τησ εξϋλιξησ, δηλαδό, τησ
νεοελληνικόσ λογοτεχνικόσ παραγωγόσ ςε μύα περύοδο ιδιαιτϋρωσ εκτεταμϋνη και για αυτό το
λόγο ποικύλη.
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3) να ϋχουν ειςαχθεύ ςτισ βαςικϋσ θεωρητικϋσ αρχϋσ τησ λογοτεχνύασ και προετοιμαςτεύ για
ειδικότερα μαθόματα, όπωσ τησ θεωρύασ τησ λογοτεχνύασ και τησ ςυγκριτικόσ φιλολογύασ.
4) να ϋχουν πληροφορηθεύ για τουσ τρόπουσ επιςτημονικόσ θεμελύωςησ τησ νεοελληνικόσ
φιλολογύασ.
5) να ϋχουν εξοικειωθεύ με τα εργαλεύα τησ φιλολογικόσ εργαςύασ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Απηόλνκε εξγαζία
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

το μϊθημα αυτό οι φοιτητϋσ ειςϊγονται ςτην ορολογύα, την ιςτορύα και τη μεθοδολογύα τησ
Νεοελληνικόσ Υιλολογύασ ςε όλουσ τουσ κλϊδουσ τησ. χολιϊζεται η ϋννοια τησ λογοτεχνύασ, οι
αρχϋσ τησ, ο χρόνοσ, ο χώροσ και οι περύοδού τησ. Ανιχνεύεται ζητόματα όπωσ η ξϋνη επύδραςη
ςτη νεοελληνικό λογοτεχνύα, η ςχϋςη τησ με το γλωςςικό ζότημα, η πούηςη, η πεζογραφύα, η
κριτικό και το δοκύμιο, τα ειδικϊ περιοδικϊ, οι ιςτορύεσ, οι πηγϋσ και τα βοηθόματα.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ την τϊξη
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ



ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Φρόςη βϊςεων δεδομϋνων
Διδακτικό Τλικό, ανακοινώςεισ & επικοινωνύα
μϋςω τησ πλατφόρμασ classweb
Επικοινωνύα μϋςω email

Δραςτηριότητα
Διαλϋξεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39

Αυτοτελόσ μελϋτη και 83
προετοιμαςύα για τισ
εξετϊςεισ
Σελικό γραπτό
εξϋταςη

2

Σύνολο Μαθήμαηορ
(24,96 ώπερ θόπηος
επγαζίαρ ανά
πιζηωηική μονάδα)

124,8
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δύωρη Γραπτό Εξϋταςη ςτα Ελληνικϊ, η οπούα θα
περιλαμβϊνει 10 ερωτόςεισ (10% η κϊθε μύα, 1/10).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ






Δθμιτρθσ Αγγελάτοσ, Θ αλφα-βιτα του νεοελλθνιςτι, Gutemberg, 2011.
Ελιςάβετ Αρςενίου, Πρακτικι ειςαγωγι ςτθν μελζτθ τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ:
ορολογία, μεκοδολογία, κεωρία, Πεταίχμιο, Ακινα 2012.
Γιϊργου Βελουδι, Γραμματολογία - Θεωρία λογοτεχνίασ, εκδ. Υατάκθ, 2002.
Υ. Δ. Παςτροδθμιτρθσ, Ειςαγωγι ςτθ νεοελλθνικι φιλολογία, Ακινα (Δόμοσ) 61996
*Χριςιμθ ωσ πρϊτοσ βιβλιογραφικόσ οδθγόσ+
Υολίτθσ Α., Εγχειρίδιο του Νεοελλθνιςτι. Βιβλιογραφίεσ, λεξικά, εγχειρίδια, κατάλογοι,
ευρετιρια, χρονολόγια κ.ά., Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ, Θράκλειο, 2002
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ΝΕΦ201
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΙΑ ΤΘΣ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ (ΞΣΦΠΣΩ)
ΝΕΦ 201
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Χειμερινό
ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΘ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑΧ Λ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Ψο μάκθμα αποτελεί, όπωσ το λζει και ο τίτλοσ του, ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
Ρεοελλθνικισ Φιλολογίασ. Υαράλλθλα επιδιϊκει να δϊςει μια γενικι και ςφντομθ
απεικόνιςθ τθσ Λςτορίασ τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ για το διάςτθμα από τισ απαρχζσ
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ζωσ και τον Αγϊνα τθσ Ανεξαρτθςίασ.
Θ διπλι φφςθ του μακιματοσ το κακιςτά ιδιαίτερα απαιτθτικό, αφοφ προχποκζτει
εγριγορςθ και επιμζλεια τόςον ςτθν ίδια τθν αντίλθψθ των εννοιϊν, όςο και ςτθν ιςτορικι
εξζλιξθ των λογοτεχνικϊν φαινομζνων.
Θ διδαςκαλία, που προτείνει παράλλθλα τθν ειςαγωγι κεμελιωδϊν ερωτθμάτων, με τθν
εξζταςθ ςυγκεκριμζνων λογοτεχνικϊν μορφϊν, ςκοπεφει να επιτρζψει ςτουσ φοιτθτζσ του
πρϊτου ζτουσ να διακρίνουν τουσ όρουσ με τουσ οποίουσ λειτουργεί θ τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ.
Χτο τζλοσ των 13 διδακτικϊν ενοτιτων οι φοιτθτζσ ζχουν αποκτιςει μία πρϊτθ προςζγγιςθ
για ζννοιεσ όπωσ αυτζσ τθσ λογοτεχνίασ και τθσ γραμματείασ, των λογοτεχνικϊν ειδϊν, τθσ
λογοτεχνικισ κριτικισ, κακϊσ και του ζργου τθσ φιλολογίασ, με τουσ διαφορετικοφσ
κλάδουσ τθσ. Ψαυτόχρονα ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα, απλό ζςτω, ςχιμα ιςτορίασ τθσ
Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ. Ψο ςχιμα αυτό κα αποτελζςει τθ βάςθ, πάνω ςτθν οποία κα
κλθκοφν αργότερα να ‘τοποκετιςουν’ περιςςότερεσ και πιο εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Α. Ειςαγωγι ςτθ Ρεοελλθνικι Φιλολογία (όπωσ περιγράφθκε ςτα προθγοφμενα)
Β. Λςτορία τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ Λ (από τθν ακριτικι ποίθςθ ωσ τουσ ποιθτζσ που
γράφουν πριν τθν Επανάςταςθ, δθλαδι τον Χριςτόπουλο και τον Βθλαρά)
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

Α. Κεωρθτικι ειςαγωγι
Β. Εφαρμογι ςε ςυγκεκριμζνα λογοτεχνικά κείμενα,
που φωτίηουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ λογοτεχνίασ
Γ. Χυηιτθςθ/ διάλογοσ/ διαδραςτικι απόπειρα
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διδαςκαλίασ
ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Αναφορά ςτισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το Διαδίκτυο.
Αναηιτθςθ ςτοιχείων και προφυλάξεισ που πρζπει να
λαμβάνονται.
Θλεκτρονικι αλλθλογραφία με τουσ φοιτθτζσ.
Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα

Κεωρθτικι ειςαγωγι
Διαδραςτικι εφαρμογι
με προςζγγιςθ κειμζνων
και ςχολιαςμό
Υροαιρετικζσ
πριμοδοτικζσ εργαςίεσ
Πελζτθ ςτθ βιβλιοκικθ
Χφνολο μακιματοσ (25
ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

13
26

50- 80 ϊρεσ για όςουσ
επιλζγουν να τθν
πραγματοποιιςουν
111
150

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Ψρίωρθ γραπτι εξζταςθ ςε ελλθνικι γλϊςςα. Απαιτοφνται ικανότθτεσ
γραπτοφ λόγου, τόςο ωσ προσ τθ δομι όςο και ωσ προσ τθν ίδια τθν
ζκφραςθ.
Θ εξζταςθ χωρίηεται ςε κεωρθτικό μζροσ και ςε ςχολιαςμό λογοτεχνικοφ
κειμζνου. Ψο δεφτερο τμιμα τθσ απαιτεί τθν ανάλθψθ πρωτοβουλίασ και
τθν κριτικι ςκζψθ.
Σι προαιρετικζσ εργαςίεσ είναι παρουςιάςεισ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν
ζργων τθσ εποχισ που εξετάηεται.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ


Βελουδισ, Γιϊργοσ, Γραμματολογία Θεωρία Λογοτεχνίασ, εκδ. Υατάκθ, Ακινα 2002



Αρςενίου, Ελιςάβετ, Πρακτικι ειςαγωγι ςτθν μελζτθ τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ, εκδ. Πεταίχμιο, Ακινα
2012



Υολίτθσ, Αλζξθσ, Εγχειρίδιο του Νεοελλθνιςτι, Υ.Ε.Ξ., Θράκλειο 2002



Αγγελάτοσ, Δθμιτρθσ, Θ Άλφα Βιτα του Νεοελλθνιςτι, εκδ. Gutenberg, Ακινα 2011



Υολίτθσ, Οίνοσ, Ιςτορία τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ, Π.Λ.Ε.Ψ., Ακινα 1978



Δθμαράσ, Ξωνςταντίνοσ, Ιςτορία τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ, εκδ. Γνϊςθ, Ακινα 2000
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ΝΕΦ203
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΘΕΩΙΑ ΤΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΘ
ΕΡΙΚ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ο
ΝΕΦ203
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 3 /Χειμερινό
ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΚΕΩΦΛΑ ΨΘΧ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑΧ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλζξεισ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

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

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Γενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με το αντικείμενο, τουσ
ςτόχουσ και τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ κεωρίασ τθσ λογοτεχνίασ, κακϊσ και με τισ
δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των αρχϊν και των μεκόδων ςυγκεκριμζνων κεωριϊν για τθ
διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
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Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:
• Ρα εξθγοφν το αντικείμενο, τισ βαςικζσ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ τθσ ςφγχρονθσ
λογοτεχνικισ κεωρίασ, γενικά, κακϊσ και να περιγράφουν τισ αρχζσ, τισ επιδιϊξεισ
και τισ μεκόδουσ των κυριότερων κεωριϊν του 20ου αι.
•

Ρα κατανοοφν τουσ όρουσ και τουσ παράγοντεσ τθσ λογοτεχνικισ επικοινωνίασ

•

Ρα εντάςςουν ερωτιματα που ςυνικωσ τίκενται μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ ςε ζνα
πλαίςιο κεωρθτικοφ προβλθματιςμοφ πάνω ςτθ λογοτεχνία

•

Ρα ανακεωριςουν κάποιεσ βακιά ριηωμζνεσ και πλατιά διαδεδομζνεσ αντιλιψεισ
για τθ γλϊςςα και τθ λογοτεχνία

•

Ρα διαβάηουν και να αναλφουν τα λογοτεχνικά κείμενα, προςεκτικά και
ςυςτθματικά, εκ του ςφνεγγυσ, δθλαδι να διακρίνουν τισ τεχνικζσ και να
κατανοοφν τθ δομι του κειμζνου

•

Ρα αξιολογοφν τθ χρθςιμότθτα διδακτικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιοφν τθ κεωρία
τθσ λογοτεχνίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ

•

Ρα αξιοποιοφν αρχζσ και μεκόδουσ ςφγχρονων λογοτεχνικϊν κεωριϊν ςτον
ςχεδιαςμό ενόσ μακιματοσ λογοτεχνίασ

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. Ειςαγωγι: τί είναι θ κεωρία τθσ λογοτεχνίασ;
2. Κεωρία-κριτικι-ιςτορία· βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι τθσ κεωρίασ
3. Ψί είναι λογοτεχνία; θ ζννοια τθσ λογοτεχνικότθτασ
4. Θ κεωρία τθσ λογοτεχνίασ ςτθν πράξθ τθσ διδαςκαλίασ
5. Οογοτεχνία και γλωςςολογία Λ: γλϊςςα, νόθμα και ερμθνεία· ποιθτικι και
ερμθνευτικι
6. Οογοτεχνία και γλωςςολογία ΛΛ: φορμαλιςμόσ, δομιςμόσ, ςθμειωτικι
7. Υοιθτικι Λ: ποίθςθ και γλωςςολογία (αναλφςεισ κειμζνων)
8. Υοιθτικι ΛΛ: θ ανάλυςθ τθσ αφιγθςθσ· οριςμοί και λειτουργίεσ τθσ αφιγθςθσ·
αφθγθματολογία· Αναλφςεισ αφθγθματικϊν κειμζνων
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9. Ερμθνεία και ερμθνευτικι Λ: τα όρια τθσ ερμθνείασ· τάςεισ τθσ ερμθνευτικισ
10. Ερμθνεία και ερμθνευτικι ΛΛ: Ρζα Ξριτικι, Ψυχανάλυςθ
11. Διαλογικότθτα και ερμθνεία: αναλφςεισ κειμζνων
12. Κεωρίεσ του αναγνϊςτθ· Πεταδομιςμόσ και αποδόμθςθ
13. Διδακτικζσ εφαρμογζσ
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Υρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass
(πλθροφορίεσ μακιματοσ, ανάρτθςθ ςθμειϊςεων,
διδακτικοφ υλικοφ, ανακοινϊςεισ, επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ)
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω email
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Εξαμήνου
39
Διαλζξεισ
109
Αυτόνομθ μελζτθ και

προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

Χφνολο:

2

150

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
Πζκοδοσ αξιολόγθςθσ: Χυμπεραςματικι
Ψελικι γραπτι εξζταςθ δφο (2) ωρϊν
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ τόςο ςχετικά με το κεωρθτικό μζροσ του
μακιματοσ (αρχζσ και ορολογία) όςο και με το πρακτικό μζροσ (ανάλυςθ
κειμζνων, διδακτικζσ εφαρμογζσ)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία (επιλογι) :

•

Φρυδάκθ, Ευαγγελία (2003) Θ κεωρία τθσ λογοτεχνίασ ςτθν πράξθ τθσ
διδαςκαλίασ, Ακινα: Εκδόςεισ Ξριτικι.

•

Newton, K. M. (2013) Θ λογοτεχνικι κεωρία του εικοςτοφ αιϊνα, μτφρ. Ακ.
Ξατςικερόσ-Ξ. Χπακαράκθσ, Θράκλειο: Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ.
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•

Αρςενίου, Ελιςάβετ (2012) Πρακτικι ειςαγωγι ςτθ μελζτθ τθσ Νεοελλθνικισ
Λογοτεχνίασ, Ακινα: Πεταίχμιο: Πζροσ Γϋ: Κεωρία (197-372)

•

Angenot M., Bessière J, et al. (2010) Θεωρία τθσ λογοτεχνίασ. Προβλιματα και
προοπτικζσ, μετάφραςθ: Ψ. Δθμθτροφλια, Ακινα: Εκδόςεισ Gutenberg.

•

Fokkema, D.-Ibsch, E. (1997) Θεωρίεσ λογοτεχνίασ του Εικοςτοφ Αιϊνα, μτφρ. Γ.
Υαρίςθσ, επιμ. Ε. Ξαψωμζνοσ, Ακινα: Εκδόςεισ Υατάκθ.

•

Ξαψωμζνοσ, Ερατοςκζνθσ (1998) Ποιθτικι, Ακινα: Εκδόςεισ Υατάκθ.

•

Ξαψωμζνοσ, Ερατοςκζνθσ (2003) Αφθγθματολογία, Ακινα: Εκδόςεισ Υατάκθ.

•

Selden, Raman (επιμ.) (2004) Από τον φορμαλιςμό ςτον μεταδομιςμό (Χειρά:
Λςτορία τθσ Κεωρίασ τθσ Οογοτεχνίασ 8), Κεςςαλονίκθ: Λνςτιτοφτο Ρεοελλθνικϊν
Χπουδϊν (Μδρυμα Πανόλθ Ψριανταφυλλίδθ).

•

Ψηιόβασ, Δθμιτρθσ (1987) Μετά τθν αιςκθτικι, Ακινα: Γνϊςθ.

•

Ψηιόβασ, Δθμιτρθσ (1993) Σο παλίμψθςτο τθσ ελλθνικισ αφιγθςθσ, Ακινα:
Σδυςςζασ.
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ΓΛΩ304
ΕΡΙΡΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΗΩΘ ΓΑΒΙΘΛΙΔΟΥ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΘΕΩΘΤΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΓΛΩ 304
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΧΕΛΠΕΦΛΡΣ
ΕΥΛΥΕΔΑ ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΨΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ ΛΛ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλζξεισ-Βιωματικά εργαςτιρια

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ωποβάκρου

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

2.

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:

Επίπεδα Ανάλυςθσ τθσ Γλϊςςασ Λ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΑΓΓΟΛΞΑ ΓΛΑ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ERASMUS
ΡΑΛ

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι εξοικειωμζνοι με κεωρθτικά
ηθτιματα γφρω από τθ:
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-Οεξικολογία
-Χθμαςιολογία
-Χφνταξθ
-Υραγματολογία
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
τεχνολογιϊν
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
Λιψθ αποφάςεων
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Αυτόνομθ εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

1. Οεξικολογία (κεωρθτικζσ αρχζσ, ορολογία, μονάδα)
2. Οεξικολογία (Ροθτικό-βαςικό λεξιλόγιο)
3. Οεξικολογία (Γλϊςςα των Ρζων)
4. Οεξικολογία (λεξικι ςθμαςιολογία)
5. Οεξικολογία (νεολογία-δανειςμόσ)
6. Φροντιςτιριο ςτθν φλθ τθσ λεξικολογίασ
7. Υρόοδοσ
8. Χφνταξθ (ανάλυςθ ςε άμεςα ςυςτατικά)
9. Χφνταξθ (μεταςχθματιςτικι ςφνταξθ)
10. Υραγματολογία (Γλωςςικζσ πράξεισ, προςλεκτικοί ενδείκτεσ)
11. Υραγματολογία ΛΛ (ςφγχρονεσ πραγματολογικζσ κεωρίεσ)
12. Ξοινωνιογλωςςολογία (γλωςςικι ποικιλότθτα)
13. Ξοινωνιογλωςςολογία (πολυγλωςςία)

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Πετωπικι Διδαςκαλία

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.
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ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS



Παξνπζηάζεηο –δηδαζθαιία κε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθό κε ppt



Υξήζε δηαδηθηύνπ



Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο & επηθνηλσλία
κέζσ ηεο πιαηθόξκαο eclass



Eπηθνηλσλία κέζσ email

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ

80
20

Φροντιςτιριο
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Εκπόνθςθ μελζτθσ

20
30

25Χ6=150 ϊρεσ φόρτου
εργαςίασ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ

Διαμορφωτικι:

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Πρόοδοσ (Δοκιμαςίεσ Πολλαπλισ Επιλογισ) 50%
Γραπτι ομαδικι εργαςία-Παρουςίαςθ 20%
10 εβδομαδιαίεσ ατομικζσ Γραπτζσ Εργαςίεσ 30%
Προφορικι Εξζταςθ 15%

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

Γοφτςοσ Διονφςθσ, 2012, Γλϊςςα, κείμενο, ποικιλία, ςφςτθμα, Εκδ. Ξριτικι.
Ξαμπάκθ-Βουγιουκλι, Υ (2008), Γλϊςςα και μακθματικά πρότυπα, Ξυριακίδθσ.
Lyons J., 2002, Ειςαγωγι ςτθ Θεωρθτικι Γλωςςολογία, (Α. Αναςταςιάδθ, Η. Γαβριθλίδου, Α.
Ευκυμίου μετάφραςθ), εκδ. Πεταίχμιο.
υδόπουλοσ, Γ. (2008), Οεξικολογία, Υατάκθσ.
Υαυλίδου Κεοδοςία, 1997, Επίπεδα Γλωςςικισ Ανάλυςθσ, Υαρατθρθτισ.
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ΡΑΙΔ531
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΘΝΘ ΚΟΕ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

KΟΑΧΛΞΩΡ & ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΥΑΛΔ531

Χειμερινό

Ειςαγωγι ςτθν Υαιδαγωγικι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ωποβάκρου ,

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04107/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται:
Ρα αποκτιςουν το απαραίτθτο γνωςτικό και μεκοδολογικό υπόβακρο που κα τουσ
επιτρζψει: να χρθςιμοποιοφν βαςικι ορολογία, να εξοικειωκοφν με τθ κεματικι τθσ
Υαιδαγωγικισ Επιςτιμθσ, τισ μεκόδουσ ζρευνασ τθσ, να προςδιορίηουν το πεδίο αναφοράσ
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τθσ και τθν πορεία εξζλιξισ τθσ και να αντιλαμβάνονται τθ ςπουδαιότθτα και τθ
ςυνειςφορά τθσ ϊςτε να προχωριςουν απρόςκοπτα ςτθν υπόλοιπθ παιδαγωγικι τουσ
κατάρτιςθ.

Ρα αναπτφςςουν τθν κριτικι ςκζψθ και τον παιδαγωγικό προβλθματιςμό μζςα από τθν
επαφι τουσ με τα παιδαγωγικά κινιματα, τισ ςφγχρονεσ τάςεισ, αναηθτιςεισ και μορφζσ
αγωγισ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ.
Ρα αναλφουν τα επίπεδα προςζγγιςθσ των παιδαγωγικϊν φαινομζνων, να αξιολογοφν
τουσ παράγοντεσ που τα επθρεάηουν ϊςτε να ςχθματίηουν μια ςαφι εικόνα του
εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν του.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Οιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Σμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Διαςάφθςθ βαςικϊν παιδαγωγικϊν εννοιϊν.
Χκοποί, μζςα και παράγοντεσ τθσ αγωγισ.
Θ Υαιδαγωγικι ωσ Επιςτιμθ (αντικείμενο, χρθςιμότθτα, επιςτθμονικι κεμελίωςθ).
Θ Ζρευνα ςτθν Υαιδαγωγικι Επιςτιμθ.
Από τθν Υαιδαγωγικι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ.
Ξλάδοι και ςφγχρονεσ τάςεισ των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ.
Επιςκόπθςθ των κυριότερων παιδαγωγικϊν και εκπαιδευτικϊν ρευμάτων από το18ο αιϊνα
μζχρι τα μζςα του 20ου αιϊνα.
Ψα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ρεφματα κατά το 2ο μιςό του 20ου αιϊνα: παρουςίαςθ
και κριτικι ανάλυςθ.
Σι ςφγχρονεσ εξελίξεισ (παγκοςμιοποίθςθ, κοινωνία τθσ γνϊςθσ, πολυπολιτιςμικότθτα,
ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ κτλ.).
Τψεισ και Χυνκικεσ Εκπαίδευςθσ: Επιδιϊξεισ και Χτόχοι, Χχολικόσ Κεςμόσ, Εκπαιδευτικό
Μδρυμα, Υρογράμματα και Υεριεχόμενα, Πζκοδοι και Ψεχνικζσ, Αξιολόγθςθ, Χχολικόσ
Χϊροσ και Χρόνοσ, Χχζςθ Χχολείου, Σικογζνειασ, Ξοινωνίασ, Υαιδαγωγικι Επιςτιμθ και
Πάκθςθ.
Θ Εκπαιδευτικι Υράξθ: Κεμελιϊδεισ Αρχζσ, Εκπαιδευτικζσ Χχζςεισ, Ψο Πάκθμα, Ψα
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Χχολικά Εγχειρίδια-Ψο Εκπαιδευτικό Ωλικό και Υαιδαγωγικι τθσ Υλθροφόρθςθσ.
Χφγχρονοι Υαιδαγωγικοί Υροςανατολιςµοί και Εφαρµογζσ .
Σ ρόλοσ του ςχολείου και των εκπαιδευτικϊν ςτθ ςφγχρονθ εποχι.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Χτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Χρθςιμοποιοφνται Ψ.Υ.Ε ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν
επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ : Χριςθ βάςεων
δεδομζνων Διδακτικό Ωλικό, ανακοινϊςεισ και
επικοινωνία μζςω τθσ πλατφόρμασ classweb
Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
Εκπόνθςθ μελζτθσ
Χυγγραφι εργαςίασ
Υαρουςίαςθ εργαςίασ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι Γραπτι Εξζταςθ

39

11
18

80

2

150

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

5.

Θ Ψελικι Γραπτι Εξζταςθ είναι δίωρθ και
περιλαμβάνει:
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
- Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ εργαςιϊν:
Λςχφουν τα κριτιρια τθσ ςυγγραφισ ακαδθμαϊκϊν
κειμζνων,
δοκιμίων
και
τθσ
παρουςίαςθσ
ακαδθμαϊκϊν εργαςιϊν. Ψα κυριότερα κριτιρια είναι
θ ακρίβεια και ςαφινεια τθσ χριςθσ τθσ ορολογίασ, θ
ξεκάκαρθ οργάνωςθ του περιεχομζνου και θ
κατάλλθλθ αξιοποίθςθ τθσ βιβλιογραφίασ για τθν
ανάπτυξθ του κζματοσ τθσ εργαςίασ. Χτθν
παρουςίαςθ είναι απαραίτθτθ θ χριςθ ΨΥΕ.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

Δαναςςι –Αφεντάκθ, Α.(1993). Ειςαγωγι ςτθν Υαιδαγωγικι :τ. Β’ Θ Εξζλιξθ τθσ
Υαιδαγωγικισ και Διδακτικισ Χκζψθσ, Ακινα.
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Χατηθδιμου Δ.( 2009).Ειςαγωγι ςτθν Υαιδαγωγικι, Κες/νίκθ :Αφοί Ξυριακίδθ,.
Δαναςςι –Αφεντάκθ, Α.( 1992). Ειςαγωγι ςτθν Υαιδαγωγικι:τ. Α’ Κεματικι τθσ
Υαιδαγωγικισ Επιςτιμθσ, Ακινα.
Δαναςςι –Αφεντάκθ, Α.( 1997). Ειςαγωγι ςτθν Υαιδαγωγικι: τ. Γ’ Χφγχρονεσ Ψάςεισ
Αγωγισ, Ακινα .
Mialaret, G. (2002). Ειςαγωγι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ. Ακινα :Ψυπωκιτω,.
Υυργιωτάκθσ,Λ (2000).Ειςαγωγι ςτθν Υαιδαγωγικι Επιςτιμθ. Ακινα :Ελλθνικά Γράμματα.
Βρεττόσ, Λ. (2005). Κεωρίεσ τθσ Αγωγισ τόμοσ Α. Ακινα: Εκδόςεισ Gutenberg.
ωχζλλθσ, Υ. (2003). Ειςαγωγι ςτθν παιδαγωγικι. Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Αφοί Ξυριακίδθ.
ωχζλλθσ, Υ. (2011). Χχολικι Υαιδαγωγικι. Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Αφοι Ξυριακίδθ.
Φιγασ, Α. (1998). Χφγχρονα ρεφματα ςτθν επιςτιμθ τθσ αγωγισ. Ακινα: Εκδόςεισ
Gutenberg.
Χακελλαρίου, Ξ. & Ππεκιάρθ, Α. (2001). Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ τθσ αγωγισ. Ακινα:
Εκδόςεισ Leader Books.
Ψερηισ, Ρ. (1986). Θ παιδαγωγικι του Αλζξανδρου Υ. Δελμοφηου. Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ
Αφοι Ξυριακίδθ.
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ΕΕΑΕΦ154
ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΚΛΑΣΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
Βϋ ΗΪΡΘ
ΕΕΑΕΦ
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Χειμερινό
154
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Επιςτθμονικισ περιοχισ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

Ελλθνικι
Ραι.
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04338/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Οι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ για τθ χαρτογράφθςθ, τθν προϊςτορία αυτοφ του
-αγνϊςτου εν πολλοίσ- λογοτεχνικοφ είδουσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ και κα
καταφανεί θ ιςτορία των πόλεων και των ανκρϊπων πζρα από τθν "υψθλι" λογοτεχνία, αλλά
και θ αξιοποίθςι τθσ ςτθ μελζτθ τθσ κακθμερινότθτασ μιασ περιοχισ (εορτζσ, δίαιτα, παραδόςεισ
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κλπ).
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

- Γνωριμία με τθν αρχαία ελλθνικι τοπικι ιςτορία, κρθςκεία, λαϊκζσ παραδόςεισ και ςφγχρονθ
αρχαιολογία
- Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν (και με τθ χριςθ των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν)
- Ραραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
- Ομαδικι εργαςία
- Αυτόνομθ εργαςία
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ γνωριμία με τουσ δφο ςθμαντικοφσ γεωγράφουσ τθσ αρχαιότθτασ,
τον Ραυςανία και τον Στράβωνα, οι οποίοι ςυνζγραψαν τα ζργα τουσ, Ελλάδοσ Περιήγηςισ και
Γεωγραφικά αντίςτοιχα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο πρϊτοσ διζςωςε πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για
τα κτίςματα, τα κτιρια και τθν ιςτορία των περιοχϊν που περιλαμβάνει ςτο ζργο του, με
.
παράλλθλα ςυχνζσ ςυνδζςεισ και με τθ μυκολογία (αίτια) και τθ κρθςκευτικι-λατρευτικι ηωι ο
δεφτεροσ, που ςτθρίχκθκε κατά κφριο λόγο ςε χαμζνα για εμάσ γεωγραφικά και ιςτορικά ζργα,
διζςωςε μ.α. αναφορζσ ςε «παράδοξα» κάκε περιοχισ (π.χ. δίαιτα, ζκιμα), αλλά και
αποςπάςματα από μθ διαςωκζντα κεατρικά ζργα.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Διαλζξεισ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Ναι, μζςω του eClass, όπου κα γίνει και ανάρτθςθ
ιςτοςελίδων και λοιπϊν διαδικτυακϊν πθγϊν, χαρτϊν και
μουςειακοφ υλικοφ κλπ. και κατά τισ παραδόςεισ χριςθ
PowerPoint και προβολι video και PowerPoint κατά τθ
διδαςκαλία.
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Εξαμήνου

Διαλζξεισ
Πελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Υροετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Γραπτζσ εξετάςεισ
Ελλθνικι Γλϊςςα
Πορφι: Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεισ
ανάπτυξθσ δοκιμίων.
Θ φλθ, θ μορφι και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναρτϊνται
ςτο eClass του μακιματοσ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Ζχουν αναρτθκεί ςτο eClass του μακιματοσ και ςτισ ςθμειϊςεισ τθσ διδάςκουςασ που επίςθσ
βρίςκονται ςτο eClass.
Ενδεικτικά (μζςω Ευδόξου):

1. Βιβλίο *66182+: Σ περιθγθτισ Υαυςανίασ, Habicht Christian
2. Βιβλίο *26815+: ΛΧΨΣΦΛΞΘ ΓΕΩΓΦΑΦΛΑ ΨΣΩ ΑΦΧΑΛΣΩ ΞΣΧΠΣΩ, ΧΨΑΝΡΧΑΣΩΕΦ
ΓΕΩΦΓΛΣΧ
3. Βιβλίο *13256142+: ΕΣΦΨΕΧ ΧΨΘΡ ΑΦΧΑΛΑ ΑΚΘΡΑ, H.W.PARKE
4. Βιβλίο *31115+: ΓΕΩΓΦΑΦΛΑ ΞΑΛ ΕΚΡΣΓΦΑΦΛΑ ΧΨΘΡ ΑΦΧΑΛΑ ΕΟΟΑΔΑ, Jacob

Christian
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ΕΕΑΕΦ161
ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΜΕΤΙΚΘ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΓΙΟΣ ΤΣΟΜΘΣ
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ Δ.Υ.Κ.
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΔΔΑΔΦ
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Βϋ Ηϊνθ, Εϋ/ Ηϋ
161
Εξάμθνο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ Αρχαία Ελλθνικι Πετρικι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ,
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται
περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ,
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Λςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Επικι, Ουρικι,
ΜΑΘΘΜΑΤΑ: Δραματικι Υοίθςθ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ ΡΑΛ (ΧΨΑ ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ ΣΧΛ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)
2.

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν
επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο
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ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου
Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
Σι φοιτιτριεσ / φοιτθτζσ μετά τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων τθσ Πετρικισ είναι ςε
κζςθ να κατανοιςουν τθν ιδιαιτερότθτα τθσ εκφοράσ του προφορικοφ λόγου των αρχαίων
Ελλινων και να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ περί τθσ αρχαίασ ελλθνικισ μουςικισ
Σι φοιτιτριεσ / φοιτθτζσ μετά τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων τθσ Πετρικισ μποροφν
να διακρίνουν τα διάφορα μετρικά ςυςτιματα που διζπουν τθν αρχαία ελλθνικι ποίθςθ
απαγγελόμενθ και αδόμενθ.
Σι φοιτιτριεσ / φοιτθτζσ μετά τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων τθσ Πετρικισ
κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ επιςτιμθσ τθσ μετρικισ ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ αρχαίασ
ελλθνικισ φιλολογίασ.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Αρχαία ελλθνικι προςωδία, αρχαία ελλθνικι μουςικι, όλα τα μζτρα
(απαγγελόμενα και αδόμενα) τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ποίθςθσ. Ειδικότερα:
Ειςαγωγι ςτθν προςωδία, γενικοί κανόνεσ προςωδίασ
Α. Απαγγελόμενοι ςτίχοι
Δακτυλικόσ εξάμετροσ
Ελεγειακό δίςτιχο
Λαμβικό τρίμετρο, τετράμετρο, καταλθκτικό ιαμβικό τετράμετρο, χωλίαμβοι
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Ξαταλθκτικό τροχαϊκό μζτρο

Β. Αδόμενοι ςτίχοι
1) Χτίχοι κατά μζτρον
Αναπαιςτικό δίμετρο
Λαμβικά και τροχαϊκά μζτρα
Λωνικά μζτρα
Χορίαμβοσ – χοριαμβικό δίμετρο
Δόχμιοι
2) Σι ςτίχοι των Αιολζων λυρικϊν ποιθτϊν
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Στθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Χριςθ βάςεων δεδομζνων
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ
 Υαρουςιάςεισ –διδαςκαλία με εξειδικευμζνο
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
λογιςμικό (ppt κ.λπ.)
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία,
ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ,
 Eπικοινωνία μζςω email
ςτθν Επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ
ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
Εξαμήνου
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ,
εμινάρια, Διαλζξεισ
39
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Αυτοτελισ μελζτθ και
Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ προετοιμαςία για τισ
84
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο, εξετάςεισ
Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ Ψελικι γραπτι εξζταςθ
2
(project), υγγραφι εργαςίασ / Σφνολο Μαθήματοσ
εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι (25 ώρεσ φόρτου
125
δθμιουργία, κ.λπ.
εργαςίασ ανά πιςτωτική
μονάδα)
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ
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εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να
αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ

1. Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά
2. Εργαςίεσ ςτθν αίκουςα

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

3. Ξατ’ οίκον εργαςία

Αναφζρονται
ρθτά
προςδιοριςμζνα
κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

1. Βηβιηνγξαθία
Βελζύινο Η., ηνηρεία κεηξηθήο ηεο ησλ Διιήλσλ θαη Ρσκαίσλ πνηήζεσο,
ηάηξαο, Αζήλα, 2010
Γεξαλνύδεο Δ., Αξραία θαη λέα ειιεληθή κεηξηθή, Univercite di Padova,
Padova, 1989
Καθξηδήο Η.Θ., Αξραία ειιεληθή κεηξηθή, Αζήλαη 1931
Καθξηδήο Η.Θ., Γαθηπιηθόλ εμάκεηξνλ. Παλεπηζηεκηαθέο παξαδόζεηο, Σν
Φνηηεηηθόλ, Θεζζαινλίθε
Κάξθνο Κ. - Μειεηίδεο Δ., ηνηρεία κεηξηθήο αξραίαο ειιεληθήο, ιαηηληθήο,
λέαο ειιεληθήο, Πνπξλάξαο, Θεζζαινλίθε, 1969
Korzeniewski, Dietmar, Griechische Metrik, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1991.
Ληβέξεο Α., Μεηξηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο πνηήζεσο, Παπαδήκαο, Αζήλα
Λππνπξιήο Γ., Αξραία ειιεληθή κεηξηθή, Μηα πξώηε πξνζέγγηζε, Δπίθεληξν,
Θεζζαινλίθε, 2007
Ξππλεηόο Ν., Αξραία ειιεληθή κεηξηθή, Gutenberg, Αζήλα
αιηέιεο Θ., Μεηξηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο πνηήζεσο, Παπαδήκαο, Αζήλα
θηάο Α., ηνηρεηώδεο κεηξηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο πνηήζεσο, Αζήλαη,
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1931
[πιινγηθό] Αξραία ειιεληθή κεηξηθή. πλαγσγή κειεηώλ, εθινγή κεηάθξαζε - επηκέιεηα: Ν. Καδάδεο, Βάληαο, Θεζζαινλίθε, 1998
Snell B., Μεηξηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο πνηήζεσο, κηθξ. Α. Νηθήηαο,
Αζήλα, 1972
West M.L., Δηζαγσγή ζηελ αξραία ειιεληθή κεηξηθή, κηθξ.: Μ. Ξάλζνπ - Σ.
Σπθιόπνπινο, επηκέιεηα: Γ. Μ. Παξάζνγινπ, Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ
πνπδώλ - 'Ηδξπκα Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε, Θεζζαινλίθε, 2004

2. Άξζξα
Πεξπζηλάθεο Η. Ν., «Ίακβνο: ζεκαζία θαη εηπκνινγία», Διιεληθά, ηόκνο 56νο
(ηρ.2), 2006

3. Βηβιία ζην Γηαδίθηπν
Παπαδεκεηξίνπ Παλαγηώηεο, Ιζηνξηθή δηεξεύλεζε ησλ αξραηνειιεληθώλ
αληηιήςεσλ γηα ηνλ ξπζκό θαη ην κέηξν, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Α.Π.Θ.,
Θεζζαινλίθε, 1997
Webb Thomas, Elements of Greek prosody and metre, London 1819
(OpenLibrary.org)
Müller Lucian, Greek and Roman versification, Boston 1892 (OpenLibrary.org)

4. Ηζηνζειίδεο
Enchiridion of Metrics by Erling B. Holtsmark
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ΕΕΑΕΦ167
ΕΛΛΘΝΙΣΤΙΚΘ ΡΟΙΘΣΘ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΓΙΟΣ ΤΣΟΜΘΣ
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ Δ.Υ.Κ.
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΔΔΑΔΦ
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Βϋ Ηϊνθ, Εϋ/ Ηϋ
167
Εξάμθνο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ Ελλθνιςτικι Υοίθςθ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ,
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται
περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ,
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Επικι Υοίθςθ, γλϊςςα, μετρικι, χαρακτθριςτικά τθσ
ΜΑΘΘΜΑΤΑ: Επικισ Υοίθςθσ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ ΡΑΛ (ΧΨΑ ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ ΣΧΛ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)
2.

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν
επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο
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ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου
Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
Σι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν τθν ικανότθτα να διακρίνουν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ
Ελλθνιςτικισ Υοίθςθσ και τισ διαφορζσ αλλά και ομοιότθτεσ με τθν προγενζςτερθ αρχαία
ελλθνικι ποίθςθ όςον αφορά ςτθ γλϊςςα, το φφοσ, το μζτρο, τθ δομι και τθν ανάλυςθ.
Κα κατανοιςουν τθ κεματικι πρωτοτυπία και το λόγιο και υπαινικτικό φφοσ, βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνιςτικισ ποίθςθσ. Κα μπουν ςτθ κζςθ ενόσ πολυμακοφσ και
ζξυπνου αρχαίου αναγνϊςτθ και κα είναι ςε κζςθ να εντοπίςουν ζναν υπαινιγμό και να
κυμθκοφν λεπτομζρειεσ από ζνα προγενζςτερο απόςπαςμα, ςτο οποίο υπάρχει ζμμεςθ
αναφορά αντιλαμβανόμενοι κάκε φορά μζςω ςυγκριτικισ κεϊρθςθσ το λόγο φπαρξθσ
αυτοφ του λογοτεχνικοφ υπαινιγμοφ.
Επίςθσ, όςον αφορά ςτθν «Ευρϊπθ» του Πόςχου κα γνωρίςουν τθ μετά τον Πόςχο
λογοτεχνικι πραγμάτευςθ του μφκου τθσ „Ευρϊπθσ“ ςτθν Αρχαία Ελλθνικι και Οατινικι
Οογοτεχνία (πρόςλθψθ του μφκου).
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ
(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν πολυπολιτιςμικότθτα
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και
Αυτόνομθ εργαςία
θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
Ομαδικι εργαςία
κζματα φφλου
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
επαγωγικισ ςκζψθσ
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

3. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

Ελλθνιςτικι Εποχι, Χρονολογία, Ελλθνιςμόσ και «ελλθνιςτικόσ», Θ Ελλάδα κατά τθν
Ελλθνιςτικι εποχι, Διάδοςθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ: Ψα νζα κζντρα, Ψο κοινωνικό
και κρθςκευτικό πλαίςιο, Θ Αλεξάνδρεια ωσ πολιτιςτικό κζντρο, Ψα λογοτεχνικά είδθ
ςτθν Ελλθνιςτικι εποχι.

2.

Θ Ελλθνιςτικι Υοίθςθ, Υοίθςθ και γνϊςθ, Θ φφςθ τθσ ελλθνιςτικισ ποίθςθσ:
Αυτοςυνειδθςία, γνϊςθ και υπαινικτικότθτα, Ειδολογικοί ςυνδυαςμοί. Χθμαντικοί
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ποιθτζσ τθσ Ελλθνιςτικισ περιόδου. Θ «Ευρϊπθ» του Πόςχου: Ειςαγωγι.
3. Χχολιαςμόσ, ερμθνεία και ανάλυςθ τθσ «Ευρϊπθσ» του Πόςχου βαςιςμζνθ ςτθ μελζτθ
των εςωκειμενικϊν και διακειμενικϊν ςτοιχείων (μετρικι, γλϊςςα, φφοσ, δομι,
ςχζςεισ με τθν προγενζςτερθ ποιθτικι παραγωγι)
4.

Θ μετά τον Πόςχο λογοτεχνικι πραγμάτευςθ του μφκου τθσ Ευρϊπθσ ςτθν Αρχαία
Ελλθνικι και Οατινικι Οογοτεχνία.

5.

Βίων, «Επιτάφιοσ Αδϊνιδοσ»: Ειςαγωγι – Βίων Αδωνιάηων

6.

Βίωνοσ, Επιτάφιοσ Αδϊνιδοσ: Χχολιαςμόσ, ερμθνεία και ανάλυςθ του Επιταφίου
Αδϊνιδοσ του Βίωνα βαςιςμζνθ ςτθ μελζτθ των εςωκειμενικϊν και διακειμενικϊν
ςτοιχείων (μετρικι, γλϊςςα, φφοσ, δομι, ςχζςεισ με τθν προγενζςτερθ ποιθτικι
παραγωγι)

7.

Πόςχου, Ζρωσ Δραπζτθσ και *Πόςχου+ Μεγάρα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Στθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Χριςθ βάςεων δεδομζνων
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ
 Υαρουςιάςεισ –διδαςκαλία με εξειδικευμζνο
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
λογιςμικό (ppt κ.λπ.)
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία,
ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ,
 Eπικοινωνία μζςω email
ςτθν Επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ
ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
Εξαμήνου
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ,
εμινάρια, Διαλζξεισ
39
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Αυτοτελισ μελζτθ και
Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ προετοιμαςία για τισ
84
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο, εξετάςεισ
Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ Ψελικι γραπτι εξζταςθ
2
(project), υγγραφι εργαςίασ / Σφνολο Μαθήματοσ
εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι (25 ώρεσ φόρτου
125
δθμιουργία, κ.λπ.
εργαςίασ ανά πιςτωτική
μονάδα)
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να
αντιςτοιχεί ςτα standards του
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ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ Ψελικι Αξιολόγθςθ:
αξιολόγθςθσ
Ψρίωρθ Γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία κα
περιλαμβάνει:
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία Μόςχοσ, Ευρώπη και Βίων, Αδώνιδοσ Επιτάφιοσ
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ - Ψο ιςτορικό κοινωνικό και κρθςκευτικό πλαίςιο - Σ
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ ελλθνικόσ κόςμοσ κατά τον 3. και 2. π.Χ. αιϊνα
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
- Γενικι κεϊρθςθ τθσ Οογοτεχνίασ τθσ Ελλθνιςτικισ
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
περιόδου με ζμφαςθ ςτθν Υοίθςθ
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι - Θ ποίθςθ του Πόςχου και του Βίωνοσ
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
- Χχολιαςμόσ, ερμθνεία και ανάλυςθ των παραπάνω
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
ποιθμάτων του Πόςχου και του Βίωνοσ βαςιςμζνθ
Αναφζρονται
ρθτά ςτθ μελζτθ των εςωκειμενικϊν και διακειμενικϊν
προςδιοριςμζνα
κριτιρια ςτοιχείων (μετρικι, γλϊςςα, φφοσ, δομι, ςχζςεισ με
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι τθν προγενζςτερθ ποιθτικι παραγωγι)
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
- Πετρικι και Γλϊςςα
- Θ μετά τον Πόςχο λογοτεχνικι πραγμάτευςθ του
μφκου τθσ Ευρϊπθσ ςτθν Αρχαία Ελλθνικι και
Οατινικι Οογοτεχνία
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά 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.
Πανακίδου Φλ. Υ. – Χπανουδάκθσ Ξ. (επιμ.), Αλεξανδρινι Μοφςα, υνζχεια και
νεωτεριςμόσ ςτθν Ελλθνιςτικι Ποίθςθ, Ακινα 2008.
Θopkinson N., Ανκολογία Ελλθνιςτικισ Ποίθςθσ, Ακινα 2005.
Reed J. D., Bion of Smyrna, The Fragments and the Adonis. Edited with introduction and
commentary. Cambridge: CUP, 1997
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ΕΕΑΕΦ 168
ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΚΑΤΑΛΘΨΘΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΕΙΣ ΣΤΘΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΧΑΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ,
ΜΕ ΕΜΦΑΣΘ ΣΤΘΝ ΡΑΡΥΟΛΟΓΙΑ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΛΩΑΡΡΛΔΣΩ ΧΑΦΛΞΟΕΛΑ
ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΑΕΦ
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β´ Ηϊνθ,
168
Χειμερινό, Ε´και
Η´εξάμθνο
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΕΧ ΥΦΣΞΑΨΑΟΘΨΘΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΑΧΕΛΧ ΧΨΘΡ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/-τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τισ
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επιςτθμονικζσ προεκτάςεισ του φαινομζνου τθσ πολιτιςμικισ ϊςμωςθσ από τθν ομθρικι εποχι
μζχρι και τθν ελλθνιςτικι περίοδο. Σι πθγζσ για τθν μελζτθ του φαινομζνου είναι ποικίλεσ: ενδείξεισ
από τθν λογοτεχνία, τα ζργα ιςτορικϊν, παπυρικζσ μαρτυρίεσ, εικαςτικζσ απεικονίςεισ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

1. Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
3. Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
4. Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον (κλαςικι φιλολογία, ιςτορία, ιςτορία τθσ τζχνθσ,
αιγυπτιολογία, κρθςκειολογία)
6. Αυτόνομθ εργαςία
7. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Εξετάηεται θ προζλευςθ τθσ λζξθσ «βάρβαροσ». Χτα ομθρικά ζπθ και ςτισ εικαςτικζσ απεικονίςεισ
των ξζνων δεν γίνεται διάκριςθ μεταξφ των Ελλινων και των βαρβάρων, αλλά μεταξφ των
πολιτιςμζνων και μθ πολιτιςμζνων ομάδων. Θ δθμιουργία του βαρβάρου προφανϊσ ςυνδυάηεται
με τθν ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κοινότθτασ των ελλθνικϊν πόλεων και πολιτϊν, κυρίωσ μετά τουσ
περςικοφσ πολζμουσ. Ψότε παρατθρείται και θ πεποίκθςθ τθσ ανωτερότθτασ των ελεφκερων
πολιτικά Ελλινων ζναντι των βαρβάρων, οι οποίοι παρουςιάηονται ωσ τρυφθλοί. Χτοιχεία για τθν
ςτάςθ αυτι μασ παρζχουν θ ςωηόμενθ λογοτεχνία και οι εικαςτικζσ τζχνεσ. Ψθν εποχι του
Αλεξάνδρου, θ δθμιουργία ενόσ μεγάλου, ενιαίου κράτουσ, ςτο οποίο ςυμβίωναν ειρθνικά
διαφορετικοί λαοί, υπιρξε ςτοχευμζνθ πολιτικι ενκάρρυνςθσ του ςυγκρθτιςμοφ ςε όλα τα πεδία. Σ
ςυγκρθτιςμόσ εντάκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ελλθνιςτικισ περιόδου, όταν δθμιουργικθκε ο
«ελλθνικόσ, καινοφργιοσ κόςμοσ, μζγασ». Ψο φαινόμενο μποροφμε να το παρακολουκιςουμε ςτενά
ιδίωσ από το πλοφςιο παπυρικό υλικό που προζρχεται κυρίωσ από το ελλθνιςτικό βαςίλειο τθσ
ου
Αιγφπτου. Ξατά τθν ρωμαϊκι εποχι θ κατάςταςθ αλλάηει, ιδίωσ μετά τθν αρχι του 3 αιϊνα,
δθλαδι μετά τθν απονομι του δικαιϊματοσ του Φωμαίου πολίτθ ςτουσ κατοίκουσ τθσ επικράτειασ.
Χτθν διάρκεια των μακθμάτων εξετάηονται οι λογοτεχνικζσ αναφορζσ ςτουσ ξζνουσ, οι οποίεσ
αποδεικνφουν τθν ςτάςθ των Ελλινων προσ τουσ άλλουσ λαοφσ. Εκτενισ αναφορά γίνεται ςτθν
Ελζνθ του Ευριπίδθ.
Υαρουςιάηεται ο κρθςκευτικόσ ςυγκρθτιςμόσ ςτα γραπτά κείμενα και ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ.
Ζμφαςθ δίνεται ςτον Υλοφταρχο, ςτον
Υαρουςιάηεται θ αλλθλεπίδραςθ των διαφορετικϊν παραδόςεων ςτθν μαγεία. Πελετάται θ
Φαρμακεφτρια του Κεόκριτου παράλλθλα με παπυρικά μαγικά κείμενα.
Εξετάηεται ο ςυγκρθτιςμόσ ςτο νομικό ςφςτθμα και θ εκδιλωςι του ςτθν κοινωνία (π.χ. μικτοί
γάμοι, ονοματοκεςία).
Επίςθσ μελετϊνται οι ςχζςεισ των Ελλινων με τουσ Αιγυπτίουσ και τουσ Εβραίουσ.
Πελετϊνται οι ςποραδικζσ αλυτρωτικζσ απόπειρεσ των Αιγυπτίων κατά τθν πτολεμαϊκι εποχι και οι
τεταμμζνεσ ςχζςεισ των Ελλινων με τουσ Εβραίουσ, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτισ Υράξεισ των
Εκνικϊν Παρτφρων και τον Λϊςθπο.
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4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ

Δια ηϊςθσ κατά τθ διάρκεια των πανεπιςτθμιακϊν
παραδόςεων
Χριςθ Σ.Π.Ε. τόςο ςτθ Διδαςκαλία όςο και ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ, δθλαδι:
 Χριςθ βάςεων δεδομζνων (TLG κ.λπ.)


Υαρουςιάςεισ – διδαςκαλία με εξειδικευμζνο
λογιςμικό (ppt κ.λπ.)



Ανάρτθςθ υλικοφ διδαςκαλίασ ςτθν πλατφόρμα
του eclass.



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (μζςω
του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
(μζςω ppt και υλικοφ
προετοιμαςίασ)
Πελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)
Τελικι Αξιολόγθςθ:

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
14

10
85

2

150

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δίωρθ γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία κα
περιλαμβάνει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ, ερωτιςεισ ςφντομθσ
απάντθςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ςτθν φλθ
που παρουςιάςτθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα.
Θ φλθ αναρτάται λεπτομερϊσ ςτο eclass.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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ΕΕΑΕΦ169
ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΘΤΙΣΜΟΣ ΣΤΘΝ ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΡΕΗΟΓΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΙΣΧΟΥΛΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΡΑΡΥΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΥΑΡΑΓΛΩΨΑ ΧΑΦΛΧΧΣΩΟΘ
ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΑΕΦ169
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β´ Ηϊνθ,
Χειμερινό, Ε´και
Η´εξάμθνο
Κρθςκευτικόσ ςυγκρθτιςμόσ ςτθν αρχαία ελλθνικι
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
πεηογραφία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04345/

2. ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/-τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τισ
επιςτθμονικζσ προεκτάςεισ του φαινομζνου του κρθςκευτικοφ ςυγκρθτιςμοφ, όπωσ αυτό
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διαμορφϊνεται ςτθν ελλθνιςτικι και τθν αυτοκρατορικι περίοδο, κακϊσ και τθ δομι και το
περιεχόμενο μιασ από τισ ςθμαντικότερεσ κρθςκειολογικζσ πραγματείεσ που ζχει να επιδείξει θ
οσ
αρχαία ελλθνικι γραμματεία: το ζργο Περί Κςιδοσ και Οςίριδοσ του Υλουτάρχου (2 αι. μ.Χ.). Σι
παραδόςεισ καλφπτουν τόςο κεωρθτικοφσ προβλθματιςμοφσ όςο και τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνων
αρχαιοελλθνικϊν, αλλά και αιγυπτιακϊν πθγϊν. Σι φοιτθτζσ/-τριεσ ενκαρρφνονται να
ςυμμετάςχουν ςτθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικϊν κεμάτων που προκφπτουν ςτθ διάρκεια των
παραδόςεων, ζτςι ϊςτε να αναπτφξουν τισ προςωπικζσ τουσ δυνατότθτεσ κριτικισ ανάλυςθσ του
κειμζνου. Επίςθσ, μζςω τθσ μελζτθσ του κειμζνου κα ενιςχφςουν τθ γνϊςθ τουσ τθσ γραμματικισ
και του ςυντακτικοφ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, κακϊσ και τθν ευχζρειά τουσ ςτθ μετάφραςθ
αρχαιοελλθνικϊν κειμζνων, ςτοιχεία που κα τουσ βοθκιςουν ςτθ διδαςκαλία τουσ ςτθ
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

1. Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
3. Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
4. Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον (κλαςικι φιλολογία, αιγυπτιολογία, κρθςκειολογία)
6. Αυτόνομθ εργαςία
7. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

3. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Στο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ παρουςιάηεται το εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο του
κρθςκευτικοφ ςυγκρθτιςμοφ. Ψο φαινόμενο αυτό εμφανίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ ελλθνιςτικισ
περιόδου, όταν θ ςυμβίωςθ των ικαγενϊν λαϊν με το ελλθνικό ςτοιχεἰο ςτα εδάφθ που κατζκτθςε
ο Π. Αλζξανδροσ ευνόθςε τθ βακμιαία διάδοςθ και εξάπλωςθ τθσ λατρείασ ανατολικϊν κεοτιτων,
όπωσ των αιγυπτιακϊν κεϊν-αδελφϊν Μςιδοσ και Σςίριδοσ (αργότερα Χαράπιδοσ), τθσ φρυγικισ
μεγάλθσ Mθτζρασ των κεϊν Ξυβζλθσ και του ςυντρόφου τθσ Άττιδοσ, διάφορων αςςυριακϊν
κεοτιτων, όπωσ τθσ Αταργάτιδοσ, Χαδάδ, Πελκάρτ, Αςτάρτθσ, του Χαβάηιου και πολλϊν ακόμθ.
Πεγάλο μζροσ τθσ δθμοτικότθτασ αυτϊν των ανατολικϊν κεοτιτων οφειλόταν ςτο γεγονόσ ότι
εφκολα εξομοιϊνονταν ι ακόμα και ταυτίηονταν με άλλεσ ελλθνικζσ κεότθτεσ, ιδιαίτερα μάλιςτα με
τισ ολφμπιεσ. Ψο μάκθμα επιχειρεί να ανιχνεφςει και να μελετιςει ςε βάκοσ το φαινόμενο του
κρθςκευτικοφ ςυγκρθτιςμοφ ςτθν αρχαία ελλθνικι πεηογραφία. Ωσ χαρακτθριςτικό παράδειγμα
επιλζχτθκε θ μελζτθ τθσ πραγματείασ Περί Κςιδοσ και Οςίριδοσ του Υλουτάρχου, ςτθν οποία ο
Ζλλθνασ ςυγγραφζασ επιδίδεται με ιδιαίτερθ γνϊςθ ςτθν αφιγθςθ του αρχαίου αιγυπτιακοφ μφκου
τθσ διαμάχθσ ανάμεςα ςτον Τςιρι και τον Ψυφϊνα που αποτελεί τον λεγόμενο «Σςιριακό μφκο». Το
δεφτερο μζροσ του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςε μια ςυνοπτικι ειςαγωγι ςτθν πεηογραφία τθσ
αυτοκρατορικισ περιόδου. Πελετϊνται τα λογοτεχνικά είδθ τθσ εποχισ και αναλφονται οι ζννοιεσ
του κλαςικιςμοφ, αττικιςμοφ, αςιανιςμοφ και τθσ δευτζρασ ςοφιςτικισ. Στο τρίτο μζροσ του
μακιματοσ επιχειρείται μια διεξοδικότερθ προςζγγιςθ του Περὶ Ἴςιδοσ καὶ Ὀςίριδοσ, μιασ
κρθςκειολογικισ πραγματείασ που εντάςςεται ςτα Ἠκικά του Υλουτάρχου. Ψο Περὶ Ἴςιδοσ καὶ
Ὀςίριδοσ απαρτίηουν (α) τα ζνδεκα κεφάλαια τθσ ειςαγωγισ, (β) θ ενότθτα που καλφπτει τθν
αφιγθςθ του μφκου, θ οποία μελετάται ιδαίτερα διεξοδικά ςτο πλαίςιο του μακιματοσ, (γ) οι επτά
ερμθνείεσ του μφκου, από τισ οποίεσ ξεχωρίηει θ πλατωνικι, κακϊσ είναι γνωςτι θ ςχζςθ του
Υλουτάρχου με τθν πλατωνικι φιλοςοφία και τθν αλλθγορία, και (δ) το τελικό μζροσ που
περιλαμβάνει μια αφιγθςθ πραγματολογικϊν πλθροφοριϊν για τθν αιγυπτιακι κρθςκεία. Χτο
πλαίςιο των παραδόςεων επιχειρείται όχι μόνο θ ανάλυςθ του φαινομζνου του κρθςκευτικοφ
ςυγκρθτιςμοφ ςτον Υλοφταρχο αλλά και πολλοφσ άλλουσ Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ τθσ κλαςικισ και
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φςτερθσ αρχαιότθτασ, αλλά και μια ενδελεχισ επιςκόπθςθ τθσ ςχζςθσ του Υλουτάρχου με τθν
Αίγυπτο, τθν αιγυπτιακι γλϊςςα και τθ λατρεία του Σςίριδοσ. Αναλφονται οι υπάρχουςεσ
πλθροφορίεσ για τισ πθγζσ, τθ δομι, τον τόπο και χρόνο ςυγγραφισ τθσ πραγματείασ και
ςχολιάηεται το κρθςκευτικό υπόβακρο του πρωτότυπου οςιριακοφ μφκου, κακϊσ ο μφκοσ τθσ
Μςιδοσ και του Σςίριδοσ ςυνδζεται με παράλλθλουσ μφκουσ από τθν Ελλάδα, τθ Φοινίκθ και τθ
Πεςοποταμία. Θ ανίχνευςθ και θ μελζτθ μαρτυριϊν για τουσ παράλλθλουσ αυτοφσ μφκουσ ςτα
ζργα πολυάρικμων ςυγγραφζων ολοκλθρϊνει τθν εμβάκυνςθ ςτο φαινόμενο του κρθςκευτικοφ
ςυγκρθτιςμοφ ςτθν αρχαία ελλθνικι πεηογραφία που επιχειρεί το παρόν μάκθμα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ

Υρόςωπο με πρόςωπο κατά
πανεπιςτθμιακϊν παραδόςεων

τθ

διάρκεια

των

Χριςθ Σ.Π.Ε. τόςο ςτθ Διδαςκαλία όςο και ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ, δθλαδι:
 Χριςθ βάςεων δεδομζνων (TLG κ.λπ.)


Υαρουςιάςεισ – διδαςκαλία με εξειδικευμζνο
λογιςμικό (ppt κ.λπ.)



Ανάρτθςθ υλικοφ διδαςκαλίασ ςτθν πλατφόρμα
του eclass.



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (μζςω
του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
(μζςω ppt και υλικοφ
προετοιμαςίασ που ζχει
αναρτθκεί ςτο eclass)
Πελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)
Τελικι Αξιολόγθςθ:

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
14

10
85

2

150

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δίωρθ γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία κα
περιλαμβάνει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ, ερωτιςεισ ςφντομθσ
απάντθςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ςτθν
παρακάτω φλθ:
Ι. Γενικά ειςαγωγικά ςτοιχεία
1. το φαινόμενο του κρθςκευτικοφ ςυγκρθτιςμοφ ςτθν
ελλθνιςτικι και ρωμαϊκι εποχι. Απαρχζσ, εξζλιξθ, αίτια του
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Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

φαινομζνου.
2. Θ αυτοκρατορικι εποχι (χρονικά όρια, ιδιαιτερότθτεσ,
αττικιςμόσ, αςιανιςμόσ)
3. Σ Υλοφταρχοσ (βίοσ και ζργο)
IΙ. Εμφάνιςθ του φαινομζνου του κρθςκευτικοφ
ςυγκρθτιςμοφ ςτο Ρερὶ Ἴςιδοσ και Ὀςίριδοσ του
Ρλουτάρχου
1. Σ Υλοφταρχοσ και θ Αίγυπτοσ
2. Υθγζσ του ςυγγραφζα για τθν αιγυπτιακι κρθςκεία και
μυκολογία
3. Ψόποσ και χρόνοσ ςυγγραφισ τθσ πραγματείασ Περὶ
Ἴςιδοσ καὶ Ὀςίριδοσ
4. Δομι τθσ πραγματείασ
5. Σ αιγυπτιακόσ μφκοσ
6. Θ αφιγθςθ του Υλουτάρχου
7. Χφγκριςθ του πλουτάρχειου με τον αιγυπτιακό μφκο
8. Σι κεοί του οςιριακοφ κφκλου
9. Υαράλλθλοι μφκοι (ανατολικοί και ελλθνικοί ι
προελλθνικοί μφκοι)
ΙΙΙ. Αρχαίο κείμενο: Ρλουτάρχου Περὶ Ἴςιδοσ καὶ Ὀςίριδοσ
§§ 12-21
1. Απόδοςθ του αρχαίου κειμζνου ςτθ ν.ε.
2. Χχόλια (γλωςςικζσ, ερμθνευτικζσ, πραγματολογικζσ και
λοιπζσ παρατθριςεισ)
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ΥΛΦ173
ΛΑΤΙΝΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΘΣ ΝΤΕΛΘΓΙΑΝΝΘΣ,
ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΩΟΦ173
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 5ο ι 7ο
ΟΑΨΛΡΛΞΘ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ - ΕΥΣΧ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ

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

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Γενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με ζνα από τα βαςικότερα και
χαρακτθριςτικότερα είδθ τθσ Ξλαςςικισ Φωμαϊκισ/Οατινικισ Γραμματείασ, το Φωμαϊκό Ζποσ, και ειδικότερα με
ζνα από τα πιο ςθμαντικά ζργα τθσ λατινικισ και ευρφτερα ευρωπαϊκισ λογοτεχνίασ, τισ Metamorphoses του
Σβιδίου. Θ εξζταςθ και λεπτομερισ ανάλυςθ (γλωςςικι, υφολογικι, δομικι, ιδεολογικι) επιλεγμζνων ιςτοριϊν
με ζμφαςθ ςε βαςικά ειδολογικά χαρακτθριςτικά του οβιδιανοφ ζπουσ αλλά και ευρφτερα ηθτιματα και
προβλιματα μεκοδολογίασ τθσ ςφγχρονθσ ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ ςτοχεφει ςτο να παράςχει ςτουσ
φοιτθτζσ τισ δεξιότθτεσ για τθν επιςτθμονικι και φιλολογικι προςζγγιςθ ανάλογων κειμζνων.
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Αναλυτικότερα, με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
-

Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν βαςικά εγχειρίδια για τθ μελζτθ του λατινικοφ ποιθτικοφ λόγου, και
δθ του ζπουσ (γραμματολογίεσ, κριτικζσ και ερμθνευτικζσ εκδόςεισ, γραμματικζσ, ςυντακτικά *ςε
ςυμβατικι ι θλεκτρονικι μορφι+)

-

Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τουσ βαςικοφσ όρουσ και ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
περιγραφι τθσ μορφισ, τθσ δομισ, του φφουσ και του περιεχομζνου του Φωμαϊκοφ Ζπουσ και τθσ
ανάλυςισ του ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ φιλολογικισ επιςτιμθσ

-

Ρα αναγνωρίηουν, να αναλφουν και να περιγράφουν τισ βαςικζσ γραμματικοςυντακτικζσ δομζσ του
λατινικοφ ποιθτικοφ λόγου

-

Ρα κατανοοφν τθ ςθμαςία του βαςικοφ λεξιλογίου τθσ Φωμαϊκισ/Οατινικισ Γραμματείασ.

-

Ρα κατανοοφν και να αποδίδουν ςε ςωςτά Ρζα Ελλθνικά άγνωςτα κείμενα του λατινικοφ ποιθτικοφ
λόγου.

-

Ρα κατανοοφν τθν εξζλιξθ του ςυγκεκριμζνου λογοτεχνικοφ είδουσ και τθ ςυμβολι του ςτθ διαμόρφωςθ
τθσ ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ ςφγχρονθσ λογοτεχνίασ, ςτο πλαίςιο τθσ πρόςλθψθσ του είδουσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

3.

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

-

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν

-

Αυτόνομθ εργαςία

-

Σμαδικι εργαςία

-

Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

-

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

-

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

-

Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα

-

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου

-

Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει τριμερι δομι και ςυνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Ειςαγωγι ςτθν εποχι του Αυγοφςτου (ιςτορικό και λογοτεχνικό υπόβακρο). Ειςαγωγι ςτον Σβίδιο και το
ζργο του· βιογραφικά, εργογραφικά, ειδολογικι άνοδοσ. Σι Metamorphoses ωσ ζποσ: πθγζσ, διακειμενικότθτα,
επιδράςεισ. Πυκολογικζσ πθγζσ, μυκολογικι αφιγθςθ. Ψφποι και λειτουργία μεταμορφϊςεων. Δομι,
περιεχόμενο και αφθγθματικι τεχνικι των Metamorphoses. Επίδραςθ ςτθν ευρωπαϊκι λογοτεχνία και τζχνθ.
Β) Εξζταςθ και λεπτομερισ ανάλυςθ (γλωςςικι, υφολογικι, δομικι, ιδεολογικι) επιλεγμζνων ιςτοριϊν με
ζμφαςθ ςε βαςικά ειδολογικά χαρακτθριςτικά του οβιδιανοφ ζπουσ αλλά και ευρφτερα ηθτιματα και
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προβλιματα μεκοδολογίασ τθσ ςφγχρονθσ ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ.
Γ) Βαςικά γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα του λατινικοφ λόγου
λεξιλογίου.
4.

, μετρικι ανάλυςθ και εμπλουτιςμόσ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Διαλζξεισ ςτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

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

5.



ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΛΧ PPT



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ email

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ
ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
109
2
150

Ψελικι Αξιολόγθςθ:
Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία περιλαμβάνει:
Λ. Πετάφραςθ διδαγμζνου κειμζνου
ΛΛ. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ
ΛΛΛ. Ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ
ΛV. Πετρικι ανάλυςθ
V. Γραμματολογικζσ ερωτιςεισ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
-

Υαπαγγελισ, Κ. (2009). ϊματα που άλλαξαν τθ κωριά τουσ. Διαδρομζσ ςτισ Μεταμορφϊςεισ του
Οβιδίου, Ακινα.

-

Hardie, P. (εκδ.) (2010). Οβίδιοσ. The Cambridge Companion, μτφρ.-επιμ. Α.Ρ. Πιχαλόπουλοσ – Χ.Ρ.
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ΕΕΛΦ193
ΩΜΑΪΚΘ ΚΩΜΩΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΚΛΑΣΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
Β’ ΗΪΡΘ
ΕΕΛΦ 193
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Χειμερινό
ΦΩΠΑΝΞΘ ΞΩΠΩΔΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Επιςτθμονικισ Υεριοχισ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ελλθνικι
Ραι.
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04339/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν ολοκλιρωςθ των παραδόςεων οι φοιτθτζσ κα κατανοιςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ
ιδιότυπθσ και "γνιςιασ" ρωμαϊκισ κωμωδίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα κα γνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ
«Κωμωδίασ Θκϊν», τα δραματουργικά γνωρίςματα του Ρλαφτου ωσ κωμικοφ ποιθτι και
κεατρικοφ ςυγγραφζα και τθν εξζλιξθ του κωμικοφ κεατρικοφ είδουσ από τθ Νζα ςτθ ωμαϊκι
Κωμωδία με ζμφαςθ ςτθν ανανζωςθ/ςυνζχιςθ του είδουσ από τουσ ωμαίουσ κωμικοφσ ποιθτζσ.
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Ραράλλθλα, κα ζχουν εξοικειωκεί με τον επιςτθμονικό προβλθματιςμό ςτο πεδίο τθσ κριτικισ τθσ
πλαυτιανισ δραματουργίασ (π.χ. τφποι, οι δευτερεφοντεσ χαρακτιρεσ, πρόκλθςθ κωμικοφ
ςτοιχείου, φάρςα, μίμοσ) και τθσ κεατρικότθτασ των ζργων του (π.χ. είςοδοι και ζξοδοιstagecraft).

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Παραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Μελζτθ τθσ ιςτορίασ, κοινωνίασ και ςυνκθκϊν ρωμαϊκισ εποχισ (π.χ. δοφλοι, γυναίκεσ)
Γνωριμία με τισ αρχζσ του ευρωπαϊκοφ κεάτρου
Αυτόνομθ και Σμαδικι εργαςία
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ξσκατθή θσκσδία. Ζ πξνζέγγηζε απηνύ ηνπ ζεαηξηθνύ
είδνπο ζα γίλεη κε αθνξκή ηε κειέηε ηεο Mostellaria ηνπ Πιαύηνπ, έξγνπ πνπ ζεσξείηαη από ηα
πην δηαζθεδαζηηθά ηνπ.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Υρόςωπο με πρόςωπο-διαλζξεισ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Ναι, μζςω του eClass, όπου κα γίνει και ανάρτθςθ
ιςτοςελίδων και λοιπϊν διαδικτυακϊν πθγϊν και υλικοφ
και κατά τισ παραδόςεισ χριςθ PowerPoint και προβολι
video.
Δραςτηριότητα

διαλζξεισ
Πελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Χυγγραφι εργαςίασ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

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

5.

Ομαδικι εργαςία
Ελλθνικά

Θ φλθ, θ μορφι και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναρτϊνται
ςτο eClass του μακιματοσ.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Ζχουν αναρτθκεί ςτο eClass του μακιματοσ και ςτισ ςθμειϊςεισ τθσ διδάςκουςασ που επίςθσ
βρίςκονται ςτο eClass.
Ενδεικτικά (μζςω Ευδόξου):
1.

Βιβλίο *33156187+: PLAVTI MOSTELLARIA, ΠΑΡΨΗΛΟΑΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ

2.

Βιβλίο *24075+: Επίτομθ ιςτορία τθσ κωμωδίασ ςτθν αρχαιότθτα, Maurach Gregor

3.

Βιβλίο *17318+: Κζατρο και κζαμα ςτον ρωμαϊκό κόςμο, Αδάμ - Βελζνθ Υολυξζνθ

4.

Βιβλίο *44051+: Θ αυτοκρατορία του θκοποιοφ, Dupont Florence

5.

Βιβλίο *12763062+: Σδθγόσ για το Αρχαίο και Φωμαϊκό Κζατρο, Michael Walton &
Marianne McDonald

6.

Βιβλίο *24424+: Θ νζα κωμωδία ςτθν αρχαία Ελλάδα και ςτθ Φϊμθ, Hunter R.
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ΕΕΒΦ276
ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ ΧΟΝΟΓΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΛΕΚΤΟΑΣ ΡΩΙΜΘΣ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ξλαςςικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Χπουδϊν
Ελλθνικισ Φιλολογίασ
Υροπτυχιακό
ΕΕΒΦ276
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Χειμερινό

Βυηαντινι Χρονογραφία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Επιςτθμονικισ Υεριοχισ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

-Ελλθνικά
Ραι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04255/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Οη θνηηεηέο ζα αληηιεθζνύλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξνλνγξαθίαο, ηδηαίηεξα ζε αληηδηαζηνιή
κε ηελ ηζηνξηνγξαθία.
Θα εμνηθεησζνύλ κε ηε κεζνδνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζεκαληηθήο πεγήο γηα ηε βπδαληηλή
ηζηνξία όισλ ησλ πεξηόδσλ.
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Σέινο, ζα εμαζθεζνύλ πεξαηηέξσ ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ αλάιπζε κεζαησληθώλ θεηκέλσλ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Θ χρονογραφία ωσ γραμματειακό είδοσ, θ εξζλιξι τθσ και θ κζςθ του Κεοφάνθ ς’ αυτι. Ψα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ – διαφορζσ με τθν ιςτορία. Σ ςκοπόσ ςυγγραφισ και το κοινό
ςτο οποίο απευκφνεται. Πελζτθ τθσ χρονογραφίασ του Κεοφάνθ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε
υφολογικά και γλωςςικά ηθτιματα. Θ δομι του ζργου. Σι διακζςιμεσ ςτο χρονογράφο
πθγζσ και θ χριςθ τουσ. Ψο ηιτθμα τθσ χρονολόγθςθσ ςτο ζργο και οι πίνακεσ. Άλλεσ
ςφγχρονεσ πθγζσ του Κεοφάνθ και θ διαπραγμάτευςθ κοινϊν περιςτατικϊν.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Ψάξθ, επίβλεψθ εργαςίασ μζςω email.

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS



Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ



Παξνπζηάζεηο –δηδαζθαιία κε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθό (ppt θ.ιπ.)



Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο & επηθνηλσλία
κέζσ ηεο πιαηθόξκαο classweb



Eπηθνηλσλία κέζσ email

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Υροετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Γραπτι εργαςία

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
63
52
3

Γραπτι εξζταςθ
προόδου
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

Χφνολο
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3

150 (25/ECT)

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Γραπτι εργςία.
Ψρίωρθ γραπτι εξζταςθ προόδου.
Ψρίωρθ γραπτι τελικι εξζταςθ.
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν αναρτοφνται ςτθν ιςτοςελίδα του
μακιματοσ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

Καξπόδεινο Α., Βπδαληηλνί ηζηνξηθνί θαη ρξνλνγξάθνη: 4νο-7νο αη., η. Α΄, Αζήλα 1997, ζζ. 610-5.
Καξπόδεινο Α., Βπδαληηλνί ηζηνξηθνί θαη ρξνλνγξάθνη: 8νο-10νο αη.., η. Β΄, Αζήλα 2002, ζζ.2752 θαη 117-137.
H. Hunger, Βπδαληηλή Λνγνηερλία, ηνκ.. Β, Αζήλα 200, ζζ. 16-29 θαη 33-60.
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ΕΕΒΦ280
ΤΟ ΒΥΗΑΝΤΙΝΟ ΕΩΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΘΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΙΑ ΤΗΙΑΤΗΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ξλαςικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Χπουδϊν
Ελλθνικισ Φιλολογίασ
προπτυχιακό
ΕΕΒΦ280
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Χειμερινό

Ψο βυηαντινό ερωτικό μυκιςτόρθμα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Επιςτθμονικισ Υεριοχισ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

Ξανζνα
Ελλθνικι
Ραι
https:// eclass.duth.gr/courses/KOM04347/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σι φοιτθτζσ καλοφνται να εξοικειωκοφν με το βυηαντινό μυκιςτόρθμα, και ειδικότερα με το
λόγιο βυηαντινό ερωτικό μυκιςτόρθμα τθσ Ξομνινειασ Υεριόδου, το οποίο μιμείται το
ερωτικό μυκιςτόρθμα τθσ Ϊςτερθσ Αρχαιότθτασ. Ξαλοφνται, επίςθσ, να εντοπίςουν τισ
καινοτόμεσ τάςεισ του και να μελετιςουν το ποιθτικό αυτό είδοσ, τθ μετρικι του, αλλά και
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τθ ρθτορικι του διάςταςθ και τθν ενδιαφζρουςα γλϊςςα του.
 Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα έρνπλ εκβαζύλεη ζε έλα πνιύ
ελδηαθέξνλ είδνο ηεο βπδαληηλήο πνίεζεο, όπσο απηό δηακνξθώζεθε ζηελ Κνκλήλεηα Πεξίνδν.
 Θα έρνπλ εμαζθεζεί ζηε κεηάθξαζε θαη ηνλ πξαγκαηνινγηθό, ξεηνξηθό θαη γισζζηθό ζρνιηαζκό
ηνπ έκκεηξνπ εξσηηθνύ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ θαηλνηόκνπ πνηεηή Θενδώξνπ Πξνδξόκνπ..
 Θα έρνπλ κάζεη λα αληινύλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα πξόζσπα θαη γεγνλόηα ηεο επνρήο πνπ
αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα εξσηηθά κπζηζηνξήκαηα.
 Θα έρνπλ, επίζεο, εμαζθεζεί ζηα ξεηνξηθά κνηίβα θαη είδε, θπξίσο ζηηο «εθθξάζεηο», πνπ
εκπεξηέρνπλ ηα εξσηηθά κπζηζηνξήκαηα, αιιά θαη ζηε γξακκαηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο
γιώζζαο

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Άζθεζε θξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο
Απηόλνκε εξγαζία

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα γίλεη κηα εηζαγσγή ζην Λόγην Βπδαληηλό Μπζηζηόξεκα ηεο
Κνκλήλεηαο Πεξηόδνπ θαη εηδηθόηεξα ζηα ηέζζεξα εξσηηθά κπζηζηνξήκαηα πνπ ζώδνληαη από
απηήλ. Θα δηαβαζηεί, ζα κεηαθξαζηεί θαη ζα ζρνιηαζηεί ην κπζηζηόξεκα ηνπ Θενδώξνπ
Πξνδξόκνπ «Σὰ θαηὰ Ρνδάλζελ θαὶ Γνζηθιέα» θαη ζα αλαδεηεζνύλ νη πεγέο θαη ηα πξόηππα ηνπ
πνηεηή, αιιά θαη νη θαηλνηνκίεο πνπ επέθεξε ζε απηό ην ινγνηερληθό είδνο, όπσο θαη νη
απερήζεηο ηεο επνρήο ηνπ πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζην κπζηζηόξεκα απηό.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Χτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία (ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο
θαη πξνβνιέαο)
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e-class
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Eπηθνηλσλία κέζσ e-mail
ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Χφντομεσ εργαςίεσ ανά
μάκθμα και τελικι
προφορικι εξζταςθ
Σφνολο Μαθήματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39 ϊρεσ
100 ϊρεσ

11 ϊρεσ
150 ϊρεσ

(25 ώρεσ φόρτου
εργαςίασ ανά πιςτωτική
μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

πκκεηνρή ζην κάζεκα θαη ζηηο ζύληνκεο επηκέξνπο
εξγαζίεο
Πξνθνξηθή ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη:
- εμαθξίβσζε ηεο εκπέδσζεο γλώζεσλ
- θξηηηθή αλαζύλζεζε πιεξνθνξηώλ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Herbert Hunger, Βυηαντινι Οογοτεχνία. Θ λόγια κοςμικι γραμματεία των
Βυηαντινϊν, τόμ. Βϋ, Ακινα 2009 (Π.Λ.Ε.Ψ.), ςελ. 525-555.
Beaton Roderick, Θ ερωτικι μυκιςτορία του ελλθνικοφ Πεςαίωνα, Ακινα 22014
(Ξαρδαμίτςα).
KAZHDAN ALEXANDER, FRANKLIN SIMON, ΠΕΟΕΨΕΧ ΧΨΘ ΒΩΗΑΡΨΛΡΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ ΨΣΩ
11ΣΩ ΞΑΛ 12ΣΩ ΑΛΩΡΑ, Ακινα 32015 (ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΟΘΦΣΡΣΠΩΡ ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ Ρ.
ΥΑΥΑΔΘΠΑ).
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ΕΕΒΦ297
ΓΕΩΓΑΦΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΗΑΝΤΙΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΛΕΚΤΟΑΣ ΡΩΙΜΘΣ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ξλαςςικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Χπουδϊν
Ελλθνικισ Φιλολογίασ
Υροπτυχιακό
ΕΕΒΦ297
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Χειμερινό

Γεωγραφικι γραμματεία ςτο Βυηάντιο

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Επιςτθμονικισ Υεριοχισ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

-Ελλθνικά
Ραι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04260/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Γεληθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηώζεη ηνπο θνηηεηέο κε ην είδνο ηεο Βπδαληηλήο
γεσγξαθηθήο γξακαηείαο.
Οη θνηηεηέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζέζε ησλ γεσγξαθηθώλ θεηκέλσλ ζηε
επξύηεξε Βπδαληηλή γξακκαηεία θαη ζα γλσξίδνπλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Μέζα από ηελ κειέηε ηεο Υξηζηηαληθήο Σνπνγξαθίαο ζα κειεηήζνπλ ηε ζρέζε ηεο επηζηήκεο κε ην
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Υξηζηηαληζκό θαη ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ηζηνξηθά ην πέξαζκα από ηελ αξραηόηεηα ζην κεζαίσλα.
Σέινο, ζα εμαζθεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ αλάιπζε θεηκέλσλ ηεο Κνηλήο.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Γενικι παρουςίαςθ τθσ γεωγραφικισ γραμματείασ ςτο Βυηάντιο με ζμφαςθ το πζραςμα
από τθν αρχαιότθτα ςτο μεςαίωνα. Ψο μάκθμα ζχει ωσ οδθγό τθ Χριςτιανικι τοπογραφία
του Ξοςμά Λνδικοπλεφςτθ, με ζμφαςθ ςτθν κοςμοκεωρία του ςυγγραφζα και τθν
προςπάκεια ςυγκεραςμοφ ειδωλολατρικϊν και Χριςτιανικϊν κεωριϊν. Κα δειχκεί πϊσ οι
κρθςκευτικζσ ζριδεσ παρουςιάηονται ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο και ςε άλλα γραμματειακά
ιδθ τθσ εποχισ. Υαράλλθλα με τθν Ιςτορικι Σοπογραφία κα εξεταςτοφν και αποςπάςματα
από άλλα κείμενα του είδουσ τθσ πρϊιμθσ περιόδου.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Ψάξθ, επίβλεψθ εργαςίασ μζςω email.

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS



Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ



Παξνπζηάζεηο –δηδαζθαιία κε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθό (ppt θ.ιπ.)



Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο & επηθνηλσλία
κέζσ ηεο πιαηθόξκαο classweb



Eπηθνηλσλία κέζσ email

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Εκπόνθςθ εργαςίασ
Υροετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Υαρουςίαςθ εργαςίασ
ςτθν τάξθ
Γραπτι εξζταςθ
προόδου
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

~ 87 ~

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
52
53
2
2
2

Χφνολο

150 (25/ECT)

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Γραπτι εργςία με δθμόςια παρουςίαςθ.
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ προόδου.
Δίωρθ γραπτι τελικι εξζταςθ.
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν αναρτοφνται ςτθν ιςτοςελίδα του
μακιματοσ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Γεϊργιοσ Χταϊνχάουερ, Ιςτορικι γεωγραφία το αρχαίου κόςμου, Ακινα 2009.
H. Hunger, Βυηαντινι Λογοτεχνία, τομ. Α, Ακινα 2008.
S. F. Johnson, «Travel, Cartography and Cosmology», S. F. Johnson (εκδ.) ςτο The Oxford Handbook
of Late Antiquity, OUP 2012, ςς. 562-594.
A. Jones, “Ptolemy’s Geography: Mapmaking and the Scientific Enterprise” ςτο R. J. A. Talbert
(εκδ.), Ancient Perspectives: Maps and Their Place in Mesopotamia, Egypt, Greece, and
Rome, 2012.
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ΥΝΕΦ244
ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ IV (1914-1974)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΘ
ΕΡΙΚ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΥΝΕΦ244
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Χειμερινό
ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ/ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ IV (1914-1974)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλζξεισ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

_________
Ελλθνικι
Ραι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04237/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ νεότερθ ελλθνικι λογοτεχνία τθσ περιόδου 1914-1974,
ςυγκεκριμζνα θ ποίθςθ τθσ μεςοπολεμικισ και μεταπολεμικισ περιόδου. Πε επίκεντρο τισ αρχζσ
και τισ εκφάνςεισ τθσ μοντερνιςτικισ ποίθςθσ και με άξονα τισ ςυηθτιςεισ γφρω από τθ «Γενιά του
Ψριάντα», τουσ όρουσ και τα όρια του ελλθνικοφ μοντερνιςμοφ, εξετάηονται ηθτιματα όπωσ τα
ςθμεία ςυνζχειασ και αςυνζχειασ, θ αλλθλεπίδραςθ παράδοςθσ και ανανζωςθσ, θ ςχζςθ με τθ
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δυτικοευρωπαϊκι μοντερνιςτικι ποίθςθ, κακϊσ και οι τρόποι με τουσ οποίουσ αξιοποιικθκε θ
κλθρονομιά του μοντερνιςμοφ από τουσ μεταπολεμικοφσ ποιθτζσ, οι οποίοι ενςωματϊνουν ςτο
ζργο τουσ τα τραφματα του πολζμου και τουσ κραδαςμοφσ που προκάλεςαν οι ιδεολογικζσ
ςυγκροφςεισ τθσ εποχισ. Βάςθ του μακιματοσ αποτελοφν επιλεγμζνα ποιθτικά κείμενα των
ςθμαντικότερων ποιθτϊν τθσ περιόδου 1930-1970.

Πετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:
- Ρα εξθγοφν τθν ζννοια του μοντερνιςμοφ γενικά, και ειδικότερα, τισ αρχζσ και τα
γνωρίςματα τθσ μοντερνιςτικισ ποίθςθσ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ, κακϊσ και να
διακρίνουν τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα όρια του ελλθνικοφ μοντερνιςμοφ.
-

Ρα κατανοοφν τθ γραμματολογικι κζςθ του κάκε εξεταηόμενου ποιθτι και τα
ιδιαίτερα γνωρίςματα του ζργου του.

-

Ρα αναλφουν και να ερμθνεφουν τα ποιθτικά κείμενα προςεκτικά, ςυςτθματικά και
μεκοδικά, ζχοντασ ωσ βάςθ τισ ςυνκικεσ και τισ τάςεισ τθσ μεςοπολεμικισ και
μεταπολεμικισ εποχισ.

-

Ρα εμβακφνουν ςτισ ςχζςεισ που αναπτφςςει θ ςφγχρονθ ποίθςθ με τθν ιςτορία
και τθν ιδεολογία

-

Ρα αξιολογοφν τισ κριτικζσ απόψεισ που εκφράηονται για λογοτεχνικά κείμενα και
να αξιοποιοφν τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία προκειμζνου να ςυντάξουν γραπτι
εργαςία

-

Ρα αναπτφςςουν προςωπικι ςχζςθ και επαφι με τα ποιθτικά κείμενα,
ςυνδυάηοντασ με ςφνεςθ τθν προςωπικι τουσ άποψθ και τα γραμματολογικά και
αιςκθτικά δεδομζνα τθσ εκάςτοτε εποχισ και ςε διάλογο με τθν επιςτθμονικι
βιβλιογραφία και τθν κριτικι.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αυτόνομθ εργαςία
Σμαδικι εργαςία
Οιψθ αποφάςεων
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

1. Θ νεότερθ ελλθνικι ποίθςθ: γενικι ειςαγωγι
2. Ειςαγωγι ςτθ μοντερνιςτικι ποίθςθ
3. Σ ελλθνικόσ μοντερνιςμόσ· θ «Γενιά του Ψριάντα»
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4. Γ. Κεοτοκάσ, Ψο ελεφκερο πνεφμα
5. Γ. Χεφζρθσ
6. Σδ. Ελφτθσ
7. Ωπερρεαλιςμόσ Λ: Ανδρζασ Εμπειρίκοσ / Ρ. Ξάλασ
8. Ωπερρεαλιςμόσ ΛΛ: Ρ. Εγγονόπουλοσ
9. Θ μεταπολεμικι ποίθςθ: τάςεισ και χαρακτθριςτικά
10. Υολιτικι ι Ξοινωνικι ποίθςθ (Αναγνωςτάκθσ, Ξατςαρόσ, Αλεξάνδρου)
11. Θ κλθρονομιά του Χεφζρθ (Χινόπουλοσ, Υαπαδίτςασ, Ρ. Ξαροφηοσ)
12. Σι «μεταχπερρεαλιςτζσ»: Ρ. Βαλαωρίτθσ, Ε. Χ. Γονατάσ, Π. Χαχτοφρθσ
13. Θ δεφτερθ μεταπολεμικι γενιά
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Υρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass
(πλθροφορίεσ μακιματοσ, ανάρτθςθ ςθμειϊςεων,
διδακτικοφ υλικοφ, ανακοινϊςεισ, επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ)
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω email
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Εξαμήνου
39
Διαλζξεισ
19
Πελζτθ και ανάλυςθ

βιβλιογραφίασ
Χυγγραφι εργαςίασ

20

Αυτόνομθ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

70

Χφνολο:

150

2

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

5.

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
Πζκοδοσ αξιολόγθςθσ: ςυμπεραςματικι
Ψελικι γραπτι εξζταςθ δφο (2) ωρϊν *60% του βακμοφ+
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
Ερωτιςεισ ανάλυςθσ ποιθμάτων
Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία *40% του βακμοφ+

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

- Και με τον ιχον των για μια ςτιγμι επιςτρζφουν … Θ ελλθνικι ποίθςθ τον εικοςτό αιϊνα (επίτομθ
ανκολογία), επιμζλεια: Δ. Πζντθ-Ευρ. Γαραντοφδθσ, Ακινα: Gutenberg, 2016.
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- Ανκολογία τθσ ελλθνικισ ποίθςθσ (1940-1970), επιμζλεια: Ξ. Υαπαγεωργίου, Β. Χατηθβαςιλείου,
Ακινα: Χτάικοσ, 2012.
- Θ ελλθνικι ποίθςθ του εικοςτοφ αιϊνα (ανκολογία), επιμζλεια: Ε. Γαραντοφδθσ, Ακινα: Πεταίχμιο,
2008.
Υεραιτζρω βιβλιογραφία:
ου
ου
Ακαναςόπουλοσ, Β. Σο ποιθτικό τοπίο του ελλθνικοφ 19 και 29 αιϊνα, τόμοι 2, Ακινα:
Εκδόςεισ Ξαςτανιϊτθ, 1998.
-

Απατηοποφλου, Φ. «Δεν άνκθςαν ματαίωσ ...» Ανκολογία υπερρεαλιςμοφ, Ακινα: Εκδόςεισ
Ρεφζλθ, 1980.

-

Αργυρίου, Α. Διαδοχικζσ αναγνϊςεισ Ελλινων υπερρεαλιςτϊν, Ακινα: Εκδόςεισ Γνϊςθ,
1983.

-

Βαγενάσ, Ρ. Για ζναν οριςμό του μοντζρνου ςτθν ποίθςθ, Ακινα: Εκδόςεισ Χτιγμι, 1984.

-

Ξαγιαλισ, Ψ. Θ επικυμία για το μοντζρνο, Ακινα: Εκδόςεισ Βιβλιόραμα, 2007.

-

Ψηιόβασ, Δ. Οι μεταμορφϊςεισ του εκνιςμοφ και το ιδεολόγθμα τθσ ελλθνικότθτασ ςτο
μεςοπόλεμο, Ακινα: Εκδόςεισ Σδυςςζασ, 1989.

-

Ψηιόβασ, Δ. Ο μφκοσ τθσ Γενιάσ του τριάντα, Ακινα: Εκδόςεισ Υόλισ, 2011.

-

Αργυρίου, Α. Θ πρϊτθ μεταπολεμικι γενιά, ανκολογία-γραμματολογία, Ακινα: Εκδόςεισ
Χοκόλθ, 1982.

-

Αρςενίου, Ελιςάβετ, Νοςταλγοί και πλαςτουργοί, Ζντυπα, κείμενα και κινιματα ςτθ
μεταπολεμικι λογοτεχνία, Ακινα: Εκδόςεισ Ψυπωκιτω, 2003.

-

Λλίνςκαγια, Χόνια, Θ μοίρα μιασ γενιάσ, Ακινα: Εκδόςεισ Ξζδροσ, 1990.

-

Ξαςτρινάκθ, Αγγζλα, Θ λογοτεχνία ςτθν ταραγμζνθ δεκαετία 1940-1950, Ακινα: Εκδόςεισ
Υόλισ, 2005.

-

Παρωνίτθσ, Δ., Ποιθτικι και πολιτικι θκικι. Πρϊτθ μεταπολεμικι γενιά, Ακινα: Εκδόςεισ
Ξζδροσ, 1976.

-

Πζντθ, Δϊρα, Μεταπολεμικι πολιτικι ποίθςθ. Ιδεολογία και ποιθτικι, Ακινα: Εκδόςεισ
Ξαςτανιϊτθ.

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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ΕΕΝΕΦ247
Κ.Ρ.ΚΑΒΑΦΘΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΣΕΝΙΟΥ
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΔΙΔΑΚΟΝΣΟ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΕΟΛΧΑΒΕΨ ΑΦΧΕΡΛΣΩ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΝΕΦ 247

ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Χειμερινό

Ξ.Υ.ΞΑΒΑΦΘΧ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΡΕΦ201-ΡΕΦ204
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα εύναι:
Εξοικεύωςη των φοιτητών ερευνητικϊ και βιβλιογραφικϊ με το ϋργο του Κ.Π. Καβϊφη. Πιο
ςυγκεκριμϋνα οι φοιτητϋσ:
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Εξοικειώνονται με τα πολιτιςτικϊ πλαύςια τησ καβαφικόσ δημιουργύασ



Ειςάγονται ςτισ παραδοςιακζσ και ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ του καβαφικοφ ζργου.



Επικαιροποιοφν τθν γνϊςθ τουσ ςτο πεδίο τθσ νεοελλθνικισ φιλολογίασ αναφορικά με τθν
ανάγνωςθ τθσ καβαφικισ ποίθςθσ.



Καλούνται να ενςωματώςουν ςτην ανϊγνωςη του Καβϊφη τα νϋα δεδομϋνα ςχετικϊ με
τισ ςχϋςεισ πούηςησ και τησ «αξύασ» με ϋμφαςη ςε ζητόματα αναγνώριςησ, κϊθαρςησ,
γνώςησ και ιςτορύασ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςύνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
Προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ
Αυτόνομη εργαςύα
Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
χεδιαςμόσ και διαχεύριςη ϋργων
Επύδειξη κοινωνικόσ, επαγγελματικόσ και ηθικόσ υπευθυνότητασ και ευαιςθηςύασ ςε θϋματα
φύλου
Άςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
Προαγωγό τησ ελεύθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Το μϊθημα αυτό αφορϊ την ςημερινό αξύα τόσ τόςο πολύτιμησ μϋςα ςτισ χρονικϋσ
τησ διαςτϊςεισ καβαφικόσ πούηςησ. Το μϊθημα κινεύται ςε δύο ϊξονεσ:
Α. Καταρχόν επικεντρώνεται την «χρηςτικό αξύα» τησ, που εντοπύζεται ςτην
ταύτιςη, τισ ψυχολογικϋσ αντιδρϊςεισ και τισ αναπαραςτατικϋσ προθϋςεισ
ενώπιον τησ πούηςησ του Καβϊφη. Όχι μόνο ςτισ κατϊ Καβϊφη χρόςεισ τησ
πούηςησ, αλλϊ ςτισ χρόςεισ τησ πούηςησ του Καβϊφη, πολιτιςτικϋσ, διδακτικϋσ ηθικϋσ, πολιτικϋσ, φιλολογικϋσ, ςτοχαςτικϋσ. Ουςιαςτικϊ το ερώτημα εύναι: Τι
μπορεύ κανεύσ να κϊνει ςόμερα με τον Καβϊφη; Τι ανϊγκεσ καλύπτει η καβαφικό
πούηςη, ώςτε αυτό να υπϊρχει όχι μόνον εντόσ των θεςμών αλλϊ και εκτόσ
αυτών; Αναζητώντασ καταρχόν την «χρηςτικό αξύα» τησ καβαφικόσ πούηςησ,
αναφϋρεται ςε τρεισ βαςικϋσ, αριςτοτελικόσ ρύζασ, εκδοχϋσ χρόςησ τησ
καβαφικόσ πούηςησ: την αναγνώριςη, τη γοητεύα και την γνώςη.
Β. Επιπλϋον, αντιμετωπύζεται η καβαφικό πούηςη ωσ παρϊδειγμα απόδοςησ
από τον ποιητικό λόγο του ιςτορικού ςυμβϊντοσ. Το ιςτορικό ςυμβϊν ανϊγεται ςε
ποιητικό εφόςον ςυλλαμβϊνει την ςημαςύα των μεταβατικών ςτιγμών τησ
Ιςτορύασ και υλοποιεύ γλωςςικϊ τα πρωτογενό ιςτορικϊ γεγονότα, όπωσ αυτό τησ
‘μϊχησ’. Αυτό η πραγμϊτωςη τησ ‘μϊχησ’ ςτον ποιητικό λόγο προςφϋρει το
ϋδαφοσ μύασ ανϊγνωςησ η οπούα αποκτϊ χαρακτηριςτικϊ επιτϋλεςησ και
ςυλλαμβϊνει την ρηματικό δυναμικό του κϊθε ποιόματοσ ωσ πρόκληςη
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επανεξϋταςησ τησ νομαδικόσ φύςησ του ιςτορικού βιώματοσ.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ την τϊξη
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ



ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Φρόςη βϊςεων δεδομϋνων
Διδακτικό Τλικό, ανακοινώςεισ & επικοινωνύα
μϋςω τησ πλατφόρμασ classweb
Επικοινωνύα μϋςω email

Δραςτηριότητα

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Διαλϋξεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39

Αυτοτελόσ μελϋτη και 90
προετοιμαςύα για τισ
εξετϊςεισ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Σελικό γραπτό
εξϋταςη

2

Σύνολο Μαθήμαηορ
(26,2 ώπερ θόπηος
επγαζίαρ ανά
πιζηωηική μονάδα)

131

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δύωρη Γραπτό Εξϋταςη ςτα Ελληνικϊ, η οπούα θα
περιλαμβϊνει ερωτόςεισ γραμματολογικού τύπου αλλϊ
και ανϊλυςησ κειμϋνων.
Τςοι φοιτθτζσ το επικυμοφν μποροφν να εκπονιςουν
ερευνθτικι εργαςία τθσ επιλογισ τουσ θ οποία κα ενιςχφςει
τον βακμό τθσ τελικισ τουσ εξζταςθσ, εάν αυτόσ είναι πάνω
από 5.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ




Ελιςάβετ Αρςενίου, Κ.Π. Καβάφθσ: θ αξία τθσ ποίθςθσ, εκδ. Πεταίχμιο, Ακινα 2016
Δθμθροφλθσ Δ., Θ ανάγνωςθ του Καβάφθ, Gutenberg, Ακινα, 2013
Δθμθροφλθ Δθμιτρθ, Κ.Π. Καβάφθσ, Σα Ποιιματα, δθμοςιευμζνα και
αδθμοςίευτα, Gutenberg, Ακινα, 2015
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ΕΕΝΕΦ253
ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 1: ΑΥΤΟΒΙΟΓΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ (επιλογισ)
ΕΕΝΕΦ
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Χειμερινό
253
ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ 1 : ΑΩΨΣΒΛΣΓΦΑΦΛΞΣΧ ΟΣΓΣΧ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Ψο μάκθμα ςτοχεφει να αναδείξει ςτθ ςυνείδθςθ των φοιτθτϊν τθν ςθμαςία και τα ειδικά
χαρακτθριςτικά του νεοελλθνικοφ αυτοβιογραφικοφ λόγου.
Ξακϊσ ο λόγοσ αυτόσ εντάςςεται μεν ςτθ γραμματεία, αλλά ςυνικωσ αντιμετωπίηεται ωσ
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μθ λογοτεχνικι γραφι, παραμζνει ςτο περικϊριο τθσ πανεπιςτθμιακισ διδαςκαλίασ.
Επιχειρϊ να αποδείξω ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ο λόγοσ αυτόσ αξίηει τθν προςοχι όλων
μασ και αντίςτοιχα τθ μελζτθ ςε βάκοσ.
Χτα μακθςιακά αποτελζςματα περιλαμβάνεται θ αναγνϊριςθ των διαφορετικϊν ειδϊν του
νεοελλθνικοφ αυτοβιογραφικοφ λόγου, κακϊσ και μια ςφντομθ ιςτορικι διαδρομι τθσ
πορείασ εκάςτου.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Αυτόνομθ εργαςία/ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Α. Γενικά χαρακτθριςτικά του αυτοβιογραφικοφ λόγου
Β. Σ αυτοβιογραφικόσ λόγοσ ςτθν νεοελλθνικι γραμματεία
Γ. Ψα είδθ :
 Θ επιςτολογραφία


Ψο απομνθμόνευμα



Θ αυτοβιογραφία



Ψο θμερολόγιο

Δ. Χυνοπτικι προςζγγιςθ οριςμζνων ζργων αυτοβιογραφικοφ λόγου

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

Α. Κεωρθτικι ειςαγωγι
Β. Εφαρμογι ςε ςυγκεκριμζνα λογοτεχνικά κείμενα,
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που φωτίηουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ λογοτεχνίασ
Γ. Χυηιτθςθ/ διάλογοσ/ διαδραςτικι απόπειρα
διδαςκαλίασ
ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Αναφορά ςτισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το Διαδίκτυο.
Αναηιτθςθ ςτοιχείων και προφυλάξεισ που πρζπει να
λαμβάνονται.
Θλεκτρονικι αλλθλογραφία με τουσ φοιτθτζσ.
Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα

Κεωρθτικι ειςαγωγι
Διαδραςτικι εφαρμογι
με προςζγγιςθ κειμζνων
και ςχολιαςμό
Υροαιρετικζσ
πριμοδοτικζσ εργαςίεσ
Πελζτθ ςτθ βιβλιοκικθ
Χφνολο μακιματοσ (25
ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

13
26

50- 80 ϊρεσ για όςουσ
επιλζγουν να τθν
πραγματοποιιςουν
111
150

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ εξζταςθ ςυνδυάηει :
Α. Υροφορικι εξζταςθ πάνω ςτο περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ
Β. Υαρουςίαςθ εργαςίασ (εφ’ όςον ζχει επιλεγεί θ δυνατότθτα αυτι)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ


Χτρατθγοφ Πακρυγιάννθ, Απομνθμονεφματα, Εςτία, Ρζα Ελλθνικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 2011



Χεφζρθ, Γιϊργου, Μζρεσ Α-Η, Μκαροσ, Ακινα 1975-1990



Πουτηάν-Παρτινζγκου, Ελιςάβετ, Αυτοβιογραφία, επιμζλεια Βαγγ. Ακαναςόπουλοσ, Ωκεανίδα, Ακινα 1997



Δζλτα, Υθνελόπθ, Πρϊτεσ Ενκυμιςεισ, επιμ. Υ.Α.Ηάννασ, Ερμισ, Ακινα 1980



Γιϊργοσ εφζρθσ Γιϊργοσ Αποςτολίδθσ Αλλθλογραφία 1931-1945, επιμ. Β. Ξοντογιάννθ, Μκαροσ, Ακινα 2002
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ΕΕΓΛΩ331
ΙΣΤΟΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ ΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΣΘΜΑΚΘΣ ΦΛΙΑΤΟΥΑΣ
ΛΕΚΤΟΑΣ ΙΣΤΟΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Φιλοςοφικι
Ελλθνικισ Φιλολογίασ
ΕΕΓΟΩ331

ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Χειμερινό

Λςτορικι Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

13 διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ωποβάκρου, Γενικϊν Γνϊςεων, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

2.

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:

ΓΟΩ 302

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

Ελλθνικά
Ραι

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α

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


Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ

θαη Παξάξηεκα Β

Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:
(1) Ρα γνωρίςουν το «μαγικό κόςμο» του φαινομζνου τθσ γλωςςικισ αλλαγισ που κα
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αποτελζςει το κεωρθτικό πλαίςιο του μακιματοσ.
(2) Ρα εφαρμόςουν το παραπάνω κεωρθτικό πλαίςιο ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτθ ςυγχρονικι και διαχρονικι εξζλιξθ από τθν
ινδοευρωπαϊκι ζωσ τθν αρχαία ελλθνικι.
(3) Ρα αναρωτθκοφν για το ηιτθμα τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ τθσ διαχρονικισ
εξζλιξθσ τθ ελλθνικισ γλϊςςασ.
Ειδικότερα:
 Ωσ προσ το (1):


Κα αντιλθφκοφν το «τί», το «πϊσ» και το «γιατί» μιασ αλλαγισ ςτθ γλϊςςα .



Κα ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ γλωςςικι αλλαγι δε ςυνιςτά φκορά αλλά
αναπροςαρμογι και ενδεχομζνωσ πρόοδο ςτθ γλϊςςα.



Κα ζρκουν ςε επαφι με τα τζςςερα βαςικά είδθ τθσ γλωςςικισ αλλαγισ
(φωνολογικι, μορφολογικι, ςθμαςιολογικι και ςυντακτικι) και τισ
περιπτϊςεισ ςυλλειτουργίασ τουσ (γραμματικοποίθςθ, λεξικοποίθςθ) με βάςθ
πρωτίςτωσ παραδείγματα από τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και
δευτερευόντωσ από άλλεσ γλϊςςεσ προκειμζνου να διαπιςτϊςουν τθ
ςυςτθματικότθτα και τθν κακολικότθτα των φαινομζνων γλωςςικισ αλλαγισ



Κα αςκθκοφν ςτον εντοπιςμό των φαινομζνων γλωςςικισ αλλαγισ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.

 Ωσ προσ το (2):


Κα μάκουν πλθροφορίεσ για τθν προϊςτορία (Λνδοευρωπαϊκι –
Υρωτοελλθνικι) και τθν ιςτορία (Αρχαία, Ελλθνιςτικι, Πεςαιωνικι) τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.



Κα γνωρίςουν αναλυτικά τθ ςυγχρονικι και διαχρονικι φωνολογικι και
μορφολογικι ανάλυςθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ .

 Ωσ προσ το (3):


Κα αντιλθφκοφν τισ επιβιϊςεισ (κυρίωσ ςε λεξιλογικό και μορφολογικό
επίπεδο) τθσ γλωςςικισ παράδοςθσ ςτθ νζα ελλθνικι μζςω τθσ παρουςίαςθσ
και τθσ εξιγθςθσ των γλωςςικϊν αλλαγϊν και κατ’ επζκταςθ (α) τθ ςφνδεςθ
γλωςςικοφ παρελκόντοσ και παρόντοσ και (β) τθν επαμφοτερίηουςα ςχζςθ
ανάμεςα ςτθ διδαςκαλία των αρχαίων ελλθνικϊν και των νζων ελλθνικϊν.

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

3.

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

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
~ 101 ~

ΡΩΤΟ ΜΕΟΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ (6 μακιματα + πρόοδοσ)
1ο μάκθμα: οριςμόσ, αιτίεσ, αξιολογικι ςτάςθ


Σριςμόσ τθσ γλωςςικισ αλλαγισ



Εντοπιςμόσ βαςικϊν φαινομζνων γλωςςικισ αλλαγισ ςε γλϊςςεσ και κείμενα



Πζκοδοι αποκατάςταςθσ προγενζςτερων φάςεων τθσ γλϊςςασ: εςωτερικι
αποκατάςταςθ, ςυγκριτικι μζκοδοσ

 Άςκθςθ 1 (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ φαινομζνων αλλαγισ ςε κείμενα
 Άςκθςθ 2 (ςτθν αίκουςα): εφαρμογι τθσ εςωτερικισ αποκατάςταςθσ, ςυγκριτικισ
μεκόδου.
2ο μάκθμα: φωνολογικι αλλαγι


Εξαςκζνθςθ / Ενίςχυςθ: Ξλείςιμο, άνοιγμα, ςτρογγυλοποίθςθ, προςκίωςθ



Αλλαγι ποςότθτασ: βράχυνςθ (λ.χ. νόμοσ του Osthoff, ετεροίωςθ), ζκταςθ (λ.χ.
νόμοσ τθσ ςυνκετικισ ζκταςθσ)



Αποβολι: αφαίρεςθ, αποκοπι, ςυγκοπι, απλοποίθςθ, απλολογία, ολικι απϊλεια



Υροςκικθ: πρόκεςθ, επίκεςθ, επζνκεςθ, διφκογγοποίθςθ, φωνθματοποίθςθ



Χυγχϊνευςθ: κράςθ, ςυναίρεςθ, ςυνάρκρωςθ, μονοφκογγοποίθςθ



Αφομοίωςθ: μερικι / ολικι, όμορθ / εξ αποςτάςεωσ, προχωρθτικι /
οπιςκοχωρθτικι



Ανομοίωςθ: μερικι / ολικι, όμορθ / εξ αποςτάςεωσ, προχωρθτικι /
οπιςκοχωρθτικι



Πετάκεςθ: μετακίνθςθ, αντιμετάκεςθ, αντιμεταχϊρθςθ



Ωπερτεμαχιακι αλλαγι: ειςαγωγι τονικοφ νόμου, απϊλεια τονικοφ νόμου (κα
εξεταςτοφν, λ.χ., οι τονικοί νόμοι τθσ τριςυλλαβίασ, του «ἔγωγε», του «χζρνιψ»)

 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ του είδουσ τθσ φωνολογικισ αλλαγισ ςε
παραδείγματα.
3ο μάκθμα : μορφολογικι και λεξιλογικι αλλαγι
 Α’ μζροσ: μορφολογικι αλλαγι


Αναλογικι επζκταςθ
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Αναλογικι εξομάλυνςθ



Επανανάλυςθ



Υαρετυμολογία



Αναδρομικόσ ςχθματιςμόσ



Χφμφυρςθ



Ωπερδιόρκωςθ

 Β’ μζροσ: λεξιλογικι αλλαγι


Ειςαγωγι λεξικισ μονάδασ (δανειςμόσ εςωτερικόσ και εξωτερικόσ, είδθ δανείων:
μερικό / ολικό, υποδθλωτικό / ςυνυποδθλωτικό, προςαρμοςμζνο / μθ
προςαρμοςμζνο, κωδικοποιθμζνο / μθ κωδικοποιθμζνο, μεταφραςτικό δάνειο,
ςθμαςιολογικό δάνειο, αντιδάνειο)



Απϊλεια λεξικισ μονάδασ

 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ του είδουσ τθσ μορφολογικισ και τθσ
λεξιλογικισ αλλαγισ ςε παραδείγματα.
4ο μάκθμα: ςθμαςιολογικι και ςυντακτικι αλλαγι – μεικτά είδθ
 Α’ μζροσ: ςθμαςιολογικι αλλαγι:


Χτζνεμα / Διεφρυνςθ



Βελτίωςθ / Χειροτζρευςθ



Διάςπαςθ

 Β’ μζροσ: ςυντακτικι αλλαγι:


Ανάπτυξθ πρόταςθσ



Χφνκεςθ πρόταςθσ

 Γ ‘ μζροσ: γραμματικοποίθςθ:


Σριςμόσ



Θ περίπτωςθ του «κα»



Θ περίπτωςθ του «ασ»



Θ περίπτωςθ τθσ προςφυματικοποίθςθσ
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 Δ’ μζροσ: λεξικοποίθςθ


Σριςμόσ



Είδθ

 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ του είδουσ τθσ ςθμαςιολογικισ και
ςυντακτικισ αλλαγισ ςε παραδείγματα.
5ο μάκθμα: ερμθνεία τθσ γλωςςικισ αλλαγισ


Αιτίεσ γλωςςικισ αλλαγισ: προεπιςτθμονικζσ ερμθνείεσ, επιςτθμονικζσ ερμθνείεσ
(νεογραμματικοί, δομιςμόσ, γνωςτικό μοντζλο, γλωςςικι επαφι)



Γλωςςικι αλλαγι: πρόοδοσ ι φκορά;



Γλωςςικι γζνεςθ, γλωςςικόσ κάνατοσ, γλωςςικι αυτοκτονία (γλϊςςεσ pidgin,
κρεολζσ κλπ.)

 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): προςπάκεια εξιγθςθσ φαινομζνων γλωςςικισ αλλαγισ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
6ο μάκθμα: επανάλθψθ – αςκιςεισ
7ο μάκθμα: πρόοδοσ

ΔΕΥΤΕΟ ΜΕΟΣ: ΙΣΤΟΙΑ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (6 μακιματα)
1ο μάκθμα: περίοδοι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ – προϊςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ
 Υερίοδοι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ - γλωςςικά μνθμεία


Υροελλθνικι: οριςμόσ, λεξιλογικό και προςφυματικό υπόςτρωμα



Λνδοευρωπαϊκι: φωνολογία, μορφολογία (ουςιαςτικά, ριματα), ςφνταξθ, λεξιλόγιο



Λνδοευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ: εντοπιςμόσ και ςυγγζνεια



Υρωτοελλθνικι.
2ο και 3ο μάκθμα: Αρχαία Ελλθνικι



Φωνολογία: προφορά φωνθζντων, ςυμφϊνων, διφκόγγων



Πορφολογία: ουςιαςτικά, επίκετα, ριματα, διαδικαςίεσ ςχθματιςμοφ λζξεων
(παραγωγι, ςφνκεςθ)
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 Άςκθςθ 1 (ςτθν αίκουςα): φωνθτικι μεταγραφι λζξεων ςτθν αρχαία ελλθνικι
 Άςκθςθ 2 (ςτθν αίκουςα): μορφολογικι τεμαχιοποίθςθ λζξεων ςτθν αρχαία
ελλθνικι
4ο μάκθμα : Αρχαίεσ ελλθνικζσ διάλεκτοι


Ξρθτομυκθναϊκι



Ψαξινόμθςθ αρχαίων ελλθνικϊν διαλζκτων



Βαςικά χαρακτθριςτικά των διαλζκτων (αιολικι, κρθτικι, δωρικι, θλειακι κλπ.)

 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ τθσ διαλζκτου ςε άγνωςτα κείμενα.
5ο μάκθμα: Ελλθνιςτικι Ξοινι / Πεςαιωνικι Ελλθνικι / Ρζα Ελλθνικι


Εξζλιξθ του φωνολογικοφ, μορφολογικοφ (ονοματικοφ και ρθματικοφ) και
ςυντακτικοφ ςυςτιματοσ από τθν Ελλθνιςτικι Ξοινι ωσ και τθ Ρζα Ελλθνικι.

6ο μάκθμα: ςυηιτθςθ για τισ επιβιϊςεισ τθσ γλωςςικισ παράδοςθσ ςτθ νζα ελλθνικι και τθ
διδακτικι τθσ διαχρονίασ – ςφντομθ επανάλθψθ

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Υρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χριςθ Ψ.Υ.Ε

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραςτηριότητα

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,



Θ αξιολόγθςθ του φοιτθτι είναι (α) τμθματικι, (β)
επιλεκτικι, και (γ) ςυνοπτικι / κριτικι, κακϊσ
εξετάηεται ςε ςυνοπτικά κζματα και αςκιςεισ
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Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

κριτικισ ικανότθτασ. Ζτςι επιτυγχάνονται θ
καλφτερθ εμπζδωςθ τθσ φλθσ, θ αποφυγι
φαινομζνων ςυμφόρθςθσ ςτθν φλθ, θ προςαρμογι
τθσ αξιολόγθςθσ ςτισ δυνατότθτεσ του φοιτθτι
(εξζταςθ – εργαςία), θ ςαφισ διάκριςθ του
κεωρθτικοφ πλαιςίου (πρϊτο μζροσ) με τθν
εφαρμογι (δεφτερο μζροσ) και ο ζλεγχοσ τθσ
κριτικισ ικανότθτασ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.



Ψρόποσ εξζταςθσ:
(α) γραπτι εξζταςθ ςε υποχρεωτικι πρόοδο
(β)υποχρεωτικι γραπτι εξζταςθ ςτισ τελικζσ
εξετάςεισ.
(γ) προαιρετικι εργαςία είτε ςτο πρϊτο είτε ςτο
δεφτερο μζροσ του μακιματοσ.
Χυγκεκριμζνα ςυνυπολογίηονται:

5.



Ξατά 30% θ πρόοδοσ με φλθ τισ θλεκτρονικζσ
ο
ο
ςθμειϊςεισ του πρϊτου μζρουσ (1 – 5 μάκθμα).



Ξατά 50% θ τελικι εξζταςθ με φλθ τισ
ο
θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ του δεφτερου μζρουσ (8
ο
– 12 μάκθμα)



Ξατά 20% θ προαιρετικι εργαςία (είναι δυνατι και
θ εξ αποςτάςεωσ εκπόνθςθ εργαςίασ).



Χθμείωςθ: θ φλθ του 13
μακιματοσ δεν
εξετάηεται. Θ βακμολογία προκφπτει κακαρά με
βάςθ το ςφνολο των δφο ι τριϊν βακμολογιϊν,
χωρίσ να απαιτείται θ βακμολογικι βάςθ ςε
οποιαδιποτε από τισ εξετάςεισ ι τθν εργαςία. Σι
αναρτθμζνεσ θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ καλφπτουν
πλιρωσ και τισ δφο εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ, ενϊ τα
βιβλία
από
τον
«Εφδοξο»
λειτουργοφν
ςυμπλθρωματικά.



Θ εξζταςθ ςτθν πρόοδο αφορά (α) άςκθςθ
εντοπιςμοφ του είδουσ τθσ γλωςςικισ αλλαγισ ςε
10 παραδείγματα (1 μονάδα) (β) ερωτιςεισ
ςφντομθσ ανάπτυξθσ (2 μονάδεσ) και (γ) ςφντομθ
άςκθςθ (1 μονάδα). Θ εξζταςθ ςτισ τελικζσ
εξετάςεισ αφορά (α) ερωτιςεισ ςφντομθσ
ανάπτυξθσ (μονάδεσ 1.5) (β) ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ ι ςφντομθσ απάντθςθσ (μονάδεσ 1.5) και
(γ) ςφντομθ άςκθςθ (1 μονάδα).

ου

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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ΕΕΓΛΩ334
ΛΕΞΙΚΘ ΣΘΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΗΩΘ ΓΑΒΙΘΛΙΔΟΥ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΘΕΩΘΤΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΓΛΩ334
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΧΕΛΠΕΦΛΡΣ
ΟΕΛΞΘ ΧΘΠΑΧΛΣΟΣΓΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλζξεισ-Βιωματικά εργαςτιρια

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ωποβάκρου

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

2.

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:

Επίπεδα Ανάλυςθσ τθσ Γλϊςςασ Λ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΑΓΓΟΛΞΑ ΓΛΑ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ERASMUS
ΡΑΛ

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων



Οινθιεξώλνληαο ην κάζεκα νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ
Θεσξεηηθά δεηήκαηα γύξσ από ηελ ππσλπκία, κεξσλπκία, ζπλσλπκία, πιεζησλπκία,
αληίζεζε, πνιπζεκία, κεηαθνξά, κεησλπκία, επίηαζε
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Καη είλαη ζε ζέζε λα:
Γηδάμνπλ ηα αληίζηνηρα θαηλόκελα ζηελ ηάμε εθόζνλ πξνβιέπνληαη από ηα Α.Π.
Γιώζζαο ζην γπκλάζην θαη ην ιύθεην



Πξαγκαηνπνηνύλ βηβιηνπαξνπζηάζεηο θαη βηβιηνθξηηηθέο



Μηθξέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο



Παξνπζηάζεηο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
τεχνολογιϊν
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
Λιψθ αποφάςεων
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Αυτόνομθ εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

1. Δηζαγσγή
2.

Δλλνηαθέο ζρέζεηο σο πξνο ην ζεκαηλόκελν Η (ππσλπκία, κεξσλπκία)

3.

Δλλνηαθέο ζρέζεηο σο πξνο ην ζεκαηλόκελν Η Η (ζπλσλπκία, πιεζησλπκία)

4.

Δλλνηαθέο ζρέζεηο σο ζεκαηλόκελν ΗΗΗ (αληίζεζε)

5.

Δλλνηαθέο ζρέζεηο σο πξνο ην ζεκαίλνλ (πνιπζεκία)

6.

Δλλνηαθέο ζρέζεηο σο πξνο ην ζεκαίλνλ (νκσλπκία, παξσλπκία)

7.

Γλσζηηθή ζεκαζηνινγία

8.

Ζ ζεσξία ηνπ πξσηνηύπνπ

9.

Μεηαθνξά

10. Μεησλπκία
11. Αιιαγή ζηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ
12. Βαζκνί θαη επίηαζε ζηε γιώζζα Η
Βαζκνί θαη επίηαζε ζηε γιώζζα Η
13. Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ
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4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

Πετωπικι Διδαςκαλία
Εξ αποςτάςεωσ διάλεξθ
Brainstorming

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS



Παξνπζηάζεηο –δηδαζθαιία κε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθό κε ppt



Υξήζε δηαδηθηύνπ



Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο & επηθνηλσλία
κέζσ ηεο πιαηθόξκαο eclass



Eπηθνηλσλία κέζσ email

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ

80
20

Φροντιςτιριο
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Εκπόνθςθ μελζτθσ

20
30

25Χ6=150 ϊρεσ φόρτου
εργαςίασ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Διαμορφωτικι:
Πρόοδοσ (Δοκιμαςίεσ Πολλαπλισ Επιλογισ) 60%
Ομαδικι Εργαςία

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

Βελοφδθσ, Γ, 2005, Θ ςθμαςία πριν, μετά και κατά τθ γλϊςςα, εκδ. Ξριτικι.
Lyons J., 2002, Ειςαγωγι ςτθ Θεωρθτικι Γλωςςολογία, (Α. Αναςταςιάδθ, Η. Γαβριθλίδου, Α.
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Ευκυμίου μετάφραςθ), εκδ. Πεταίχμιο.
υδόπουλοσ, Γ. (2008), Οεξικολογία, Υατάκθσ.
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ΕΕΒΑΧ443
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΘΣ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΘΣ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘΣ ΙΣΤΟΙΑΣ - ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΔΝΗΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ
ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΥΟΛΖ
ΣΜΖΜΑ
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤΡΖ
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ
ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ
ΠΟΤΓΩΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΔΔΒΑΡΥ443
ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ & Ε΄
ΠΟΤΓΩΝ
ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε
ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη
πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο
αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ
πηζησηηθώλ κνλάδσλ

Γηαιέμεηο, επηηόπηα καζήκαηα ζε κλεκεία θαη αξραηνινγηθνύο
ρώξνπο, δνθηκαζίεο κε αδίδαθηα κλεκεία.

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗ
Δ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

3

ΠΗΣΩΣΗ
ΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

6

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ,
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο
Γεμηνηήησλ

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ
Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

ΓΔΝΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ – ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ –
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ
ΚΑΝΔΝΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΝΑΗ (ΣΑ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ)

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ
ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ



Οη θνηηεηέο ζα γλσξίδνπλ γεληθά θαη εηδηθά δεηήκαηα Βπδαληηλήο Αξρηηεθηνληθήο θαη
Εσγξαθηθήο πξσηίζησο θαη δεπηεξεπόλησο Γιππηηθήο θαη Μηθξνηερλίαο. Θα γλσξίδνπλ ηα
ζεκαληηθόηεξα κλεκεία κε ζρεηηθή έκθαζε ζηα κλεκεία ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ. Θα
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γλσξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά βπδαληηλά θείκελα (πεδά θαη έκκεηξα), ηα νπνία ζρεηίδνληαη
ακέζσο ή εκκέζσο κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ ηέρλε.


Οη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ρξνλνινγνύλ κλεκεία θαη λα ηα εληάζζνπλ ζε
ξεύκαηα ή πεξηνρέο βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο.



Οη θνηηεηέο 1. ζα εμνηθεησζνύλ κε ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία, 2. ζα απνθηήζνπλ ζπλνπηηθή
εηθόλα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο βπδαληηλήο αξραηνινγίαο, 3. ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε
εθηεηακέλν επνπηηθό πιηθό, 4. ζα εθνδηαζζνύλ κε πξνζόληα απαηηνύκελα γηα ηελ
«πξόζιεςε» θαη «κεηάδνζε» ελόο κλεκείνπ ή αξραηνινγηθνύ ρώξνπ βπδαληηλήο πεξηόδνπ
θαη 5. ζα αξρίζνπλ, ζα ειέγμνπλ θαη ζα πεηξακαηηζηνύλ –ελδερνκέλσο- κε ηελ «νηθνδόκεζε»
ησλ καζεκάησλ πεξί βπδαληηλήο ηέρλεο.

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ.
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα.
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο.

3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
 Δηζαγσγή. Πεξηνδνιόγεζε – Βηβιηνγξαθία -Πεγέο.
 Βπδαληηλή Αξρηηεθηνληθή 325-642.
 Βπδαληηλή Αξρηηεθηνληθή 642-843.
 Βπδαληηλή Αξρηηεθηνληθή 843-1204.
 Βπδαληηλή Αξρηηεθηνληθή 1204-1453.
 Βπδαληηλή Εσγξαθηθή 325-642.
 Βπδαληηλή Εσγξαθηθή 642-843.
 Μεζνβπδαληηλή Εσγξαθηθή. Μαθεδόλεο θαη Γνύθεο.
 Μεζνβπδαληηλή Εσγξαθηθή. Κνκλελνί.
 Τζηεξνβπδαληηλή Εσγξαθηθή.
 Τζηεξνβπδαληηλή Εσγξαθηθή.
 Γιππηηθή - Μηθξνηερλία.
 Βπδαληηλά θείκελα θαη κλεκεία αξρηηεθηνληθήο θαη δσγξαθηθήο.
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4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία
κε ηνπο θνηηεηέο

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο
ρώξνπο θαη κλεκεία.
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS

ηελ ηάμε. Δπηζθέςεηο ζε επηιεγκέλα κλεκεία θαη
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο.


Παξνπζηάζεηο –δηδαζθαιία κε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθό (ppt θ.ιπ.)



Eπηθνηλσλία κέζσ email

Δπαζηηπιόηηηα
Γηαιέμεηο θηι

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος
39

Απηνηειήο κειέηε θαη
πξνεηνηκαζία γηα ηηο
εμεηάζεηο
Σειηθή γξαπηή εμέηαζε
ύλνιν Μαζήκαηνο
(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο
αλά πηζησηηθή κνλάδα)

109

2
150

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε,
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία,
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Σειηθή Αμηνιόγεζε:
Γίσξε Γξαπηή Δμέηαζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:
Αλαγλώξηζε θαη ρξνλνιόγεζε κλεκείσλ αξρηηεθηνληθήο,
δσγξαθηθήο θ.η.ι., αηηηνιόγεζε επηινγώλ.

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα
από ηνπο θνηηεηέο.

5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
1. CH. DELVOYE, Βπδαληηλή Σέρλε, Αζήλα 2010.
2. Ν. Παλζειήλνπ, Βπδαληηλή Εσγξαθηθή, Αζήλα 2000.
3. Υ. Μπνύξαο, Μαζήκαηα Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Αζήλα 1994 (ηα θεθάιαηα
γηα ηελ παιαηνρξηζηηαληθή θαη βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή).
4. Υ. Μπνύξαο, Βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή αξρηηεθηνληθή ζηελ Διιάδα, Αζήλα
2001, ζ. 1-234.
Άιιε πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ (Έθδ. ηεο «Δθδνηηθήο Αζελώλ»)
Μ. Αρεηκάζηνπ - Πνηακηάλνπ, Βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο, Αζήλα 1994, 1995.
Ν. Υαηδεδάθε, Βπδαληηλά ςεθηδσηά, Αζήλα 1994.
Π. Βνθνηόπνπινο, Βπδαληηλέο εηθόλεο, Αζήλα 1995.
Γ. Γαιάβαξεο, Εσγξαθηθή βπδαληηλώλ ρεηξνγξάθσλ, Αζήλα 1995.
ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΘΝΟΤ.
η. Ε΄, Βπδαληηλόο Διιεληζκόο. Πξσηνβπδαληηλνί Υξόλνη, Αζήλα 1978. Πξσηνβπδαληηλή
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ηέρλε (Γ. Γαιάβαξεο), ζ. 354-397.
η. Ζ΄, Βπδαληηλόο Διιεληζκόο. Μεζνβπδαληηλνί Υξόλνη (642-1071), Αζήλα 1979. Ζ
κεζνβπδαληηλή ηέρλε (Μ. Υαηδεδάθεο), ζ. 274-325.
η. Θ΄, Βπδαληηλόο Διιεληζκόο. Μεζνβπδαληηλνί Υξόλνη (1071-1204). Τζηεξνβπδαληηλνί
Υξόλνη (1204-1453), Αζήλα 1979. Σέρλε (Μ. Υαηδεδάθεο), ζ. 394-458. Σα Γσδεθάλεζα.
Πλεπκαηηθόο βίνο θαη πνιηηηζκόο. Αξρηηεθηνληθή. Εσγξαθηθή. Γιππηηθή (Ζ. Κόιηαο),
ζ. 296-301.
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ΕΕΒΑΧ445
ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΗΩΘ ΣΤΟ ΒΥΗΑΝΤΙΟ 9οσ – 15οσ ΑΙ.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΘΣ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΘΣ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘΣ ΙΣΤΟΙΑΣ - ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

1. ΓΔΝΗΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ
ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΥΟΛΖ
ΣΜΖΜΑ
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤΡΖ
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ
ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ
ΠΟΤΓΩΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΔΔΒΑΡΥ445
ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ & Ε΄
ΠΟΤΓΩΝ
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΕΩΖ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΟ 9νο – 15νο ΑΗ.

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε
ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη
πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο
αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ
πηζησηηθώλ κνλάδσλ

Γηαιέμεηο

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗ
Δ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

3

ΠΗΣΩΣΗ
ΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

6

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΓΔΝΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ,
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο
Γεμηνηήησλ

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ
Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

ΚΑΝΔΝΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΝΑΗ (ΣΑ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ)

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ
ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
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Oη θνηηεηέο ζα γλσξίζνπλ πνιενδνκηθά ζύλνια, oρπξσκαηηθή αξρηηεθηνληθή,
κηθξνηερλήκαηα θαη αληηθείκελα ηερληθήο ζρεηηδόκελα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή,
θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Θα αληηκεησπίζνπλ ηε
ζησπή ησλ γξαπηώλ πεγώλ επί ζεκάησλ θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζα γλσξίζνπλ ηα είδε
ησλ πεγώλ, ηα νπνία παξέρνπλ απμεκέλν αξηζκό ζρεηηθώλ εηδήζεσλ.



Eπίζεο ζα γλσξίζνπλ πόιεηο, αζθάιεηα, ύδξεπζε, νηθνδνκηθέο ηερληθέο, νδηθό
δίθηπν, ζπγθξόηεζε γεηηνληάο, νηθία, λεθξνηαθεία , ηαθηθά έζηκα, εξγαζηήξηα,
βηνηερλία θαη βηνηερληθά πξντόληα (θεξακηθά, γπάιηλα, κεηάιιηλα, θνθάιηλα, μύιηλα
ιίζηλα θ.η.ι.), επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο, νηθηαθέο αζρνιίεο, αηνκηθή εκθάληζε θαζ‟
εκέξαλ θαη ζε εηδηθέο πεξηζηάζεηο, έζηκα ηνπ θύθινπ ηεο δσήο, επηθνηλσλίεο,
κεηαθηλήζεηο. Δίδε πνιπηειείαο. Γηαθίλεζε αλζξώπσλ θαη πξντόλησλ.



Οη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία, 2. ζα απνθηήζνπλ
ζπλνπηηθή εηθόλα ελόο εηδηθνύ ηνκέα ηεο βπδαληηλήο αξραηνινγίαο θαη θνηλσληθήο
ηζηνξίαο, 3. ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε εθηεηακέλν επνπηηθό πιηθό θαη 4. ζα
εθνδηαζζνύλ κε πξνζόληα απαηηνύκελα γηα ηελ «πξόζιεςε» θαη «κεηάδνζε» ελόο
αληηθεηκέλνπ, κλεκείνπ ή αξραηνινγηθνύ ρώξνπ βπδαληηλήο πεξηόδνπ.

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο

3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
 Oξηζκνί.
 Πόιε θαη ρσξηό. Οξνινγία (Βπδαληηλή θαη ζύγρξνλε).
 Ορπξώζεηο. Οξνινγία (Βπδαληηλή θαη ζύγρξνλε).
 Γεκόζηα ύδξεπζε – Aπνρέηεπζε – Απνξξίκκαηα.
 Πνιενδνκία.
 πίηηα – Παιάηηα – Αηνκηθή αζθάιεηα θαη ύδξεπζε.
 Νεθξνηαθεία – Σαθέο.
 Οηθηαθόο εμνπιηζκόο – Αγξνηηθόο εμνπιηζκόο – Οηθηαθέο αζρνιίεο - Υξόλνο
 Δκθάληζε: Καζεκεξηλή θαη εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ.
 Δξγαζηήξηα – Βηνηερλία – Βηνηερληθή παξαγσγή – Δπαγγεικαηηθέο αζρνιίεο.
 Γηαθίλεζε αλζξώπσλ θαη πξντόλησλ - Αηνκηθέο / πιινγηθέο κεηαθηλήζεηο.
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 Πνιπηέιεηεο.
 Καζεκεξηλόηεηα θαη θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε.

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

ηελ ηάμε

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία
κε ηνπο θνηηεηέο

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε,
Άζθεζε
Πεδίνπ,
Μειέηε
& αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο
(project), πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.



Παξνπζηάζεηο –δηδαζθαιία κε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθό (ppt θ.ιπ.)



Eπηθνηλσλία κέζσ email

Δπαζηηπιόηηηα
Γηαιέμεηο

Απηνηειήο κειέηε θαη
πξνεηνηκαζία γηα ηηο
εμεηάζεηο

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος
39

109

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε
ύλνιν Μαζήκαηνο
(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο
αλά πηζησηηθή κνλάδα)

2
125

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε,
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία,
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Σειηθή Αμηνιόγεζε:
Γίσξε Γξαπηή Δμέηαζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:
Γνθηκαζία πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο ζύληνκεο
απάληεζεο. Αλαγλώξηζε αληηθεηκέλσλ. Βπδαληηλή νξνινγία.
Δθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο βπδαληηλώλ θεηκέλσλ ζην
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο.

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα
από ηνπο θνηηεηέο.

5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

C. Mango, Βπδάληην, Αζήλα 2007.
Ch. Bouras, Aspects of the Byzantine City, Eighth – Fifteenth Centuries, EHB 2, ζ. 497528.
Ch. Bouras, Houses in Byzantium, ΓΥΑΔ πεξ. Γ΄, η. ΗΑ΄ (1982-1983), ζ. 1-26.
Sl. Ćurčić, Αξρηηεθηνληθή ζηελ επνρή ηεο αλαζθάιεηαο. Δηζαγσγή ζηελ θνζκηθή
αξρηηεθηνληθή ζηα Βαιθάληα, 1300-1500, Κνζκηθή κεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ζηα
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Βαιθάληα 1300-1500, Καηάινγνο εθζέζεσο, επηκέιεηα Sl. Ćurčić – Δ.
Υαηδεηξύθσλνο, Θεζζαινλίθε 1997, ζ. 19-51.
Sl. Ćurčić, Late Medieval Fortified Palaces in the Balkans: Security and Survival,
Μλεκείν θαη Πεξηβάιινλ 6 (2000), ζ. 11-48.
Φ. Κνπθνπιέο, Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο, η. Α΄ - ο΄, Αζήλαη 1948 - 1957.
Φ. Κνπθνπιέο, Θεζζαινλίθεο Δπζηαζίνπ ηα ιανγξαθηθά, Αζήλαη 1950, η. Α΄, η. Β΄.
C. Mango, Daily Life in Byzantium, JÖB 31/1 (1981), ζ. 337-353.
Υ. Μπαθηξηδήο, Βπδαληηλά Σζνπθαινιάγελα, Αζήλα 1989.
Υ. Μπνύξαο, Καηνηθίεο θαη νηθηζκνί ζηε βπδαληηλή Διιάδα, έθδ. «Αξρηηεθηνληθώλ
Θεκάησλ», Αζήλαη 1974.
X. Μπνύξαο, Πνιενδνκηθά ησλ κεζνβπδαληηλώλ θαη πζηεξνβπδαληηλώλ πόιεσλ, ΓΥΑΔ
πεξ. Γ΄, η. Κ΄ (1998), ζ. 89-98.
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ΕΕΡΑΙΔ536
ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΑΓΩΓΘ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΘΝΘ ΚΟΕ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

KΟΑΧΛΞΩΡ & ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
Υροπτυχιακό
ΕΕΡΑΙΔ536
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Χειμερινό

Διαπολιτιςμικι Αγωγι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ωποβάκρου, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

Ξανζνα
Ελλθνικι
ΡΑΛ
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04350/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται :
Ρα αντιμετωπίηουν με ςεβαςμό τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ
Ρα κατανοοφν πϊσ δθμιουργοφνται τα ςτερεότυπα
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Ρα μάκουν να μπαίνουν ςτθ κζςθ του άλλου
Ρα ςχεδιάηουν και να πραγματοποιοφν δραςτθριότθτεσ για να διευκολφνουν τθν
ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ των μακθτϊν τουσ
Ρα μάκουν να ανατρζπουν τα ςτερεότυπα
Ρα ςχεδιάηουν και να πραγματοποιοφν δραςτθριότθτεσ για να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ
τουσ να ανατρζπουν τα ςτερεότυπα
Ρα ευαιςκθτοποιθκοφν ςε ηθτιματα μετανάςτευςθσ και εκπαίδευςθσ και να
διαμορφϊςουν κριτικι ςτάςθ
Ρα καταςτοφν ικανοί να διαμορφϊνουν τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και παρεμβάςεισ ςτο
πλαίςιο των πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Οιψθ αποφάςεων
Σμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Υολιτιςμόσ», «Υολυπολιτιςμικι ταυτότθτα» και «Διαπολιτιςμικότθτα». Διαπολιτιςμικι
Αγωγι και Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ. Αναδρομι ςτισ απαρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ
εκπαίδευςθσ, αναςκόπθςθ του εννοιολογικοφ φάςματοσ. Βαςικζσ κεωρίεσ κοινωνικισ
αναγνϊριςθσ. Πετανάςτευςθ και διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Πεταναςτευτικι και
Εκπαιδευτικι Υολιτικι.
Θ ςφγχρονθ πολυπολιτιςμικι πραγματικότθτα, οι αλλαγζσ που αυτι επιφζρει ςτα
εκπαιδευτικά δεδομζνα και θ αναγκαιότθτα διαπολιτιςμικϊν παρεμβάςεων ςτα
πολυπολιτιςμικά γλωςςικά/ςχολικά περιβάλλοντα.
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, Διαπολιτιςμικά Αναλυτικά Υρογράμματα
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Ελλθνικι πραγματικότθτα και διεκνισ εικόνα. Σ πολυπολιτιςμικόσ χαρακτιρασ τθσ
Ελλθνικισ κοινωνίασ και των κοινωνιϊν των άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Θ αναγκαιότθτα
τθσ διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, παγκοςμιοποίθςθ και μεταναςτευτικά
ρεφματα. Ρζεσ ερμθνευτικζσ – μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ.
Ειςαγωγι ςτο πρόγραμμα ευαιςκθτοποίθςθσ ςτθ Διαφορετικότθτα
Πθχανιςμοί καταςκευισ ςτερεοτφπων. Υρακτικζσ ανατροπισ ςτερεοτφπων
Χτάδια ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ επίγνωςθσ. Βαςικζσ αρχζσ ανάπτυξθσ τθσ
ενςυναίςκθςθσ. Ψι μπορϊ να κάνω ωσ εκπαιδευτικόσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ
των μακθτϊν μου.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Χτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Χρθςιμοποιοφνται Ψ.Υ.Ε ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν
επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ : Χριςθ βάςεων
δεδομζνων Διδακτικό Ωλικό, ανακοινϊςεισ και
επικοινωνία μζςω τθσ πλατφόρμασ classweb
Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
Χυμμετοχι ςε διδακτικζσ
βιωματικζσ δράςεισ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Εκπόνθςθ Πελζτθσ
Χυγγραφι εργαςίασ
Υαρουςίαςθ εργαςίασ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

39
9
20
80

82

2
150

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

Σι φοιτθτζσ επιλζγουν είτε να ςυμμετάςχουν ςε
διδακτικζσ βιωματικζσ δράςεισ (20%), να εκπονιςουν
και να παρουςιάςουν εργαςία (80%) είτε να
ςυμμετάςχουν διδακτικζσ βιωματικζσ δράςεισ (20%)
και να προςζλκουν ςτθν τελικι εξζταςθ (80%).
Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ εργαςιϊν:
Λςχφουν τα κριτιρια τθσ ςυγγραφισ ακαδθμαϊκϊν
κειμζνων,
δοκιμίων
και
τθσ
παρουςίαςθσ
ακαδθμαϊκϊν εργαςιϊν. Ψα κυριότερα κριτιρια είναι
θ ακρίβεια και ςαφινεια τθσ χριςθσ τθσ ορολογίασ, θ
ξεκάκαρθ οργάνωςθ του περιεχομζνου και θ
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κατάλλθλθ αξιοποίθςθ τθσ βιβλιογραφίασ για τθν
ανάπτυξθ του κζματοσ τθσ εργαςίασ. Χτθν
παρουςίαςθ είναι απαραίτθτθ θ χριςθ ΨΥΕ και όπου
χρειάηεται θ ανάπτυξθ βιωματικισ δράςθσ.
Θ γραπτι εξζταςθ είναι δίωρθ και περιλαμβάνει:
Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ

5.
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ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ
ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

ΠΔΡΗΓΡΑMΜΑΣΑ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ
α θ αδ ε κ ατ θ ν ύ έ η ν π ο 2 0 1 6 - 2 0 1 7
ε αξ ηλν ύ ε μα κ ήλν π
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AEΦ 104
ΤΑΓΩΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΚΛΑΣΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
Αϋ ΗΩΡΘ
ΑΕΦ 104
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΨΦΑΓΩΔΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ωποβάκρου

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

Ελλθνικι
Ραι.
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04341/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σθνπόο ησλ παξαδόζεσλ είλαη ε γλσξηκία κε ην αηηηθό δξάκα θαη εηδηθόηεξα ηελ αηηηθή
ηξαγσδία, ε εμνηθείσζε κε ηε ζεαηξηθή νξνινγία, ε απόθηεζε γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηα
γλσξίζκαηα ηεο ηξαγσδίαο ζύκθσλα κε ηελ Ποιηηική ηνπ Αξηζηνηέιε, ε αλάπηπμε ηεο
ηθαλόηεηαο θαηαλόεζεο ελόο ηξαγηθνύ έξγνπ θαη ε δηείζδπζε ζηα δξακαηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σνθνθιή.
Βαξύηεηα δίλεηαη α) ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ έξγνπ (λνεκαηηθέο, εξκελεπηηθέο,
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ζθελνζεηηθέο θ.α.), β) ζηελ απόδνζε ηνπ έκκεηξνπ ηξαγηθνύ ιόγνπ ζηε λενειιεληθή
γιώζζα θαη γ) ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέηξνπ ζε έλα αξραίν
ζεαηξηθό έξγν.
Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ην κάζεκα είλαη ζηελ α΄ δώλε (Κνξκνύ) νη θνηηεηέο θαινύληαη λα
θαιύςνπλ κόλνη ηνπο πεξαηηέξσ βηβιηνγξαθία κε ηε κειέηε ζρεηηθώλ κνλνγξαθηώλ θαη
άξζξσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό ρώξν ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο θαη λα
εκβαζύλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ ζα ζπδεηνύληαη ελ ζπλερεία θαηά ηηο
παξαδόζεηο, όπσο π.ρ. ην κεηαθξαζηηθό πξόβιεκα, ε ζεκαζία ηεο ηξαγηθόηεηαο ζηνλ
Σνθνθιή, ν ξόινο ηνπ Χνξνύ, ζθελνζεηηθέο πξνζεγγίζεηο θ.α.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
τεχνολογιϊν
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
Λιψθ αποφάςεων
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Αυτόνομθ εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Αληηθείκελν ησλ παξαδόζεσλ είλαη ε ηξαγσδία Οιδίποσς Τύραννος ηνπ Σνθνθιή.
Σπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα ηνπ έξγνπ ζα εμεηαζηνύλ ζε ζπλάξηεζε κε απνζπάζκαηα από
ηηο Τρατίνιες ηνπ Σνθνθιή, ώζηε λα αλαθαλνύλ ραξαθηεξηζηηθά "επαλαιακβαλόκελα
κνηίβα" (leitmotifs) ηνπ ηξαγηθνύ πνηεηή θαη πνηθίια άιια γλσξίζκαηα ηερληθήο, ζύλζεζεο
θαη ύθνπο, όπσο π.ρ. ε ηξαγηθή άγλνηα, ε "ακαξηία", ε ύβξηο, ηα γλσξίζκαηα ηνπ ηξαγηθνύ
ήξσα, ν ηύπνο "αλαιπηηθνύ δξάκαηνο", ε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξνύ, ε ζεκαζία θαη ν ξόινο ησλ
δεπηεξεπόλησλ πξνζώπσλ.
Λέξεις Κλειδιά: Γξάκα (γέλεζε θαη εμειηθηηθά ζηάδηα), ηξαγσδία, ζεαηξηθό νηθνδόκεκα,
ζνθόθιεηα δξακαηνπξγία θαη ηερληθή, ηξαγηθόο ήξσαο, ύβρις-άηη-νέμεζις, κνίξα, αρά.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Υρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι

Ναι, χριςθ του eClass, ςφνδεςθ με ιςτοςελίδεσ, ανάρτθςθ
βοθκθτικοφ υλικοφ και χριςθ PowerPoint ςτισ
παραδόςεισ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Χεμινάριο από
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

προςκεκλθμζνο ομιλθτι
Υροςωπικι μελζτθ
Υροετοιμαςία για τισ
τελικζσ εξετάςεισ

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

5.

Με γραπτι εξζταςθ
Ελλθνικι-ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεισ ανάπτυξθσ

Θ φλθ, θ μορφι και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ αναρτϊνται
ςτο eClass του μακιματοσ.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Ζχουν αναρτθκεί ςτο eClass του μακιματοσ και ςτισ ςθμειϊςεισ τθσ διδάςκουςασ που επίςθσ
βρίςκονται ςτο eClass.
Ενδεικτικά (μζςω Ευδόξου):
- βιβλίο *45710+: Οιδίπουσ Τφραννοσ, Ch. Segal
- βιβλίο *24519+: Σοφοκλισ, ερμθνευτικι προςζγγιςθ, Winnington - Ingram R. P.
- βιβλίο *24006+: Αρχαίο ελλθνικό δράμα και δραματουργοί, Α. Sommerstein
- βιβλίο *41962986]: Σοφοκλζουσ Οιδίπουσ Τφραννοσ. κριτικι και ερμθνευτικι ζκδοςθ, Dawe R. D.
- βιβλίο *26253+: Πψεισ και κζματα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τραγωδία, J. Gregory
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AEΦ 104
ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΤΑΓΩΔΙΑ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΑΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΓΙΟΣ ΤΣΟΜΘΣ,
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

ΦΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Δ.Π.Θ.
ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ AEΥ 104
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ’ Εξϊμηνο
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αρχαύα Ελληνικό Σραγωδύα: οφοκλϋουσ, Αύασ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περύπτωςη που οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ απονϋμονται ςε
διακριτϊ μϋρη του μαθόματοσ π.χ. Διαλϋξεισ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
Εργαςτηριακϋσ Αςκόςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ
ΩΡΕ
ΜΟΝΑΔΕ
απονϋμονται ενιαύα για το ςύνολο του μαθόματοσ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
αναγρϊψτε τισ εβδομαδιαύεσ ώρεσ διδαςκαλύασ και το
ςύνολο των πιςτωτικών μονϊδων
3
5
Προςθϋςτε ςειρϋσ αν χρειαςτεύ. Η οργϊνωςη διδαςκαλύασ
και οι διδακτικϋσ μϋθοδοι που χρηςιμοποιούνται
περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΦΗ
Τποβϊθρου , Γενικών Γνώςεων,
Επιςτημονικόσ Περιοχόσ,
Ανϊπτυξησ Δεξιοτότων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ ΝΑΙ (ΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΟΦΙ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
2.

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγρϊφονται τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα του μαθόματοσ οι ςυγκεκριμϋνεσ γνώςεισ,
δεξιότητεσ και ικανότητεσ καταλλόλου επιπϋδου που θα αποκτόςουν οι φοιτητϋσ μετϊ
την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ.
υμβουλευτεύτε το Παρϊρτημα Α
 Περιγραφό του Επιπϋδου των Μαθηςιακών Αποτελεςμϊτων για κϊθε ϋνα κύκλο
ςπουδών ςύμφωνα με Πλαύςιο Προςόντων του Ευρωπαώκού Φώρου Ανώτατησ
Εκπαύδευςησ
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 Περιγραφικού Δεύκτεσ Επιπϋδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαώκού Πλαιςύου Προςόντων Διϊ
Βύου Μϊθηςησ
και Παρϊρτημα Β
 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφόσ Μαθηςιακών Αποτελεςμϊτων
Γενικόσ ςτόχοσ του μαθόματοσ εύναι να εμβαθύνουν οι φοιτητϋσ ςτην Αρχαύα Ελληνικό
Σραγωδύα και ειδικότερα ςτη μελϋτη και ερμηνεύα τησ οφόκλειασ Σραγωδύασ «Αύασ»,
όχι μόνο ωσ λογοτεχνικό κεύμενο αλλϊ και ωσ παραςτατικό τϋχνη.
Με την ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη:
Να ϋχουν εδραύεσ γνώςεισ ςτη γϋνεςη και εξϋλιξη του δρϊματοσ, τη ςχϋςη του με το θεό
Διόνυςο, τισ διονυςιακϋσ γιορτϋσ, το χρόνο των παραςτϊςεων, τουσ δραματικούσ
αγώνεσ, το αρχαύο θϋατρο ωσ χώρο παραςτϊςεων, το χορό, τουσ ηθοποιούσ, τα
κοςτούμια, τα ςκηνικϊ και τα μηχανικϊ μϋςα του αρχαύου θεϊτρου, την τραγωδύα, τον
οριςμό τησ, τα μϋρη τησ, την ϋννοια του τραγικού, ςτοιχεύα απαραύτητα για τη
μελλοντικό τουσ απαςχόληςη ωσ διδϊςκοντεσ κατϊ τη διδαςκαλύα του αρχαύου
δρϊματοσ ςε ςχολεύα και θεατρικούσ οργανιςμούσ
Να κατανοούν τη ςοφόκλεια τραγωδύα εν γϋνει και να αποτιμούν τισ υφολογικϋσ
ποιότητεσ και τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του μεγϊλου τραγωδού και τη θεατρικό
του δυναμικό.
Να μεταφρϊζουν επιςτημονικϊ ϋνα αρχαύο δρϊμα και να ελϋγχουν την ορθότητα
θεατρικών μεταφρϊςεων αρχαύου ελληνικού δρϊματοσ, πρϊγμα που θα τουσ βοηθόςει
ςε μελλοντικό τουσ απαςχόληςη ςε εκδοτικούσ ούκουσ και θεατρικούσ οργανιςμούσ.
Να αναλύουν και να ερμηνεύουν αρχαύα κεύμενα βϊςει των αρχών τησ
διακειμενικότητασ μια και ςτη ςυγκεκριμϋνη τραγωδύα ο ποιητόσ διαλϋγεται ςυνεχώσ
με τον Όμηρο με ρητό ό λανθϊνοντα τρόπο ςε επύπεδο τυπικών θεμϊτων και
λειτουργιών. Με μύα τϋτοια προςϋγγιςη θα μπορούν να δύνουν λύςεισ ςε πολλϊ
προβλόματα που απαςχολούν τη φιλολογικό ϋρευνα.
Να γνωρύζουν και να αξιοποιούν τη βαςικό βιβλιογραφύα για τον οφοκλό γενικότερα
και για την τραγωδύα «Αύασ» ειδικότερα.
Να αξιολογόςουν τη οφόκλεια τραγωδύα «Αύασ» θεατρολογικϊ και ςκηνοθετικϊ μια
και το αρχαύο ελληνικό δρϊμα δεν πρϋπει να θεωρεύται από τουσ φιλολόγουσ μόνο
λογοτεχνικό κεύμενο, αντικεύμενο φιλολογικόσ ανϊλυςησ και ερμηνεύασ, αλλϊ να
προςεγγύζεται και ωσ παραςτατικό τϋχνη. Κατϊ αυτόν τον τρόπο θα κατανοόςουν τη
ςημαςύα τησ ςυμβολόσ του κλαςικού φιλολόγου ωσ αρωγού ςτην παρϊςταςη ενόσ
αρχαύου ελληνικού δρϊματοσ και ωσ απαραύτητου ςυνεργϊτη ενόσ ςκηνοθϋτη, πρϊγμα
που θα τουσ βοηθόςει ςε μελλοντικό τουσ απαςχόληςη ςε θεατρικούσ οργανιςμούσ με
την ιδιότητα του δραματολόγου.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβϊνοντασ υπόψη τισ γενικϋσ ικανότητεσ που πρϋπει να ϋχει αποκτόςει ο πτυχιούχοσ
(όπωσ αυτϋσ αναγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα Διπλώματοσ και παρατύθενται ακολούθωσ)
ςε ποια / ποιεσ από αυτϋσ αποςκοπεύ το μϊθημα;.
Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςύνθεςη
χεδιαςμόσ και διαχεύριςη ϋργων
δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη
εβαςμόσ ςτη διαφορετικότητα και ςτην
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χρόςη και των απαραύτητων
τεχνολογιών
Προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ
Λόψη αποφϊςεων
Αυτόνομη εργαςύα
Ομαδικό εργαςύα
Εργαςύα ςε διεθνϋσ περιβϊλλον
Εργαςύα ςε διεπιςτημονικό περιβϊλλον
Παρϊγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών

πολυπολιτιςμικότητα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβϊλλον
Επύδειξη κοινωνικόσ, επαγγελματικόσ και
ηθικόσ υπευθυνότητασ και ευαιςθηςύασ ςε
θϋματα φύλου
Άςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
Προαγωγό τησ ελεύθερησ, δημιουργικόσ και
επαγωγικόσ ςκϋψησ

Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςύνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργαςύα
Προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ
Προαγωγό τησ ελεύθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ

3.

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

14. Γϋνεςη και εξϋλιξη του δρϊματοσ, η ςχϋςη του με το θεό Διόνυςο, τισ διονυςιακϋσ
γιορτϋσ, το χρόνο των παραςτϊςεων, τουσ δραματικούσ αγώνεσ, το αρχαύο θϋατρο
ωσ χώρο παραςτϊςεων, το χορό, τουσ ηθοποιούσ, τα κοςτούμια, τα ςκηνικϊ και τα
μηχανικϊ μϋςα του αρχαύου θεϊτρου.
15. Έμφαςη δύνεται ςτην τραγωδύα, τον οριςμό τησ, τα μϋρη τησ, την ϋννοια του
τραγικού.
16. Ο οφοκλόσ ωσ δραματουργόσ. Η τραγωδύα «Αύασ»: Ο μύθοσ, η μορφό του Αύαντα
ςτην προγενϋςτερη λογοτεχνύα, την τραγωδύα «Αύασ» ςτο ςύνολό τησ και η
τραγικότητα του όρωα.
17. Ανϊλυςη και ερμηνεύα του δρϊματοσ αυτού με ϋμφαςη ςτη ςχϋςη του ϋργου αυτού
με την Ιλιϊδα μια και ο ποιητόσ διαλϋγεται ςυνεχώσ με τον Όμηρο με ρητό ό
λανθϊνοντα τρόπο ςε επύπεδο τυπικών θεμϊτων και λειτουργιών
(διακειμενικότητα).
18. Μετρικό
19. Η τραγωδύα «Αύασ» ωσ παραςτατικό τϋχνη – Θεατρολογικό και ςκηνοθετικό
προςϋγγιςη. Σο αρχαύο δρϊμα ωσ παραςτατικό τϋχνη, ωσ καλλιτεχνικό επικοινωνύα
μεταξύ των ςυντελεςτών μύασ παρϊςταςησ και των θεατών. Η μεταφορϊ του
μεταφραςμϋνου αρχαύου λόγου ςε ϋναν παραςτατικό λόγο.

4.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τάξη
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη κ.λπ.
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ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Φρόςη Σ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλύα,
ςτην Εργαςτηριακό Εκπαύδευςη,
ςτην Επικοινωνύα με τουσ
φοιτητϋσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγρϊφονται αναλυτικϊ ο
τρόποσ και μϋθοδοι διδαςκαλύασ.
Διαλϋξεισ,
εμινϊρια,
Εργαςτηριακό Άςκηςη, Άςκηςη
Πεδύου, Μελϋτη & ανϊλυςη
βιβλιογραφύασ,
Υροντιςτόριο,
Πρακτικό (Σοποθϋτηςη), Κλινικό
Άςκηςη,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτόριο,
Διαδραςτικό
διδαςκαλύα,
Εκπαιδευτικϋσ
επιςκϋψεισ, Εκπόνηςη μελϋτησ
(project), υγγραφό εργαςύασ /
εργαςιών,
Καλλιτεχνικό
δημιουργύα, κ.λπ.



Φρόςη βϊςεων δεδομϋνων



Παρουςιϊςεισ –διδαςκαλύα με εξειδικευμϋνο
λογιςμικό (ppt κ.λπ.)



Eπικοινωνύα μϋςω email

Δραςτηριότητα

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Διαλϋξεισ
Αυτοτελόσ μελϋτη και
προετοιμαςύα για τισ
εξετϊςεισ

39

Σελικό γραπτό εξϋταςη
Σύνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου
εργαςίασ ανά
πιςτωτική μονάδα)

3

83

125

Αναγρϊφονται οι ώρεσ μελϋτησ
του φοιτητό για κϊθε μαθηςιακό
δραςτηριότητα καθώσ και οι
ώρεσ
μη
καθοδηγούμενησ
μελϋτησ ώςτε ο ςυνολικόσ
φόρτοσ εργαςύασ ςε επύπεδο
εξαμόνου να αντιςτοιχεύ ςτα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφό τησ διαδικαςύασ Σελικό Αξιολόγηςη:
αξιολόγηςησ
Σρύωρη Γραπτό Εξϋταςη ςτα Ελληνικϊ, η οπούα θα
περιλαμβϊνει:
Γλώςςα Αξιολόγηςησ, Μϋθοδοι
αξιολόγηςησ, Διαμορφωτικό ό
υμπεραςματικό,
Δοκιμαςύα Ειςαγωγικϋσ ερωτόςεισ πϊνω ςτη γϋνεςη και
Πολλαπλόσ Επιλογόσ, Ερωτόςεισ εξϋλιξη του δρϊματοσ, τουσ δραματικούσ αγώνεσ, το
ύντομησ Απϊντηςησ, Ερωτόςεισ
χορό, τουσ ηθοποιούσ, τα κοςτούμια, τα ςκηνικϊ και
Ανϊπτυξησ Δοκιμύων, Επύλυςη
Προβλημϊτων, Γραπτό Εργαςύα, τα μηχανικϊ μϋςα του αρχαύου θεϊτρου.
Έκθεςη / Αναφορϊ, Προφορικό
Εξϋταςη, Δημόςια Παρουςύαςη,
Εργαςτηριακό Εργαςύα, Κλινικό
Εξϋταςη Αςθενούσ, Καλλιτεχνικό
Ερμηνεύα, Άλλη / Άλλεσ

Επιςτημονικό μετϊφραςη αποςπϊςματοσ από την
τραγωδύα «Αύασ» και ϋλεγχοσ μύασ ελεύθερησ
θεατρικόσ
μετϊφραςησ
ςτο
πλαύςιο
του
παραςτατικού λόγου

Ερωτόςεισ κατανόηςησ του κειμϋνου
Αναφϋρονται
ρητϊ
προςδιοριςμϋνα
κριτόρια Ερωτόςεισ που αφορούν ςτη δομό, ανϊλυςη και
αξιολόγηςησ και εϊν και που ερμηνεύα γενικϊ και ειδικϊ (ςτο δοθϋν απόςπαςμα
εύναι προςβϊςιμα από τουσ προσ μετϊφραςη)
φοιτητϋσ.
Μετρικό ανϊλυςη
Ερωτόςεισ που αφορούν ςτη δραματουργύα του
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οφοκλό και ςε ςκηνοθετικϊ προβλόματα που
ςχετύζονται με την ςυγκεκριμϋνη τραγωδύα

5.

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφύα :
-υναφό επιςτημονικϊ περιοδικϊ:
Γιόςη Μ., Μύθοσ και λόγοσ ςτο οφοκλό, Καρδαμύτςασ, Αθόνα, 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., οφοκλϋουσ, Αύασ. Κριτικό και ερμηνευτικό ϋκδοςη, Αθόνα (εκδ.
Καρδαμότςα) 2010.
Νικολαΐδου Ε., οφοκλόσ, ο μεγϊλοσ τραγικόσ, αββϊλασ, Αθόνα, 2002
Kitto, H. D. F., Η αρχαύα ελληνικό τραγωδύα, μτφρ. Λ. Ζενϊκοσ, Αθόνα: Παπαδόμασ 1981.
Lesky, A., Η τραγικό πούηςη των αρχαύων Ελλόνων. Από τη γϋννηςη του εύδουσ ωσ τον
οφοκλό, μτφρ. Ν. Φ. Φουρμουζιϊδησ, Αθόνα 1987.
Περοδαςκαλϊκησ Δ., οφοκλόσ. Σραγικό θϋαμα και ανθρώπινο πϊθοσ, Gutenberg Γιώργοσ & Κώςτασ Δαρδανόσ, Αθόνα, 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.
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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., Ειςαγωγό ςτον οφοκλό, μτφρ.: Ι.Α. Μπϊρμπασ, Βϊνιασ, Θεςςαλονύκη,
1996
Winnington-Ingram R. P., οφοκλόσ. Ερμηνευτικό προςϋγγιςη, μτφρ.: Ν. Πετρόπουλοσ,
Καρδαμύτςασ, Αθόνα, 1999
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ΛΦ122
ΛΑΤΙΝΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΙΑ ΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
6.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΟΦ122
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 2ο
ΟΑΨΛΡΛΞΘ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ – ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΟΑΨΛΡΛΞΘΧ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑΧ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

7.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ (KAI ΑΓΓΟΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ERASMUS)
ΡΑΛ

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

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Αντικείμενο του μακιματοσ αποτελεί θ επιςκόπθςθ τθσ λατινικισ λογοτεχνίασ από τισ πρωταρχζσ τθσ ωσ τθν
Ϊςτερθ Αρχαιότθτα. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μια ευρεία εποπτεία τθσ λατινικισ
λογοτεχνικισ παραγωγισ, θ οποία κα αφορμάται από γενικζσ γραμματειακζσ και ειδολογικζσ κεωριςεισ, όμωσ
ταυτόχρονα κα ςυμβάλλει και ςτθν ερμθνεία και αποτίμθςθ ξεχωριςτά τθσ προςφοράσ του κάκε ςυγγραφζα
υπό το πρίςμα τθσ ςτενισ ςυνάφειασ τθσ ελλθνικισ και λατινικισ λογοτεχνικισ παράδοςθσ. Θ μελζτθ τθσ
λογοτεχνικισ παραγωγισ ακολουκεί διαχρονικό-εξελικτικό ςχιμα ςτθ βάςθ ειδολογικισ οργάνωςθσ.
Εξετάηονται επίςθσ ηθτιματα, όπωσ: εργοβιογραφικά δεδομζνα, αρχαιοελλθνικζσ πθγζσ/πρότυπα, ειδολογικι
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παράδοςθ-ρωμαϊκι ανανζωςθ, γλϊςςα και φφοσ, επιδράςεισ.
Αναλυτικότερα, με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
-

Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν βαςικά εγχειρίδια για τθ μελζτθ όλων των ειδϊν του λατινικοφ πεηοφ
και ποιθτικοφ λόγου (γραμματολογίεσ *ςε ςυμβατικι ι θλεκτρονικι μορφι+).

-

Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τα διάφορα είδθ τθσ λατινικισ λογοτεχνίασ και να διακρίνουν τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τουσ εκπροςϊπουσ και τθν εξζλιξθ των διαφόρων λογοτεχνικϊν ειδϊν.

-

Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τον δθμιουργικό διαπολιτιςμικό διάλογο τθσ λατινικισ λογοτεχνίασ με
τθ λογοτεχνικι παραγωγι τθσ αρχαίασ Ελλάδασ και να κατανοοφν τθν επίδραςθ τθσ λατινικισ λογοτεχνίασ
ςτθ ςφγχρονθ ευρωπαϊκι λογοτεχνικι παραγωγι.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

8.

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

-

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν

-

Αυτόνομθ εργαςία

-

Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

-

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

-

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

-

Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα

-

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου

-

Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει διμερι δομι και ςυνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Γραμματειακι και ειδολογικι κεϊρθςθ και εξζταςθ των διαφόρων ειδϊν τθσ λατινικισ λογοτεχνίασ από τισ
απαρχζσ τθσ μζχρι και τθν περίοδο τθσ Ϊςτερθσ Αρχαιότθτασ (Αρχζσ-Carmina, Δράμα, Ζποσ, ΛςτοριογραφίαΒιογραφία, Ουρικι ποίθςθ-Επίγραμμα, Ερωτικι Ελεγεία, Φθτορικι-Φιλοςοφία, Διδακτικι ποίθςθ, Χάτιρα και
Βουκολικι ποίθςθ, Πυκιςτόρθμα, Ερανιςτζσ-Επιςτολογράφοι-Ειδικζσ Επιςτιμεσ, Χριςτιανοί ςυγγραφείσ)
Β) Χαρακτθριςτικά δείγματα κειμζνων από τουσ κυριότερουσ εκπροςϊπουσ του κάκε είδουσ· ςχζςθ και
ςυνάφεια προσ αντίςτοιχα κείμενα και ςυγγραφείσ τθσ ελλθνικισ λογοτεχνικισ παραγωγισ· παραδείγματα
πρόςλθψθσ και μίμθςθσ από ςυγγραφείσ και κείμενα τθσ ςφγχρονθσ ευρωπαϊκισ λογοτεχνίασ.
9.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Διαλζξεισ ςτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν



ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΛΧ PPT



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
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Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

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

10.



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ email

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ
ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

109
2
150

Ψελικι Αξιολόγθςθ:
Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία περιλαμβάνει:
Λ. Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ επί του περιεχομζνου του
μακιματοσ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-

Graf, F. (2001). Ειςαγωγι ςτθν αρχαιογνωςία. Σόμοσ Βϋ: Ρϊμθ, (μετ. Δ.Η Ρικιτασ), Ακινα.

-

Kenney, E.J.-Clausen, W.V.(1998). Ιςτορία τθσ Λατινικισ Λογοτεχνίασ, (μετ. Κ. Υίκουλασ, Α. Χιδζρθ-Ψόλια),
Ακινα.

-

Kroh, P. (1996). Λεξικό αρχαίων ςυγγραφζων, Ελλινων και Λατίνων, (μετ. Δ. Ουπουρλισ – Ο. Ψρομάρασ),
Κεςςαλονίκθ.

-

Rose, H.J. (1980). Ιςτορία τθσ Λατινικισ Λογοτεχνίασ, (2 τόμοι) (μετ. Ξ.Χ. Γρόλλιοσ), Ακινα.

-

von Albrecht, M. (1997). Ιςτορία τθσ Ρωμαϊκισ Λογοτεχνίασ, τόμοσ 1 (επιμ. Δ.Η. Ρικιτασ), Θράκλειο.

-

____________
Θράκλειο.

-

Conte, G.B. (1989 ). 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. (1977 ). Storia della letteratura latina, Roma.

οσ

(2002). Ιςτορία τθσ Ρωμαϊκισ Λογοτεχνίασ, τόμοσ 2

οσ

(μτφρ.-επιμ. Δ.Η. Ρικιτασ),

2

2
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-

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.
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ΛΦ122
ΙΣΤΟΙΑ ΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΚΛΑΣΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΑϋΗΩΡΘ
ΛΦ 122
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΟΑΨΛΡΛΞΘΧ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑΧ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ωποβάκρου

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

Ελλθνικι
Ραι.
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04340/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
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Πε τθν ολοκλιρωςθ των παραδόςεων οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:
- να γνωρίηουν τα λογοτεχνικά είδθ (genres) τθσ ρωμαϊκισ λογοτεχνίασ
- να απαρικμοφν χαρακτθριςτικά γνωρίςματα κάκε λογοτεχνικισ περιόδου
- να ςχολιάηουν τα ιδιαίτερα γνωρίςματα των ςθμαντικότερων ρωμαίων πεηογράφων και
ποιθτϊν
- να κατανοοφν και να ςυηθτοφν για τθ ςχζςθ τθσ ρωμαϊκισ λογοτεχνικισ παραγωγισ και
των προτφπων τθσ
- να καταδεικνφουν τθ μοναδικότθτα τθσ ρωμαϊκισ λογοτεχνίασ ωσ μζρουσ του κλαςικοφ
και του παγκόςμιου πολιτιςμοφ

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
τεχνολογιϊν
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
Λιψθ αποφάςεων
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Αυτόνομθ εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μακιματοσ ςυνιςτά θ προςζγγιςθ τθσ ιςτορίασ, τθσ μορφισ, των
ιδιαιτεροτιτων και των γνωριςμάτων τθσ ρωμαϊκισ λογοτεχνίασ από τθν αρχαϊκι ζωσ τουσ
πρϊτουσ χριςτιανικοφσ αιϊνεσ, ϊςτε να γίνει κτιμα των φοιτθτϊν θ ςθμαςία και θ
μοναδικότθτα τθσ ρωμαϊκισ παραγωγισ και τα γνωρίςματα των εκπροςϊπων κάκε genre.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Υρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ

Ναι, χριςθ του eClass, ςφνδεςθ με ιςτοςελίδεσ, ανάρτθςθ
βοθκθτικοφ υλικοφ και χριςθ PowerPoint ςτισ
παραδόςεισ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Υροφορικζσ εργαςίεσ
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Πελζτθ και Ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Υροετοιμαςία για τισ
τελικζσ εξετάςεισ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Προφορικι εξζταςθ
Ελλθνικι,
Ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ ι/και εκτενοφσ ανάπτυξθσ και ςυηιτθτθσ

Ναι, ςτισ ςθμειϊςεισ τθσ διδάςκουςασ και ςτο eClass του μακιματοσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Ζχουν αναρτθκεί ςτο eClass του μακιματοσ και ςτισ ςθμειϊςεισ τθσ διδάςκουςασ που επίςθσ
βρίςκονται ςτο eClass.
Ενδεικτικά (μζςω Ευδόξου):
- 7125: Ιςτορία τθσ Λατινικισ Λογοτεχνίασ, E.J. KENNEY, W.V. CLAUSEN
- 22766605: Ιςτορία τθσ ωμαϊκισ Λογοτεχνίασ, VON ALBRECHT MICHAEL
- 17372: Λεξικό αρχαίων ςυγγραφζων Ελλινων και Λατίνων, Kroh Paul
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ΛΦ124
ΡΟΙΘΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ - ΟΑΤΙΟΣ, ΩΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΓΙΑΝΝΘ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΟΦ124
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 4ο
ΥΣΛΘΨΛΞΑ ΞΕΛΠΕΡΑ ΛΛ - ΣΦΑΨΛΣΧ, ΩΔΕΧ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: ΞΑΡΕΡΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
(URL)
2.

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

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

ΠΕΨΑ ΨΘΡ ΕΥΛΨΩΧΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ ΣΛ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΚΑ ΕΛΡΑΛ ΧΕ ΚΕΧΘ ΡΑ:
- ΓΡΩΦΛΗΣΩΡ ΨΑ ΕΛΔΣΟΣΓΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΨΘΧ ΦΩΠΑЇΞΘΧ ΟΩΦΛΞΘΧ ΥΣΛΘΧΘΧ ΞΑΛ ΨΣΩ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΨΘΧ
ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ.
- ΓΡΩΦΛΗΣΩΡ ΨΑ ΛΔΛΑΛΨΕΦΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΨΘΧ ΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΣΦΑΨΛΣΩ.
- ΕΠΥΕΔΩΧΣΩΡ ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΧΩΡΨΑΞΨΛΞΣΩ ΨΘΧ ΟΑΨΛΡΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ.
- ΕΣΛΞΕΛΩΚΣΩΡ ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΣΦΑΨΛΣΩ ΠΕ ΨΑ ΞΩΦΛΑ ΦΛΟΣΧΣΦΛΞΑ ΦΕΩΠΑΨΑ ΨΘΧ ΕΥΣΧΘΧ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

- ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ, ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΧΩΡΚΕΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΠΕ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΞΑΛ ΨΩΡ ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΩΡ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ
- ΑΩΨΣΡΣΠΘ ΕΦΓΑΧΛΑ
- ΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘ ΧΕ ΡΕΕΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ
- ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΞΦΛΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΥΑΓΩΓΛΞΘΧ ΧΞΕΨΘΧ
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

- ΕΛΧΑΓΩΓΘ Λ: ΒΛΣΧ ΞΑΛ ΕΦΓΑ ΨΣΩ ΣΦΑΨΛΣΩ
- ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΛΛ: ΠΣΦΦΘ ΞΑΛ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΨΩΡ ΩΔΩΡ, ΚΕΠΑΨΑ ΞΑΨΑΨΑΘΧ ΨΣΩΧ, ΓΟΩΧΧΑ ΞΑΛ ΩΦΣΧ,
ΛΔΕΣΟΣΓΛΑ, ΥΦΣΧΟΘΨΘ, ΥΑΦΑΔΣΧΘ ΨΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ
- ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΣΧ, ΩΦΣΟΣΓΛΞΣΧ ΞΑΛ ΓΟΩΧΧΛΞΣΧ ΧΧΣΟΛΑΧΠΣΧ ΕΥΛΟΕΓΠΕΡΩΡ ΩΔΩΡ (ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ, ΦΛΟΣΧΣΦΛΞΕΧ,
ΥΣΛΘΨΣΟΣΓΛΞΕΧ, ΕΟΕΓΕΛΑΞΕΧ, ΧΩΠΥΣΨΛΞΕΧ, ΩΠΡΣΛ, κλπ.)
- ΠΕΨΦΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ΔΛΑΟΕΕΛΧ ΧΨΘΡ ΨΑΘ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ



ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΛΧ PPT



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ
ΥΣΟΩΠΕΧΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ
ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ e-mail

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39

ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

109
2
150

ΔΛΩΦΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ ΥΣΩ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ:
-

ΑΥΣΔΣΧΘ ΔΛΔΑΓΠΕΡΣΩ ΥΦΩΨΣΨΩΥΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ ΧΨΑ
ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ

-

ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΣΧΩΡΨΑΞΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ
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αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

-

ΠΕΨΦΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΓΦΑΠΠΑΨΣΟΣΓΛΞΕΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

- R. G. M. Nisbet - M. Hubbard, A Commentary on Horace, 3 τ., Σξφόρδθ 1990-2004
- K. Γρόλλιοσ, Οράτιοσ. Οι Ωδζσ I-IV, Ακινα 1998
- R. Mayer, Horace, Odes, book I, Ξαίμπριτη 2012
- K. Quinn, Horace. The Odes, Οονδίνο 1980
- S. J. Harrison (εκδ.), Homage to Horace. A Bimillenary Celebration, Σξφόρδθ 1995
- id. (εκδ.), The Cambridge Companion to Horace, Ξαίμπριτη 2007
- H. P. Syndikus, Die Lyrik des Horaz, 2 τ., Ρτάρμςταντ 1972/73
- E. Fraenkel, Horace, Σξφόρδθ 1957
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ΒΦ223
ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ ΡΕΗΟΓΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΛΕΚΤΟΑΣ ΡΩΙΜΘΣ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ξλαςςικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Χπουδϊν
Ελλθνικισ Φιλολογίασ
Υροπτυχιακό
ΒΦ223
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Εαρινό

Βυηαντινι Υεηογραφία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Επιςτθμονικισ Υεριοχισ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

-Ελλθνικά
Ραι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04249/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Οη θνηηεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε κία εηο βάζνο κειέηε βπδαληηλνύ πεδνγξαθηθνύ θεηκέλνπ. Θα
είλαη ζε ζέζε λα κεηαθξάδνπλ ρσξία θαη από ηα ηξία έξγα ηνπ Πξνθόπηνπ θαη λα ηα ηνπνζεηνύλ ζην
ηζηνξηθό θαη ινγνηερληθό ηνπο πιαίζην. Δπηπιένλ, ζα έρνπλ αληίιεςε ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο παξάδνζεο
ζην πξώηκν Βπδάληην, ζα κπνξνύλ λα εληάμνπλ ζ‟ απηήλ ην έξγν ηνπ Πξνθόπηνπ, ζα αληηιακβάλνληαη
ηε ζρέζε ηνπ κε ην έξγν ησλ ζπγρξόλσλ ηνπ θαζώο θαη ηε ζέζε ηνπ ζηε ηζηνξία ηεο ηζηνξηνγξαθίαο.
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Σέινο, ζα έρνπλ ζαθή εηθόλα ηνπ Βπδαληίνπ θαηά ηνλ 6 ν αηώλα θαη ηνπ ξόινπ πνπ δηαδξακάηηζαλ ν
Πξνθόπηνο θαη ηα πξόζσπα ησλ ηζηνξηώλ ηνπ ζηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηεο επνρήο.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ψο βυηάντιο και θ Ξωνςταντινοφπολθ του 6ου αι. Σι πόλεμοι του Λουςτινιανοφ, θ οικονομικι
και κοινωνικι του πολιτικι. -Θ κζςθ του Ωπζρ των Υολζμων ςτθν ιςτοριογραφία. Θ κλαςικι
παράδοςθ και οι βυηαντινοί ιςτορικοί. -Πεκοδολογία, τεχνικζσ και γλϊςςα. -Ιταν ο
Υροκόπιοσ χριςτιανόσ; - Ψο ηιτθμα τθσ ςυγγραφισ των τριϊν ζργων του Υροκόπιου. -Τπζρ
των πολζμων: θ ςτάςθ του νίκα και ο λοιμόσ του Λουςτινιανοφ. -Ανζκδοτα: Σ Υροκόπιοσ και
οι γυναίκεσ. Θ Κεοδϊρα και Αντωνίνα: πϊσ παρουςιάηονται ςε ςχζςθ με τουσ ςυηφγουσ
τουσ. Υαράλλθλεσ πθγζσ του 6ου αι.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Ψάξθ, επίβλεψθ εργαςίασ μζςω email.

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.



Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ



Παξνπζηάζεηο –δηδαζθαιία κε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθό (ppt θ.ιπ.)



Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο & επηθνηλσλία
κέζσ ηεο πιαηθόξκαο classweb



Eπηθνηλσλία κέζσ email

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Υροςωπικι μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
108

3

Χφνολο

150 (25/ECT)

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ

Ψρίωρθ γραπτι τελικι εξζταςθ.

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

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

Α. Καρπόηθλοσ, Βυηαντινοί ιςτορικοί και χρονογράφοι: 4οσ-7οσ αι, Αϋτόμοσ , Ακινα – εκδ. Κανάκθ,
1997, ςελ. 369-387 και 397-410.
Προκόπιοσ, Ανζκδοτα ι απόκρυφθ ιςτορία -Προκοπίου Καιςαρζωσ, μτφρ. Α. ιδζρθ, Ακινα - Άγρα,
1993 (3θ ζκδ.), ςελ. 9-24, 185-197 και 199-205.
Procopii Caesariensis opera omnia, εκδ. J. Haury; Ανακεωρθμζνο από G. Wirth. 3 τομ. Οειψία:
Teubner, 1976-64.
H. Börm, Prokop und die Perser. Stuttgart: Franz Steiner, 2007.
Α. Cameron, Procopius and the Sixth Century. Berkeley: University of California Press, 1985.
G. Greatrex, The dates of Procopius' works. BMGS 18 (1994), 101-114.
A. Kaldellis, Procopius of Caesarea: Tyranny, History and Philosophy at the End of Antiquity.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004
A. Ξαρπόηθλοσ, Βυηαντινοί ιςτορικοί και χρονογράφοι, τ. Α, Ξανάκθ, Ακινα, 1997.
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ΝΕΦ202
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΣΕΝΙΟΥ
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΔΙΔΑΚΟΝΣΟ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΕΟΛΧΑΒΕΨ ΑΦΧΕΡΛΣΩ

ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΝΕΦ 202
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΘ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ – ΛΧΨΣΦΛΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑΧ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04173/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Εξοικεύωςη των φοιτητών με την ιςτορύα τησ νεοελληνικόσ φιλολογύασ από τισ αρχϋσ τησ (10 οσ11οσ αι.) ϋωσ τον 20ο αιώνα.
Μετϊ την ολοκλόρωςη του μαθόματοσ αυτού οι φοιτητϋσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη:
1) να αποκτιςουν τθν γνϊςθ των πιο ςθμαντικϊν ςτακμϊν τθσ ιςτορίασ τθσ νεοελλθνικισ
λογοτεχνίασ, μία γνϊςθ ςτθν οποία άλλωςτε ζχουν ειςαχκεί ιδθ από τθ δευτεροβάκμια
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εκπαίδευςθ,
2) να αποκτιςουν τθν επίγνωςθ των πολλαπλϊν δυνάμεων που αναπτφςςονται μζςα ςτα
πλαίςια τθσ εξζλιξθσ τθσ λογοτεχνίασ, τουσ δφο κρίςιμουσ αιϊνεσ τθσ διαμόρφωςισ τθσ,
3) να αντιμετωπίςουν τθν λογοτεχνία όχι μεμονωμζνα, αλλά ωσ κεςμικό ςφςτθμα αιςκθτικισ,
γλωςςικισ και πνευματικισ επιρροισ,
4) να μπορζςουν να φτάςουν ςτο ςθμείο εξοικείωςθσ με τα ςπουδαιότερα κείμενα, να
εντάξουν τουσ ςυγγραφείσ τουσ ςε ευρφτερα πεδία πολιτιςτικισ παραγωγισ και να
αποκτιςουν τθν κριτικι εκείνθ αίςκθςθ τθσ ιςτορίασ που πρζπει να ζχουν οι επιςτιμονεσ,
5) να ειςαχκοφν ςτθ χριςθ των φιλολογικϊν εργαλείων (γραμματολογικι ταφτιςθ,
περιοδολόγθςθ, λογοτεχνικά είδθ, κ.λπ.) που κα γίνει ςυςτθματικότερθ ςτα επόμενα
εξάμθνα.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Απηόλνκε εξγαζία
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

την παρϊδοςη αυτό παρουςιϊζονται ιςτορικϊ τα ϋργα, τα ρεύματα και τα ϋντυπα τησ
νεοελληνικόσ λογοτεχνύασ από τισ αρχϋσ τησ ϋωσ τα μϋςα περύπου του 20ου αιώνα. Όταν εύναι
εφικτό και αναγκαύο επιχειρούνται ενδεικτικϋσ αναγνώςεισ ςημαντικών κειμϋνων τα οπούα και
εντϊςςονται ςτο κλύμα τησ εποχόσ κατϊ την οπούα γρϊφτηκαν. Επιπλϋον, εξετϊζονται
ςυγκριτικϊ οι αναφορϋσ των ιςτορικών τησ λογοτεχνύασ ςχετικϊ με κρύςιμα ζητόματα και
καμπϋσ του νϋου ελληνιςμού.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ την τϊξη
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ



ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο

Φρόςη βϊςεων δεδομϋνων
Διδακτικό Τλικό, ανακοινώςεισ & επικοινωνύα
μϋςω τησ πλατφόρμασ classweb
Eπικοινωνύα μϋςω email

Δραςτηριότητα
Διαλϋξεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39

Αυτοτελόσ μελϋτη και 83
προετοιμαςύα για τισ
εξετϊςεισ
Σελικό γραπτό
εξϋταςη
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2

εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Σύνολο Μαθήμαηορ
(24,96 ώπερ θόπηος
επγαζίαρ ανά
πιζηωηική μονάδα)

124,8

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δύωρη Γραπτό Εξϋταςη ςτα Ελληνικϊ, η οπούα θα
περιλαμβϊνει 10 ερωτόςεισ (10% η κϊθε μύα, 1/10).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ









Vitti M., Ιςτορύα τησ νεοελληνικόσ λογοτεχνύασ, Οδυςςϋασ, Αθόνα, (1978), 2003.
Κ.Θ. Δημαρϊ, Ιςτορύα τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ, (1948) εκδ. Γνώςη, 2013
Λύνου Πολύτη, Ιςτορύα τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ, ΜΙΕΣ, (1978) 2013
ΠΟΛΙΣΗ, Λ., επιμ. 1975-1977. Ποιητικό ανθολογύα. 2η ϋκδοςη αναθεωρημϋνη. 8
τόμ. Αθόνα: Δωδώνη
Ρόντερικ Μπότον, Ειςαγωγό ςτη Νεότερη Ελληνικό Λογοτεχνύα, Ι Δουβύτςασ & ια,
2010.
Για μύα Ιςτορύα τησ Ελληνικόσ Λογοτεχνύασ του 20ου αιώνα, Καςτρινϊκη et.al.,
Πανεπιςτημιακϋσ Εκδόςεισ Κρότησ - Μουςεύο Μπενϊκη, 2012.
Αργυρύου Αλϋξανδροσ, Ιςτορύα τησ νεοελληνικόσ λογοτεχνύασ και η πρόςληψό τησ,
2001-2007, Εκδόςεισ Καςτανιώτη.
Μερακλόσ Μιχϊλησ et.al., Λεξικό Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ, εκδ. Πατϊκη, 2007.
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ΝΕΦ202
ΙΣΤΟΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΕΛΟΣ
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

 ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ

ΚΛΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΪΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΤΜΘΜΑ

ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Προπτυχιακό
NEΦ 202

ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Εαρινό

Λςτορία Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ ΛΛ,

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ψμιμα Αϋ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν
οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
6
Διακαλλιτεχνικι προςζγγιςθ με
προβολι ταινιϊν και πινάκων
ηωγραφικισ εκτόσ ωρϊν
διδαςκαλίασ και ςυηιτθςι τουσ
Ωποχρεωτικό Γενικϊν Γνϊςεων (Ειςαγωγικό)

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά
ςτο 4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΘΤΕΣ
ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

Ψο ΡΕΦ 201

Ελλθνικά (εκτόσ των φοιτθτϊν ERASMUS)
Ραι

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04170/

 ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
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Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να εξεταςτεί μια περίοδοσ δφο ςχεδόν αιϊνων τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ υπό
ιςτορικι ςκοπιά, με ζμφαςθ ςτα κινιματα και τα χαρακτθριςτικά τθσ λογοτεχνικισ παραγωγισ, ανά εποχι που
αυτά αντιπροςωπεφουν. Για το διάγραμμα βλ. παρακάτω το περιεχόμενο του μακιματοσ. Για κάκε κίνθμα και
εποχι κα εξετάηονται ενδεικτικά κάποια χαρακτθριςτικά παραδείγματα κειμζνων.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ
και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Να αναηθτοφν βοθκιματα και εργαλεία για τθν επιςτιμθ τουσ ςτθ βιβλιοκικθ, το διαδίκτυο και να
χρθςιμοποιοφν το e-class, όπου τοποκετϊ υλικό ςχετικό με το μάκθμα. Να αναηθτοφν ςτθ βιβλιογραφία που
τουσ δίνω ι και ςε άλλεσ το κατάλλθλο υλικό για εκπόνθςθ επιςτθμονικισ εργαςίασ. Να μάκουν να
χρθςιμοποιοφν προγράμματα όπωσ το word, PPT ι PDF και να μποροφν να τα χρθςιμοποιοφν ςτο ψθφιακό
περιβάλλον του διαδικτφου ι ςτον υπολογιςτι τουσ. Να μάκουν να ψάχνουν ςε βιβλιοκικεσ και βιβλιοπωλεία
για το κατάλλθλο βιβλίο, ανάλογα με το αντικείμενο. Να αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςε άρκρα και μελζτεσ από τθ
βιβλιογραφία.
Να αναλφουν τα ευριματα και να προςπακοφν να τα ςυνκζτουν ϊςτε να εκπονοφν πλάνο εργαςίασ. Να
διαβάηουν και να αναλφουν λογοτεχνικά κείμενα, εντοπίηοντασ τα ςτοιχεία που κα ςυνκζςουν αργότερα για
εκπόνθςθ εργαςίασ ι διδαςκαλία του αντικειμζνου τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ.
Ρα παίρνουν πρωτοβουλίεσ και να αποφαςίηουν πϊσ κα διδάξουν ζνα κείμενο ι πϊσ κα εκπονιςουν εργαςία
για αυτό, χρθςιμοποιϊντασ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τθ ςφγχρονθ τεχνολογία, αλλά και τουσ παραδοςιακοφσ
τρόπουσ. Ρα προςαρμοςτοφν ςτα νζα δεδομζνα με τθν ψθφιακι μορφι των βιβλίων και τθν δυνατότθτα να
ετοιμάηουν ςτον υπολογιςτι με τθ χριςθ προγραμμάτων το υλικό τουσ, αλλά και να χρθςιμοποιοφν τισ νζεσ on
line τεχνολογίεσ κατά τθ διδαςκαλία. Πε αυτό τον τρόπο κα μποροφν να παίρνουν και πρωτοβουλίεσ για να
παράγουν νζουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ που κα είναι πιο ελκυςτικοί.
Ρα είναι ςε κζςθ να διακρίνουν και να περιγράφουν κείμενα τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ ανά εποχι και
λογοτεχνικό ρεφμα και να εφαρμόηουν τισ γενικζσ κεωρθτικζσ κατευκφνςεισ που παίρνουν. Υ.χ. Ρα διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά ενόσ κινιματοσ ι ενόσ είδουσ εντόσ του κειμζνου, ι να ξεχωρίηουν τα κείμενα ανά εποχι, ανάλογα
με τθ γλϊςςα και τθν κοςμοκεωρία που αυτά προβάλλουν. Γι'αυτό τουσ διανζμεται ζνα διάγραμμα ειδολογικισ
ιςτορίασ και ζνα διάγραμμα των κινθμάτων τθσ περιόδου ϊςτε να μποροφν να δουλεφουν με βάςθ αυτά, αλλά και
να πθγαίνουν πιο πζρα. Ψαυτόχρονα ενκαρρφνονται να διακρίνουν τα κείμενα με βάςθ επιςτθμονικά κριτιρια και
όχι προκαταλιψεισ του τφπου κακαρεφουςα – δθμοτικι κλπ., όπου το ζνα κεωρείται κατϊτερο. Υ.χ. γνωρίηουν τθν
περίοδο του Φομαντιςμοφ ωσ περίοδο παραγωγικι, παρά τισ ωσ τϊρα απόψεισ ότι δεν υπιρχε κακόλου καλι
παραγωγι. Επίςθσ με με τθ χριςθ των βαςικϊν εργαλείων τθσ ςυγκριτολογικισ προοπτικισ παροτρφνονται να
βλζπουν τα κείμενα ςτο ευρφτερο ευρωπαϊκό ι ανατολίτικο περιβάλλον όπου ανικουν και όχι ωσ ςτενά “ελλθνικά”
ζργα που δεν ζχουν ςχζςθ με ζργα άλλων εκνικϊν λογοτεχνιϊν (εντόσ ρευμάτων, κινθμάτων, ειδϊν κλπ.).
Ψζλοσ, ενκαρρφνονται να εκλαμβάνουν τθ φιλολογία ωσ επιςτιμθ που ζχει ςυγκεκριμζνα εργαλεία και ςτθ μελζτθ
ι ζρευνα και ςτθ διδαςκαλία του αντικειμζνου και όχι ωσ μια άκρωσ υποκειμενικι εργαςία όπου ο κακζνασ λζει ό,τι
κζλει. Πε εργαλεία, τθν Κεωρία, τθν Λςτορία και τθν Ξριτικι τθσ Οογοτεχνίασ, αλλά και με τθ Χυγκριτολογία,
κακοδθγοφνται ϊςτε να αναπτφξουν τθν επαφι τουσ με τθν επιςτιμθ που ςπουδάηουν, ϊςτε αργότερα να
λειτουργοφν επιςτθμονικά, αλλά και ςυνδυαςτικά ςτθ χριςθ των εργαλείων που τουσ προςφζρονται.

 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
A. Αναδρομι ςτθν Λςτορία και κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ
Λςτορία: Θ ζννοια τθσ ιςτορικισ προςζγγιςθσ ςτισ λογοτεχνικζσ ςπουδζσ και τα ιςτορικά γεγονότα που
κακορίηουν τα όρια αυτά. Υερίοδοι και προβλιματα ςτθν ταξινόμθςθ και τθν επιλογι του υλικοφ.
Ρεοελλθνικι: Ψα όρια και οι διαχωριςμοί με βάςθ τθν ειςαγωγι του Ππιτον και ςε ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα
ςτον Οίνο Υολίτθ.
Βαςικζσ ζννοιεσ: Ξίνθμα, εποχι, γενιά, περίοδοσ.
Λςτορικι περιδιάβαςθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα με παράλλθλθ ανάγνωςθ κειμζνων
Β. Σ Φομαντιςμόσ και θ εμφάνιςι του ςτθν ελλθνόφωνθ λογοτεχνία πριν τθν επανάςταςθ και μετά από αυτι
(Επτάνθςα και Φανάρι-Ακινα).
Γ. Σ Φεαλιςμόσ και τα νεορομαντικά κινιματα από το 1880 ωσ τισ αρχζσ του 20οφ αι.
Δ. Πεςοπόλεμοσ ωσ το 1930. Σι απαρχζσ του μοντερνιςμοφ.
Ε. Ποντερνιςμόσ και πρωτοπορίεσ ςτθν Ελλάδα ωσ το τζλοσ του Βϋ Υαγκοςμίου Υολζμου.
Χτ. Θ ςυνζχεια του μοντερνιςμοφ και θ δειλι εμφάνιςθ του μετα-μοντερνιςμοφ από τον Εμφφλιο ωσ τθ
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Δικτατορία.

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

Πξόζσπν κε πξόζσπν ηόζν ζηελ ηάμε όζν θαη θαηά ηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο, αληαιιαγή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ
e-class θαη ρξήζε ηνπ e-class γηα ελεκέξσζε θαη δηάζεζε ζεκεηώζεσλ θαη πιάλνπ ηνπ καζήκαηνο ή παξάζεζε ρξήζηκσλ ζπλδέζκσλ (links),
ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα βξνπλ πιηθό γηα ην κάζεκα, αιιά θαη γηα κειινληηθά καζήκαηα Νέσλ Διιεληθώλ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα για προβολι κειμζνων, πινάκων και ταινιϊν ι μουςικισ ςχετικισ με τισ εποχζσ που εξετάηουμε ςτο μάκθμα,
Χριςθ e-mail, e-class και εργαλείων αναηιτθςθσ ψθφιακοφ υλικοφ ςτο διαδίκτυο.

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του ECTS

Δραςτηριότητα

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου

Ρρϊτθ εβδομάδα: ειςαγωγικι διάλεξθ . Πελζτθ του
ειςαγωγικοφ κεφαλαίου του βιβλίου Ειςαγωγι ςτθ Ρζα
Ελλθνικι Οογοτεχνία του Beaton

3 ϊρεσ (διάλεξθ)

Δεφτερθ εβδομάδα: Υρϊτθ διάλεξθ για τον Φομαντιςμό και
προβολι ταινίασ βαςιςμζνθσ ςτον Faust του Goethe (εκτόσ
τριϊρου). Χυηιτθςθ για τον ρομαντικό ιρωα και τθν ζννοια
του φψιςτου. Πελζτθ πινάκων ςτο ςπίτι για εντοπιςμό
ομοιοτιτων

3 ϊρεσ (διάλεξθ)

6 ϊρεσ (μελζτθ)

Τρίτθ εβδομάδα: Εξζταςθ ζργων τθσ εποχισ του
Φομαντιςμοφ ςτθν Ελλάδα. Χφγκριςθ λογοτεχνικϊν ζργων με
πίνακεσ
Τζταρτθ εβδομάδα: Υρϊτθ διάλεξθ για τον Φεαλιςμό και
Ρατουραλιςμό και προβολι ταινίασ βαςιςμζνθσ ςτθ Παντάμ
Πποβαρφ του Φλωμπζρ (εκτόσ τριϊρου) και ςυηιτθςθ για
τον ιρωα ςτα ζργα του ρεαλιςμοφ και του νατουραλιςμοφ
και τθν ζννοια τθσ νεοτερικότθτασ. Πελζτθ πινάκων ςτο ςπίτι
για εντοπιςμό ομοιοτιτων
Ρζμπτθ και ζκτθ εβδομάδα: Εξζταςθ ζργων τθσ εποχισ του
Φεαλιςμοφ και Ρατουραλιςμοφ ςτθν Ελλάδα. και ςυηιτθςθ
κατά τον ςχολιαςμό των κειμζνων ςε ςχζςθ με τουσ πίνακεσ
Ζβδομθ εβδομάδα: Διάλεξθ για Υαρναςςιςμό, Αιςκθτιςμό
και πρωτοποριακζσ τεχνικζσ ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα ςε
Ελλάδα και Ευρϊπθ. Χυηιτθςθ για τισ κοινωνικοπολιτικζσ
ςυνκικεσ και τθν επίδραςι τουσ ςτθ λογοτεχνία.

3 ϊρεσ (ταινία)
11 ϊρεσ (μελζτθ)
3 ϊρεσ (διάλεξθ)
11 ϊρεσ (μελζτθ)
3 ϊρεσ (διάλεξθ)
3 ϊρεσ (ταινία)
16 ϊρεσ (μελζτθ)

6 ϊρεσ (διάλεξθ)
10 ϊρεσ (μελζτθ)
3 ϊρεσ (διάλεξθ)
16 ϊρεσ (μελζτθ)

Πγδοθ ζωσ δζκατθ εβδομάδα: Εξζταςθ ζργων του τζλουσ
19ου αι. ςτθν Ελλάδα και οι δφο πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20οφ
αιϊνα: Ελλάδα και Ευρϊπθ

9 ϊρεσ (διαλζξεισ)

Ενδζκατθ και δωδζκατθ: Υροβολι ταινιϊν βαςιςμζνων ςτο
Ηερμινάλ του Ηολά και θ ταινία Metropolis του Fr. Lang.
Διάλεξθ για τισ πρωτοπορίεσ των αρχϊν του 20οφ αιϊνα ωσ
τον υπερρεαλιςμό. Εξζταςθ ζργων ενδεικτικά και ςυηιτθςθ
τα κινιματα με βάςθ τθ μελζτθ πινάκων ςτο ςπίτι και των
ταινιϊν για εντοπιςμό ομοιοτιτων.

6 ϊρεσ (διαλζξεισ)
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16 ϊρεσ (μελζτθ)

6 ϊρεσ (ταινίεσ)
13 ϊρεσ (μελζτθ)

Δζκατθ τρίτθ εβδομάδα: Επανάλθψθ τθσ φλθσ και απορίεσ
για όλθ τθν φλθ

3 ϊρεσ (διαλζξεισ)
16 ϊρεσ (μελζτθ)

Χφνολο ωρϊν: Α. Διαλζξεισ

39 ϊρεσ

Β. Ψαινίεσ

6 ϊρεσ

Γ. Πελζτθ (εγχειριδίων, λογοτεχνικϊν
κειμζνων και πινάκων)

105 ϊρεσ (μελζτθ)
150 ϊρεσ/6 μονάδεσ = 25ϊρεσ/διδακτικι μονάδα

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Οι φοιτθτζσ εξετάηονται ςτα Ελλθνικά, εκτόσ των φοιτθτϊν Εράςμουσ που, αν το επικυμοφν μποροφν να εξεταςτοφν ςτα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιςπανικά ι Ιταλικά. Θ
αξιολόγθςθ γίνεται κυρίωσ από τθ ςυμμετοχι και επίδοςι τουσ ςτθν τελικι εξζταςθ του μακιματοσ, αλλά και ςε κάποιο ποςοςτό από τθ ςυμβολι τουσ α) ςτισ
προαναφερκείςεσ δραςτθριότθτεσ, και β) τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυηιτθςθ που γίνεται ςτθν τάξθ. Οι ερωτιςεισ ςτο τελικό γραπτό χωρίηονται ςε δφο μζρθ. Σο
πρϊτο ζχει ερωτιςεισ με ςφντομεσ απαντιςεισ ιςτορικογραμματολογικοφ χαρακτιρα ι παράκεςθ οριςμϊν για βαςικζσ ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθν επιςτιμθ
τθσ Νεοελλθνικισ Φιλολογίασ. Σο δεφτερο μζροσ ζχει απαντιςεισ ανάπτυξθσ με απαραίτθτθ τθν άςκθςθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ, αφοφ αναλφουν ζνα
λογοτεχνικό το οποίο τοποκετοφν ςτθν εποχι του, τα κινιματα, το είδοσ και το όλο ζργο του ςυγγραφζα ενϊ κατόπιν το ερμθνεφουν. Θ διακαλλιτεχνικι
προςζγγιςθ, όπωσ και θ ςυγκριτικι προοπτικι που διανοίγεται, απαιτεί ικανότθτα κρίςθσ, λφςθσ των προβλθμάτων που προκφπτουν από τθν διαφορά ςτθ
μορφι, το υλικό ι τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό κλπ..Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ εξθγικθκαν ςτουσ φοιτθτζσ κατά τθν ζναρξθ και τθ λιξθ του εξαμινου και
ςυγκεκριμζνα ςτθ δεφτερθ και ςτθν δωδζκατθ εβδομάδα μακθμάτων.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

Από το βιβλίο του Φ. Ππιτον, Ειςαγωγι ςτθ Νεότερθ Ελλθνικι Λογοτεχνία (ςς. 1-173), που
διανζμεται από τον Εφδοξο αν το επιλζξουν ι το εντοπίηουν ςτθ Βιβλιοκικθ.
Βιογραφικά ςυγγραφζων, ορολογία και λοιπά ςτοιχεία απαραίτθτα για το μάκθμα από το Λεξικό
Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ των εκδόςεων Υατάκθ, που διανζμεται από τον Εφδοξο αν το επιλζξουν ι
το εντοπίηουν ςτθ Βιβλιοκικθ.
Κείμενα ι αποςπάςματα λογοτεχνικϊν κειμζνων:
Υ. Χοφτςοσ, Σδοιπόροσ
Δ. Χολωμόσ, Ξρθτικόσ και «Χτοχαςμοί» ςτουσ Ελεφκερουσ Υολιορκθμζνουσ
Α. Φ. Φαγκαβισ, Διμοσ και Ελζνθ
Χτ. Ξουμανοφδθσ, Χονζτα εισ Βενετίαν (υπ. αρ. Αϋ, Βϋ και Δϋ) και «Ελπίηω εισ το μζλλον»
Αρ. Βαλαωρίτθσ, Ξυρά Φροςφνθ
Ξ. Αςϊπιοσ, Ψα Χοφτεια
Δ. Υαπαρρθγόπουλοσ. «Σι ποιθταί»
Χπ. Βαςιλειάδθσ, «Εισ το αρχαίον κάτοπτρον τθσ Ξορίνκου»
Αχ. Υαράςχοσ, «Θ μάγιςςα»
Υαν. Χοφτςοσ, Σ Οζανδροσ
Α. Φ. Φαγκαβισ, «Εμάθ»
Αλ. Χοφτςοσ, Εξόριςτοσ του 1831
Γρ. Υαλαιολόγοσ, Υολυπακισ
Λάκ. Υιτςιπιόσ, Σ πίκθκοσ ουκ ι τα ικθ του αιϊνοσ
Ρικ. Δραγοφμθσ, «Διάπλουσ Συραγγουτάγκου εκ Βορνζου εισ Οονδίνον»
Ξ. Φάμφοσ, Αι τελευταίαι θμζραι του Αλι Υαςά
Υ. Ξαλλιγάσ, Κάνοσ Βλζκασ
Ανϊνυμοσ, Θ ςτρατιωτικι ηωι εν Ελλάδι
Δ. Βικζλασ, Οουκισ Οάρασ
Εμμ. Φοΐδθσ, Υάπιςςα Λωάννα
Αγ. Γιαννόπουλοσ-Θπειρϊτθσ, «Επιςτολιμαία διατριβι»
Γ. Βιηυθνόσ, «Ψο μόνον τθσ ηωισ του Ψαξείδιον»
Λ. Υολυλάσ, «Ζνα μικρό λάκοσ»
Γρ. ενόπουλοσ, Παργαρίτα Χτζφα
Α. Ξαρκαβίτςασ, Σ ηθτιάνοσ
Α. Υαπαδιαμάντθσ, Θ Φόνιςςα
Ρ. Επιςκοπόπουλοσ, «Εφιάλτθσ»
Πιχ. Πθτςάκθσ, «Κεάματα ςτου Ψυρρι»
Υλ. Φοδοκανάκθσ, «Λουδικ και Σλοφζρνθσ»
Ξ. Υαλαμάσ, «Φοινικιά»
Ο. Υορφφρασ, «Lacrimae Rerum»
Ξ. Χατηόπουλοσ, «Φκινόπωρο»
Λ. Υολυλάσ, «Εραςιτζχνθσ»
Π. Παλακάςθσ, «Αςφόδελοι»
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Ο. Παβίλθσ, «Οικθ»
Λ. Γρυπάρθσ, «Ψα ρόδα του Θλιογάβαλου»
Ξ. Ξαβάφθσ, «Πζρεσ του 1908», «Εκόμιςα εισ τθν τζχνθν» και «Ψα πλοία»
Άγγ. Χικελιανόσ, «Καλερό»
Βάρναλθσ, «Θ μπαλάντα του κυρ Πζντιου»
Ξ. Ξαρυωτάκθσ, «Ανδρείκελα» και «Εμβατιριο πζνκιμο και κατακόρυφο»
Φ. Φιλφρασ, «Σ Υιερότοσ»
Δ. Βουτυράσ, «Υαραρλάμα»
Ξ. Χατηόπουλοσ, Φκινόπωρο
Ψ. Άγρασ, «Σ Ξαρυωτάκθσ και οι Χάτιρεσ»
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ΝΕΦ204
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΣΥΓΚΙΤΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΘ
ΕΡΙΚ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ο
ΝΕΦ 204
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 4 / Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλζξεισ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

_________
Ελλθνικι
Ραι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04237/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Γενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν αφενόσ με το αντικείμενο,
τουσ ςτοχουσ και τισ αρχζσ τθσ Χυγκριτικισ Γραμματολογίασ, αφετζρου με τισ βαςικζσ
αρχζσ των κφριων αιςκθτικϊν και καλλιτεχνικϊν ρευμάτων του 19ου και του 20ου αι.,
κακϊσ και με τισ εκφάνςεισ τουσ ςτθν ελλθνικι λογοτεχνία.
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Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:


Ρα εξθγοφν το αντικείμενο, τισ βαςικζσ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ τθσ ςυγκριτικισ
γραμματολογίασ, γενικά, κακϊσ και να περιγράφουν τισ αρχζσ και τισ επιδιϊξεισ
των κυριότερων αιςκθτικϊν και καλλιτεχνικϊν ρευμάτων ςτθν Ευρϊπθ του 19ου
και 20ου αι.



Ρα κατανοοφν τθ ςυνάφεια μεταξφ του ιςτορικοκοινωνικοφ πλαιςίου μιασ εποχισ
και των φιλοςοφικϊν, αιςκθτικϊν και καλλιτεχνικϊν τάςεων και ρευμάτων



Ρα αξιολογοφν τθ χρθςιμότθτα τθσ ςυγκριτικισ οπτικισ για τθ μελζτθ ηθτθμάτων
τθσ νεοελλθνικισ φιλολογίασ.



Ρα αξιολογοφν τθ κζςθ τθσ νεότερθσ ελλθνικισ λογοτεχνίασ μζςα ςε ζνα ευρφτερο,
υπερεκνικό πλαίςιο



Ρα κατανοοφν τθ χρθςιμότθτα τθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ τθσ λογοτεχνίασ
και των πολιτιςμικϊν ςπουδϊν, γενικότερα.



Ρα αξιοποιοφν τισ μεκόδουσ και τισ αρχζσ τθσ ςυγκριτικισ γραμματολογίασ ςτθ
μελζτθ και τθ διδαςκαλία τθσ νεότερθσ ελλθνικισ λογοτεχνίασ

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αυτόνομθ εργαςία
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

1 Ειςαγωγι: θ ζννοια τθσ Χυγκριτικισ Γραμματολογίασ
2 Γζνεςθ και εξζλιξθ του κλάδου· τα πεδία ζρευνασ· θ Χυγκριτικι Γραμματολογία ςτθν Ελλάδα· θ
νεοελλθνικι λογοτεχνία από ςυγκριτολογικι ςκοπιά
3 Θ ςφγκριςθ των λογοτεχνιϊν: Λ. διεκνισ επικοινωνία και ανταλλαγι· επίδραςθ, πρόςλθψθ,
υποδοχι (ο ρόλοσ του αναγνϊςτθ)· ΛΛ. θ μετάφραςθ ΛΛΛ. κεματικι και κεματολογία· ΛV.
λογοτεχνικά γζνθ και είδθ
4 Θ λογοτεχνία και τα πολιτιςμικά τθσ ςυμφραηόμενα Λ: ςυγκριτικι εικονολογία· θ λογοτεχνία και οι
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άλλεσ τζχνεσ· θ λογοτεχνία και οι επιςτιμεσ
5 Θ λογοτεχνία και τα πολιτιςμικά τθσ ςυμφραηόμενα ΛΛ: θ λογοτεχνικι ιςτορία: λογοτεχνικζσ
εποχζσ, περίοδοι, ρεφματα
6 Φομαντιςμόσ: ιςτορικό πλαίςιο, ςτόχοι και πρόγραμμα
7 Θ ρομαντικι λογοτεχνία ςτθν Ευρϊπθ
8 Ελλθνικόσ ρομαντιςμόσ: Λ. χαρακτθριςτικά και ιδιομορφίεσ ΛΛ. Χυγκριτικι ανάγνωςθ: Χολωμόσ και
Ροβάλισ
9 Φεαλιςμόσ και νατουραλιςμόσ: ιςτορικό πλαίςιο, ιδεολογία και αιςκθτικι
10 Ελλθνικόσ ρεαλιςμόσ: τάςεισ και εκδοχζσ, θκογραφία τθσ υπαίκρου και τθσ πόλθσ
11 Ποντεριςμόσ: ιςτορικό πλαίςιο, ςυμβολιςμόσ και παρακμι, πρωτοπορία, ποίθςθ και πεηογραφία
12 Ελλθνικόσ μοντερνιςμόσ: Λ. χαρακτθριςτικά, πρόςλθψθ ΛΛ. μοντερνιςτικι ποίθςθ και πεηογραφία
13 Χυγκριτικζσ αναγνϊςεισ: Ξαρυωτάκθσ – Ππωντλαίρ, Χεφζρθσ – Ζλιοτ.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Υρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass
(πλθροφορίεσ μακιματοσ, ανάρτθςθ ςθμειϊςεων,
διδακτικοφ υλικοφ, ανακοινϊςεισ, επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ)
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω email
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Εξαμήνου
39
Διαλζξεισ
109
Αυτόνομθ μελζτθ και

προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

2

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Χφνολο:

150

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
Πζκοδοσ αξιολόγθςθσ: Χυμπεραςματικι
Ψελικι γραπτι εξζταςθ δφο (2) ωρϊν
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ τόςο ςχετικά με το
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Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ,
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Καλλιτεχνικι

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ (αρχζσ και
ορολογία) όςο και με το πρακτικό μζροσ (ανάλυςθ
κειμζνων, διδακτικζσ εφαρμογζσ)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :



Travers Martin (2005) Ειςαγωγι ςτθ νεότερθ ευρωπαϊκι λογοτεχνία, μετάφραςθ: Λ.
Ραοφμ, Π. Υαπαθλιάδθ, επιμζλεια-ειςαγωγι: Ψ. Ξαγιαλισ, Ακινα: Βιβλιόραμα.



Βογιατηάκθ, Εφθ (2016) Αιςκθτικά ρεφματα ςτθν ευρωπαϊκι και τθ νεοελλθνικι
λογοτεχνία του 19ου και του 20ου αι., Ακινα: Εκδόςεισ Gutenberg.



Υεραιτζρω βιβλιογραφία

- Αγγελάτοσ, Δ. (2005) Θ ςυγκριτικι γραμματολογία ςτθν Ελλάδα: φγχρονεσ τάςεισ, Ακινα:
Ελλθνικά Γράμματα.
- Brunel P., Pichois Cl., Rousseau A.-M. (1997) Σί είναι θ ςυγκριτικι γραμματολογία;
Πετάφραςθ-πρόλογοσ-ςθμειϊςεισ: Δ. Αγγελάτοσ, Ακινα: Εκδόςεισ Υατάκθ.
- Υολίτου-Παρμαρινοφ Ε., Θ υγκριτικι Φιλολογία. Χϊροσ, ςκοπόσ και μζκοδοσ ζρευνασ,
Ξαρδαμίτςασ, Ακινα, Ακινα, 1981.
- Bassnett S., υγκριτικι Γραμματολογία, Κριτικι ειςαγωγι, μτφρ.: Α. Αναςταςιάδου,
επίμετρο: Δ. Ψηιόβασ, Υατάκθσ, Ακινα, 2000.
- Δ. Ψηιόβασ «Χυγκριτικι γραμματολογία και διαπολιτιςμικότθτα», ςτον τόμο Bassnett S.,
υγκριτικι Γραμματολογία, Κριτικι ειςαγωγι, μτφρ.: Α. Αναςταςιάδου, επίμετρο: Δ.
Ψηιόβασ, Υατάκθσ, Ακινα, 2000, ςς. 256-270.
- Χιαφλζκθσ Η. υγκριτιςμόσ και Ιςτορία τθσ Λογοτεχνίασ, Επικαιρότθτα, Ακινα, 1988.
- Ψςιριμϊκου Ο. «Υολυπολιτιςμικζσ ςπουδζσ και ςυγκριτικι γραμματολογία ςτθ ςτροφι
του αιϊνα», Εςωτερικι ταχφτθτα, Άγρα, Ακινα, 2000, ςς. 57-70.
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Δια-κείμενα, ‘Εκδοςθ Εργαςτθρίου Χυγκριτικισ Γραμματολογίασ, Α.Υ.Κ.
φγκριςθ, Ζκδοςθ Ελλθνικισ Εταιρείασ Γενικισ και Χυγκριτικισ Γραμματολογίασ.
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ΓΛΩ305
ΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΗΩΘ ΓΑΒΙΘΛΙΔΟΥ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΘΕΩΘΤΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΓΛΩ 305
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Χειμερινό/Εαρινό
ΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΓΟΩΧΧΛΞΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ
ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΛΑ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ERASMUS
NAI
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04199/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ επίγνωςθσ, από τθν πλευρά των φοιτθτϊν, για
τον γραμματιςμό ωσ κοινωνικι πρακτικι και για τθν ιςχφ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ
παραγωγισ κειμζνων ωσ παραγόντων διαμόρφωςθσ ταυτότθτασ κακϊσ και θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων για το ςχεδιαςμό του γλωςςικοφ μακιματοσ.
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Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να:
Χχεδιάηουν και να υλοποιοφν ζνα ςχζδιο μακιματοσ
Χχεδιάηουν και να υλοποιοφν ζνα διδακτικό ςενάριο
Δθμιουργοφν φάκελο διδακτικοφ υλικοφ για τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ
Χρθςιμοποιοφν το αναλυτικό πρόγραμμα ϊςτε να οργανϊνουν τθ διδαςκαλία του
Αξιοποιοφν το αναλυτικό πρόγραμμα για να ςχεδιάηουν ενότθτεσ
Αντιλαμβάνονται το γραμματιςμό ωσ μια κοινωνικι πρακτικι, τοποκετθμζνθ ςε ιδιαίτερεσ
περιςτάςεισ επικοινωνίασ

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. Θ κεωρία του Γραμματιςμοφ των Γραμματιςμϊν και των πολυγραμματιςμϊν.
2.

Σ κριτικόσ Γραμματιςμόσ.

3. Θ επικοινωνιακι μζκοδοσ, θ ζννοια του πλαιςίου, θ διαφοροποιθμζνθ
παιδαγωγικι και θ διακεματικότθτα.
4. Θ κειμενοκεντρικι κεωρία: Είδθ κειμζνων και διδακτικζσ προεκτάςεισ. Ψο κείμενο
ωσ διαδικαςία και ωσ προϊόν.
5. Χτρατθγικζσ εκμάκθςθσ.
6. Διγλωςςία και διαχείριςθ διαφορετικότθτασ ςτθν τάξθ Λ
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7. Διγλωςςία και διαχείριςθ διαφορετικότθτασ ςτθν τάξθ ΛΛ
8. Θ ζννοια του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ: Αναλυτικά Υρογράμματα Χπουδϊν για τθ
γλϊςςα ςτο Γυμνάςιο
9. Χχεδιαςμόσ ενότθτασ, πρότηεκτ, διδακτικό ςενάριο, καταιγιςμόσ ιδεϊν, debate
10. Αξιολόγθςθ και Υορτφόλιο.
11. Διδαςκαλία γλϊςςασ και ΨΥΕ
12. Υαρουςιάςεισ εργαςιϊν
13. Υαρουςιάςεισ εργαςιϊν

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Χεμινάρια
Πελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
Εκπόνθςθ project
ατομικοφ
Εκπόνθςθ project
ομαδικοφ
Δθμιουργία φακζλου
υλικοφ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
20
10
20
35
35
30

6Χ25=150
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Διαμορφωτικι
Απάντθςθ ςε ερωτιςεισ που αφοροφν τα αναλυτικά προγράμματα
ςπουδϊν (30%) (15/5)
χζδιο μακιματοσ (ατομικό) (30%) (22/5)
Διδακτικό ςενάριο (ομαδικι) (30%) (δφο τελευταία μακιματα)
Παράδοςθ Πορτφόλιο (10%) (1 και 2 Ιουνίου 5.00 με 9.00 εργαςτιριο
γλωςςολογίασ)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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ΡΑΙΔ532
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ: ΜΑΘΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΘΝΘ ΚΟΕ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

KΟΑΧΛΞΩΡ & ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
Υροπτυχιακό
ΡΑΙΔ532
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Γενικι Διδακτικι:
Διδακτικζσ Αςκιςεισ

Μάκθςθ

Εαρινό

και

διδαςκαλία-

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

Ωποβάκρου
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
Ξανζνα
ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04108/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Πε το μάκθμα αυτό αναμζνεται οι φοιτθτζσ-τριεσ:
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Ρα αναπτφξουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ ςχετικά με:
Ψο φαινόμενο τθσ μάκθςθσ.
Ψισ προεκτάςεισ και εφαρμογζσ των κεωριϊν τθσ μάκθςθσ ςτθ διδακτικι πράξθ.
Ψθν ζννοια τθσ μεκοδολογίασ, μζςα από τθν οποία αντλοφνται δυνατότθτεσ επιλογισ
εναλλακτικϊν λφςεων για δράςθ προσ τθν επίτευξθ του ςκοποφ και των ςτόχων τθσ
διδαςκαλίασ.
Ψθν Αξιολόγθςθ
Ψισ ζννοιεσ Αναλυτικό Υρόγραμμα, διδαςκαλία, ςχολικά εγχειρίδια.
Σ φοιτθτισ κα καταςτεί ικανόσ:
Ρα ςχεδιάηει και να πραγματοποιεί μια διδαςκαλία αναγνωρίηοντασ τθν υπεροχι τθσ
ενεργοφ ςυμμετοχισ του μακθτι ςτθ διαδικαςία, να αυτοαξιολογείται και να αξιοποιεί τθν
αντίςτοιχθ ανατροφοδότθςθ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Οιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Σμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
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3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Θεωρθτικό Μζροσ
Θ κζςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ ςτο χάρτθ των επιςτθμϊν τθσ αγωγισ.
Βαςικζσ ζννοιεσ και περιεχόμενα τθσ Διδακτικισ: Διδαςκαλία, Πάκθςθ, Υρόγραμμα Χπουδϊν
και ςυναφείσ ζννοιεσ (ωρολόγιο πρόγραμμα, αναλυτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ςπουδϊν).
Ψο φαινόμενο τθσ μάκθςθσ, όπωσ προβάλλεται μζςα από τισ διάφορεσ Χχολζσ και
εκπροςϊπουσ τουσ, όπωσ: θ Χχολι Χυμπεριφοράσ, θ Γνωςτικι, θ Πορφολογικι, θ
Συμανιςτικι, θ Ξονςτρουκτιβιςτικι κ.α. Εφαρμογζσ των κεωριϊν τθσ μάκθςθσ ςτθ διδακτικι
πράξθ.
Σ ρόλοσ των ατομικϊν παραγόντων τθσ μάκθςθσ (π.χ. θ αντίλθψθ, τα κίνθτρα, θ πολλαπλι
νοθμοςφνθ, το φφλο κ.ά.) και γενικότερα το προφίλ μάκθςθσ των μακθτϊν ςτισ ςχολικζσ
διεργαςίεσ.
Ψο Αναλυτικό Υρόγραμμα. Ζννοια και περιεχόμενο. Σργάνωςθ και αξιολόγθςθ του Α.Υ.
Αναλυτικό Υρόγραμμα και διδακτικι πράξθ. Θ ζννοια του Υαραπρογράμματοσ.
Υροςεγγίςεισ διδαςκαλίασ με βάςθ τθν κυρίαρχθ λογικι διεργαςία, μζκοδοι, μορφζσ
διδαςκαλίασ.

Διδαςκαλία

µε

οµάδεσ

εργαςίασ,

οµαδοςυνεργατικι

διδαςκαλία,

διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, διδαςκαλία µε βάςθ τθ µζκοδο project / ςχζδιο δράςθσ.
Αξιολόγθςθ
Χχολικά Εγχειρίδια. Ξατθγορίεσ διδακτικϊν εγχειριδίων.
Αξιολόγθςθ των ςχολικϊν εγχειριδίων. Θ ςχζςθ του ςχολικοφ εγχειριδίου του Αναλυτικοφ
Υρογράμματοσ και τθσ διδαςκαλίασ. Ξατάςτρωςθ «Χχεδίου διδαςκαλίασ», «Χεναρίου
διδαςκαλίασ» μιασ επιμζρουσ διδακτικισ ενότθτασ, είτε ςε ωριαία είτε ςε ευρφτερθ βάςθ.
Αυτοαξιολόγθςθ. Άςκθςθ ςτθν αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου, ςεναρίου
διδαςκαλίασ.

Ρρακτικό μζροσ
Χτο πλαίςιο του μακιματοσ διεξάγεται πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν ςε ςχολεία τθσ
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Ξομοτθνισ: 1ο , 2ο, 3ο, 4ο Γυμνάςια Ξομοτθνισ, ςτο Πουςικό Γυμνάςιο Ξομοτθνισ και ςτα 1ο,
2ο, και 3ο Οφκεια Ξομοτθνισ και ςτο Πουςικό Οφκειο Ξομοτθνισ. Επίςθσ ςτο Πειονοτικό
Γυμνάςιο και Οφκειο Ξομοτθνισ.
-Οργάνωςθ και Διεξαγωγι τθσ Διδακτικισ Άςκθςθσ: Ψθ γενικι εποπτεία τθσ οργάνωςθσ τθσ
Διδακτικισ Άςκθςθσ

τθν ζχει θ διδάςκουςα του μακιματοσ. Ξάκε φοιτθτισ κα

παρακολουκιςει μακιματα ςε τάξεισ Χχολείων (Γυμναςίων και Ουκείων τθσ πόλθσ τθσ
Ξομοτθνισ). Επιδιϊκεται να υπάρχει αντιςτοιχία των όςων διδάςκονται οι φοιτθτζσ με εκείνα
που παρακολουκοφν ςτθ ςχολικι αίκουςα. Θ παρακολοφκθςθ ολοκλθρϊνεται με κριτικι
αξιολόγθςθ των διδαςκαλιϊν από τουσ φοιτθτζσ ςε ςυνεργαςία με τθ διδάςκουςα του
μακιματοσ (προφορικι και γραπτι με τθ ςυμπλιρωςθ δελτίου διδακτικισ άςκθςθσ). Χτα
ςχολεία οι ανάδοχοι κακθγθτζσ των φοιτθτϊν διακρίνονται για τθν εξαιρετικι ςυνεργαςία
τουσ με το Ψμιμα μασ.
-Πραγματοποίθςθ διδαςκαλίασ από φοιτθτζσ: Σι φοιτθτζσ πραγματοποιοφν μικροδιδαςκαλίεσ
και μετά από ςυνεννόθςθ τθσ διδάςκουςασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων μποροφν
να πραγματοποιιςουν διδαςκαλίεσ ςτα ςυνεργαηόμενα ςχολεία. Σι φοιτθτζσ ςυμπλθρϊνουν
ςχζδια, ςενάρια διδαςκαλίασ αντιςτοιχοφντα ςτισ μικροδιδαςκαλίεσ και διδαςκαλίεσ τουσ.
Χτο πλαίςιο τθσ Διδακτικισ Άςκθςθσ οι φοιτθτζσ μασ ζρχονται ςε επαφι με τθ ηϊςα
εκπαιδευτικι πραγματικότθτα. Αλλά, μζςω δράςεων, που διοργανϊνουμε και οι μάχιμοι
εκπαιδευτικοί με καινοτόμεσ διδακτικζσ μεκόδουσ. Υροϊόν μιασ τζτοιασ δράςθσ αποτελεί το
ςυμπόςιο για τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και μάκθςθ που διοργανϊςαμε ςε Διεκνζσ
Χυνζδριο:http://reimaginingschools.com/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Χτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του

Χρθςιμοποιοφνται Ψ.Υ.Ε ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν
επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ : Χριςθ βάςεων
δεδομζνων Διδακτικό Ωλικό, ανακοινϊςεισ και
επικοινωνία μζςω τθσ πλατφόρμασ classweb
Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
Χυμμετοχι ςτισ
διδακτικζσ αςκιςεισ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ
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39
11
40
58

2

ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Χτθν τελικι αξιολόγθςθ λαμβάνεται υπόψθ:
1)Θ ςυμμετοχι ςτθ Διδακτικι Άςκθςθ και θ ςυνζπεια
ανταπόκριςθσ.
2)Θ γραπτι εξζταςθ είναι δίωρθ και περιλαμβάνει:
Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

Βρεττόσ Λ.Ε. – Ξαψάλθσ Α.Γ., Αναλυτικά Προγράμματα, Art of Text, Κεςςαλονίκθ 1994.
Δαφζρμοσ Π., Θ Πολιτιςμικι-Ιςτορικι Θεωρία του Vygotsky, Ατραπόσ, Ακινα 2002
Κεοφιλίδθσ Χ., Διακεματικι Προςζγγιςθ τθσ Διδαςκαλίασ, Εκδόςεισ Γρθγόρθ, Ακινα 2002.
Ξανάκθσ Λ.Ρ., Θ Οργάνωςθ τθσ Διδαςκαλίασ-Μάκθςθσ με Ομάδεσ Εργαςίασ, Ψυπωκιτω –
Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα 2001.
Ξαςςωτάκθσ Π.Λ. – Φλουρισ Γ., Μάκθςθ και διδαςκαλία. Θεωρία, Πράξθ και Αξιολόγθςθ τθσ
Διδαςκαλίασ, τ. Βϋ, Ακινα 2005.
Koρρζ Ε., Θζματα Διδακτικισ Μεκοδολογίασ. Αναλυτικό Πρόγρaμμα, Διδαςκαλία, χολικά
Εγχειρίδια, Εκδόςεισ Γρθγόρθ, Ακινα 2010.
Ξουτςελίνθ-Λωαννίδου Π., Κεωρθτικό πλαίςιο για τθν αξιολόγθςθ των διδακτικϊν
εγχειριδίων, Νζα Παιδεία, τ. 79, Ακινα 1996, 70-77.
Οιαντίνθσ Δ., Διδακτικι, Ακινα 1990.
Παρκαντϊνθσ Λ.Χ., Ανκρωπαγωγικι, Σόμοσ 2, Παιδαγωγικι, Ψυχολογία και Διδακτικι, Ακινα
1990.
Παρμαρινόσ I.Γ., Σο χολικό Πρόγραμμα, Ακινα 1992.
Πατςαγγοφρασ Θ.Γ., Ομαδοςυνεργατικι Διδαςκαλία και Μάκθςθ, Εκδόςεισ Γρθγόρθ,
Ακινα 2008.
Πατςαγγοφρασ Θ.Γ., Θεωρία και Πράξθ τθσ Διδαςκαλίασ, τ. Αϋ, Θ Προςωπικι Θεωρία ωσ
Πλαίςιο τοχαςτικο-κριτικισ Ανάλυςθσ, Gutenberg, Ακινα 19992.
Πατςαγγοφρασ Θ.Γ., Θεωρία και πράξθ τθσ Διδαςκαλίασ, τ. Βϋ, τρατθγικζσ Διδαςκαλίασ, Θ
Κριτικι ςκζψθ ςτθ Διδακτικι Πράξθ, Gutenberg, Ακινα 19994.
Πατςαγγοφρασ Θ.Γ. και Χζλμθσ Χ., Υαραγωγι εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ ςτθν Εκπαίδευςθ,
κεωρθτικζσ παραδοχζσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο Ψαλλιδάσ Β. (επιμ.), Πρακτικά
του Πανελλινιου υμποςίου για το ςχεδιαςμό και τθν Παραγωγι Παιδαγωγικοφ Τλικοφ
για τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ (63-106), Ελλθνικι Εταιρεία για τθν Υροςταςία του
Υεριβάλλοντοσ και τθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ, Εκδόςεισ Οιβάνθ, Ακινα 2003.
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ΥΑΕΦ144
ΛΥΙΚΘ ΡΟΙΘΣΘ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΜΑΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ,
ΛΕΚΤΟΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΥΑΕΦ144
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΑΦΛΡΤ
ΟΩΦΛΞΘ ΥΣΛΘΧΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ
https://classweb.duth.gr/class_profile.asp?key

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σν κάζεκα ζα πξνζθέξεη κηα εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηεο Αξρατθήο Λπξηθήο Πνίεζεο κε
ηε δηδαζθαιία επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ ηεο ρνξηθήο ιπξηθήο πνίεζεο.
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο νη θνηηεηέο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη:
 Σε ζέζε ηεο Αξρατθήο Λπξηθήο Πνίεζεο ζηελ ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο
Λνγνηερλίαο (ζρέζε κε ην Έπνο θαη ην Γξάκα θαζώο θαη κε ηα ιπξηθά είδε ηεο όςηκεο
πεξηόδνπ).


Σηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εηδώλ ηεο Λπξηθήο Πνίεζεο



Θέκαηα ιπξηθήο ζύλζεζεο: απηναλαθνξηθόηεηα θαη αθήγεζε



Σε ρξήζε ηνπ κύζνπ από ηνπο αξραίνπο ιπξηθνύο πνηεηέο.



Σνπο ηξόπνπο εθηέιεζεο ησλ ιπξηθώλ εηδώλ θαη ην θνηλό ηνπο.



Εεηήκαηα θηινινγηθήο θξηηηθήο γηα ην είδνο (Σν „Δγώ‟ ηνπ πνηεηή θαη ηνπ ρνξνύ).

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ
απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ.
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Δηζαγσγηθά:
1. Από ηε καθξνζθειή επηθή αθήγεζε ζηε ζύληνκε ιπξηθή σδή.
α. Οη Αξρατθνί ρξόλνη: Κνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο
β. Ο ιπξηθόο ιόγνο: ειεγεία-ίακβνο-ιπξηθέο κνλσδίεο-ρνξηθέο σδέο
2. Θέκαηα εξκελείαο ηεο κνλσδηθήο πνίεζεο (κε επηιεγκέλα θείκελα): απηναλαθνξηθόηεηα
(„Δγώ‟ ηνπ πνηεηή), ζπλζήθεο παξνπζίαζεο, ηζηνξηθή πξνζέγγηζε (ι.ρ. ε πνιηηηθή
δηάζηαζε ησλ σδώλ ηνπ Αιθαίνπ)
3. α. Υνξηθή πνίεζε: είδε
β. Σν Παξζέλεην ηνπ Αιθκάλα
4. α. Δπίληθνη: ηαπηόηεηα ησλ σδώλ-εθπξόζσπνη (ζσδόκελν έξγν Πηλδάξνπ θαη
Βαθρπιίδε)
β.Πίλδαξνο: Δπίληθνη (επηιεγκέλα θείκελα)
5. Πίλδαξνο: Δπίληθνη (επηιεγκέλα θείκελα)
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6. Πίλδαξνο: Δπίληθνη (επηιεγκέλα θείκελα)
7. Πίλδαξνο: Γηζύξακβνη
8. Βαθρπιίδεο: Γηζύξακβνη (επηιεγκέλα θείκελα)
9. Βαθρπιίδεο: Γηζύξακβνη (επηιεγκέλα θείκελα)
10. Βαθρπιίδεο: Γηζύξακβνη (επηιεγκέλα θείκελα)
11. Βαθρπιίδεο: Γηζύξακβνη (επηιεγκέλα θείκελα)
12. Εεηήκαηα εξκελείαο: ύλζεζε („Δγώ‟ ηνπ πνηεηή /„Δγώ‟ ηνπ ρνξνύ, ιπξηθή αθήγεζε)
θαη παξάζηαζε ησλ ρνξηθώλ σδώλ.
13. α. Σειεηνπξγία θαη δξακαηηθόηεηα ησλ ρνξηθώλ σδώλ-Γηαθνξά Πηλδάξνπ θαη
Βαθρπιίδε.
β. Νένο δηζύξακβνο / Νέα Μνπζηθή
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ηελ ηάμε

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ
Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο θαη επηθνηλσλία κέζσ
ηεο πιαηθόξκαο classweb
Δπηθνηλσλία κέζσ email.

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Δπαζηηπιόηηηα
Γηαιέμεηο
Μειέηε & Αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο
Απηνηειήο κειέηε θαη
πξνεηνηκαζία γηα ηηο
εμεηάζεηο

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε
Σύνολο Μαθήμαηορ
(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ
ανά πιζηωηική μονάδα)

ΦόπηορΕπγαζίαρ
Εξαμήνος
39
14

70

2
150

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,

Γίσξε γξαπηή εμέηαζε ζηα ειιεληθά, ε νπνία
πεξηιακβάλεη θαη εξσηήζεηο αλάπηπμεο δνθηκίσλ.
ηελ αμηνιόγεζε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο ζα
ζπλεθηηκεζνύλ:
–Ζ ηθαλόηεηα ησλ θνηηεηώλ λα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά
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Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ,
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Καλλιτεχνικι

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

ην εμεηαδόκελν θείκελν.
–ηνηρεία ιεμηινγηθήο θαηαλόεζεο, κεηξηθήο αλάιπζεο
θαη ππνκλεκαηηζκνύ.
–Ο βαζκόο θαηαλόεζεο ησλ βαζηθώλ ζεκάησλ ηεο
θηινινγηθήο θξηηηθήο γηα ηελ εξκελεία ηεο αξραίαο
ηξαγσδίαο.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

πγγξάκκαηα:
1. Η. Ν. Πεξπζηλάθεο, Αξρατθή Λπξηθή Πνίεζε, Αζήλα 2012
2. W. M. Malcolm-H. Maehler, Πίλδαξνο-Βαθρπιίδεο, Αζήλα 2010
• Άιιε πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία
o

C. M. Bowra, Αξραία Διιεληθή Λπξηθή Πνίεζε, ηόκ. 1&2, Αζήλα 2010
(αλαη.)

o

Λ. Αζαλαζάθε, Ἀείδεην πὰλ ηέκελνο: Οη ρνξηθέο παξαζηάζεηο θαη ην θνηλό
ηνπο ζηελ αξρατθή θαη πξώηκε θιαζηθή πεξίνδν, Ζξάθιεην 2009 (Παλ/θέο εθδ.
Κξήηεο)

o

Υ. Αιεμνπνύινπ, Από ηνλ αλαηξεπηηθό ηακβνγξάθν Αξρίινρν ζηνλ ιπξηθό
αθεγεηή Βαθρπιίδε, Αζήλα 2004.

o

Η. Καδάδεο, Λπξηθή Πνίεζε: Ο Αξρατθόο Λπξηζκόο σο κνπζηθή παηδεία,
Θεζ/λίθε 2000 (Βάληαο).

o

C. Calame, Choruses of Young Women in Ancient Greece: Their Morphology,
Religious Role, and Social Function, transl. by D. Collins and J. Orion,
Oxford 2001.

o

A. P. David, The Dance of the Muses: Choral Theory and Ancient Greek
Poetics, New York 2006.

o

B. Kowalzig, Singing for the gods: Performances of Myth and Ritual in
Archaic and Classical Greece, Oxford 2007.

o

B. Kowalzig and P. Wilson (eds.), Dithyramb in Context, Oxford, 2013.

o

L. B. Lawer, The Dance in Ancient Greece, London 1964.

o

M. R. Lefkowitz, First-Person Fictions: Pindar’s Poetic, Oxford 1991.

o

P. A. LeVen, The Many-Headed Muse: Tradition and Innovation in Late
Classical Greek Lyric Poetry,Cambridge 2014.

o

S. H. Lonsdale, Dance and Ritual Play in Greek Religion, Baltimore / London
1993.
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o

P. Murray–P. Wilson, Wusic and the Muses: The Culture of Mousike in the
Classical Athenian City, Oxford 2004.

o

Shapiro, A. (επηκ.), The Cambridge Companion to Archaic Greece,
Cambridge 2007

o

M. J. H. Weiden van der, The Dithyrambs of Pindar: Introduction, Text
and Commentary, Amsterdam 1991.

o

H. Maehler, Bacchylides: A Selection , Cambridge 2004.
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ΕΕΑΕΦ152
ΡΑΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΙΣΧΟΥΛΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΡΑΡΥΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΥΑΡΑΓΛΩΨΑ ΧΑΦΛΧΧΣΩΟΘ
ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΑΕΦ152
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β´Ηϊνθ, Εαρινό,
ΧΨ´και
Θ´εξάμθνο
ΥΑΥΩΦΣΟΣΓΛΑ ΛΛ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:

Χυνιςτάται οι φοιτθτζσ να ζχουν παρακολουκιςει είτε το
ΕΕΑΕΦ141 (Υαπυρολογία Λ) είτε το ΕΕΑΕΦ168
(Υολιτιςμικζσ προκαταλιψεισ και αλλθλεπιδράςεισ

ςτθν αρχαιότθτα)
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04204/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/-τριεσ κα διακζτουν μια ςθμαντικι
εξοικείωςθ τόςο με τθ κεωρθτικι εναςχόλθςθ τθσ ςφγχρονθσ ζρευνασ με τθν αρχαία ελλθνικι και
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αιγυπτιακι μαγεία όςο και με ςυγκεκριμζνα ερωτιματα κρθςκειολογικοφ και πολιτιςμικοφ
ενδιαφζροντοσ (όπωσ, για παράδειγμα, πϊσ γινόταν θ διακίνθςθ μαγικϊν τελετουργιϊν και
κειμζνων ςτθ Πεςόγειο, για ποιουσ λόγουσ κατζφευγαν οι άνκρωποι ςτισ ςκοτεινζσ δυνάμεισ τθσ
μαγείασ, ποια ιταν τα μζςα που χρθςιμοποιοφςαν οι αρχαίοι μάγοι, πϊσ γίνεται κανείσ
επαγγελματίασ μάγοσ, ποιοι πολιτιςμικοί παράγοντεσ διαμόρφωςαν και επθρζαςαν τθν
ελλθνορρωμαϊκι μαγεία κ.ά.) Ξακ᾽ όλθ τθ διάρκεια τθσ ελλθνικισ και ρωμαϊκισ αρχαιότθτασ θ
μαγεία αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα «κλειδιά» για τθν κατανόθςθ του τρόπου ςκζψθσ και
τθσ κακθμερινότθτασ του μζςου ανκρϊπου τθσ εποχισ. Ψο μάκθμα εξετάηει υπό αυτό το πρίςμα τθν
επίδραςθ τθσ μαγείασ ςτο χειριςμό δικαςτικϊν διαμαχϊν, προςωπικοφ ανταγωνιςμοφ και
προςβολϊν, ερωτικισ κακυπόταξθσ, εκδίκθςθσ, αλλά και ςτθν τόςο ςυνθκιςμζνθ αγωνία του
ανκρϊπου για το μζλλον, τον κάνατο και τισ ςχζςεισ του με τουσ κεοφσ. Θ ειςαγωγι ςτθν
προβλθματικι τθσ αρχαίασ μαγείασ επιχειρείται i) μζςα από κείμενα τθσ κλαςικισ γραμματείασ
(Σμιρου Ὀδφςςεια, Υλάτωνοσ υμπόςιον, Πολιτεία και Νόμοι, , κακϊσ και τα κείμενα του
Κεόκριτου, του Απολλϊνιου Φόδιου, του Ψευδο-Απολλόδωρου, του Ξλιμεντοσ Αλεξανδρζα, του
Απουλιιου κ.ἀ), και ii) μζςα από τα μαγικά παπυρικά κείμενα που ζφεραν ςτο φωσ οι ςφγχρονεσ
αναςκαφζσ ςτθν Αίγυπτο (βλ. Papyri Graecae Magicae τ. I-II και Supplementum Magicum, τ. I-II). Σι
μαγικοί πάπυροι (κατάρεσ, φίλτρα ερωτικισ κακυπόταξθσ, εξορκιςμοί, ονειρομαντείεσ,
λυχνομαντείεσ, λεκανομαντείεσ κ.λπ.) αποτελοφν μια ςθμαντικι αλλά ιδιάηουςα κατθγορία
παραλογοτεχνικϊν κειμζνων, ςτα οποία ςτρζφει το ενδιαφζρον τθσ θ ςφγχρονθ φιλολογικι ζρευνα,
κακϊσ θ ςυμβολι τουσ ςτθν ερμθνεία των κειμζνων τθσ κλαςικισ γραμματείασ είναι ανεκτίμθτθ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

1. Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
3. Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
4. Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον (κλαςικι φιλολογία, παπυρολογία, κρθςκειολογία)
6. Αυτόνομθ εργαςία
7. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
i) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΘ ΔΙΑΛΕΞΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΙΓΥΡΤΙΑΚΘ ΜΑΓΕΙΑ
1. ΑΦΧΑΛΑ ΑΛΓΩΥΨΛΑΞΘ ΠΑΓΕΛΑ
2. Θ ΠΑΓΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΑΛΓΩΥΨΣ
3. ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΠΑΓΕΛΑ ΧΨΘΡ ΑΛΓΩΥΨΣ
3.Λ. ΥΦΩΨΕΧ ΑΡΑΞΑΟΩΨΕΛΧ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΛΧ
3.ΛΛ. ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΩΡ ΞΕΛΠΕΡΩΡ
3.ΛΛΛ. ΧΦΣΡΣΟΣΓΘΧΘ
3.IV. ΩΠΡΣΛ
3.V. ΕΡΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ: A. ΓΡΩΧΨΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ B. ΠΛΚΦΑΛΞΑ ΞΑΛ ΥΕΦΧΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ C. ΒΑΒΩΟΩΡΛΑΞΑ
ΧΨΣΛΧΕΛΑ D. ΟΑΨΛΡΛΞΑ ΞΑΛ ΦΩΠΑΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ E. ΧΘΠΛΨΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ F.ΒΣΩΔΛΧΨΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ (?)
ii) ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΘΝΟΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ
1. ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑΨΑ ΑΥΣ ΕΟΟΘΡΕΧ ΞΑΛ ΟΑΨΛΡΣΩΧ ΞΟΑΧΛΞΣΩΧ ΧΩΓΓΦΑΦΕΛΧ
2. Θ ΠΑΓΛΧΧΑ ΞΛΦΞΘ (ΣΠΘΦΣΩ ΣΔΩΧΧΕΛΑ, ραψωδία κ, ςτ. 210-347)
3. ΣΛ ΨΦΕΛΧ ΥΛΣ ΔΛΑΧΘΠΣΛ ΠΑΓΣΛ ΑΡΑΠΕΧΑ ΧΨΣΡ ΣΠΘΦΣ ΞΑΛ ΨΣΩΧ ΧΩΓΓΦΑΦΕΛΧ ΨΘΧ
ΕΟΟΘΡΛΧΨΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΔΣΩ: Σρφζασ, Υυκαγόρασ, Εμπεδοκλισ (ςφντομθ επιςκόπθςθ).
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4. ΧΨΑΧΘ ΨΣΩ ΥΟΑΨΩΡΑ ΞΑΛ ΨΣΩ ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΘ ΑΥΕΡΑΡΨΛ ΧΨΘΡ ΑΦΧΑΛΑ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΠΑΓΕΛΑ
iii) ΕΛΛΘΝΙΣΤΙΚΘ ΡΕΙΟΔΟΣ
Σ Ψάλωσ, το πρϊτο ρομπότ ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ. Δθμιουργία μάγων ι κεϊν; Κα
ςυηθτθκοφν οι μαρτυρίεσ των:
• Απολλ. Φοδίου, Ἀργοναυτικά 4.1638-1688
• Ψευδο-Απολλόδωρου, Βιβλιοκικθ 1.140-141
iv) ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΓΙΚΩΝ ΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΓΙΚΟΥΣ
ΡΑΡΥΟΥΣ
• Κεοκρίτου Φαρμακεφτρια.
Χφγκριςθ του διάςθμου κειμζνου τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ με τθ μαρτυρία των
μαγικϊν παπφρων:
• PGM IV 296-466 (ΦΛΟΨΦΣΞΑΨΑΔΕΧΠΣΧ)
• PGM I 263–347 (ΑΥΣΟΟΩΡΛΑΞΘ ΕΥΛΞΟΘΧΘ)
v) ΕΚΔΟΣΘ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΑΓΙΚΩΝ ΡΑΡΥΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΡΟΙΚΙΛΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Υρόςωπο με πρόςωπο κατά
πανεπιςτθμιακϊν παραδόςεων

τθ

διάρκεια

των

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. τόςο ςτθ Διδαςκαλία όςο και ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ, δθλαδι:
 Χριςθ βάςεων δεδομζνων (TLG κ.λπ.)


Υαρουςιάςεισ – διδαςκαλία με εξειδικευμζνο
λογιςμικό (ppt κ.λπ.)



Ανάρτθςθ υλικοφ διδαςκαλίασ ςτθν πλατφόρμα
του eclass.



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (μζςω
του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
(μζςω ppt και υλικοφ
προετοιμαςίασ που ζχει
αναρτθκεί ςτο eclass)
Πελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
14

10
85

2

150

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ

Τελικι Αξιολόγθςθ:

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

Τρίωρθ γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία κα
περιλαμβάνει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ, ερωτιςεισ ςφντομθσ
απάντθςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ςτθν
παρακάτω φλθ:
ΘΔΧΡΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Η μαγεία ζηην ελληνορρφμαχκή αρταιόηηηα. Δπιζκόπηζη ηης
αρταίας ελληνικής και αιγσπηιακής μαγείας σπό ηο θφς
επιλεγμένφν κειμένφν ηης αρταίας ελληνικής γραμμαηείας και
ηφν ελληνικών μαγικών παπσρικών κειμένφν.
ΚΔΙΜΔΝΑ

Μεηάθραζη, πραγμαηολογικά και ερμηνεσηικά ζηοιτεία για ηα
παρακάηφ κείμενα:
ΑΡΥΑΙΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΤΓΓΡΑΦΔΙ

1. Ομήροσ Ὀδύζζεια, ραυφδία κ´, ζη. 233-240, 302-306,
316-322
2. Φεσδο-Απολλόδφροσ Βιβλιοθήκη 1.140-141
3. Απολλώνιοσ Ροδίοσ Ἀργοναυηικά 4.1638-1648
4. Θεοκρίηοσ Φαρμακεύηρια
ΠΑΠΤΡΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ

1. ΦΙΛΣΡΟΚΑΣΑΓΔΜΟ (PGM IV 296-466): οι ζη. 296-304, 321384
2. ΑΠΟΛΛΧΝΙΑΚΗ ΔΠΙΚΛΗΙ (PGM I 263–347): οι ζη. 263-304,
328-347
3. ΜΑΓΙΚΗ ΣΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΣΗΔΙ ΔΝΑΝ ΓΑΙΜΟΝΑ Χ ΒΟΗΘΟ
(PGM I 1-42)
4. ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΟ ΦΤΛΑΚΣΟ (P. Louvre E 7332 bis = Magica Varia
2)
5. ΔΞΟΡΚΙΜΟ (P. Köln inv. 1982 = Suppl. Mag. I 7)
6. ΑΠΟΣΡΟΠΑΨΚΟ ΦΤΛΑΚΣΟ (Inscr. Mus. Louvre 204 = Suppl.
Mag. I 6)

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:
Betz, H.D. The Greek Magical Papyri in Translation, including the Demotic Spells. (Chicago 1992, 2

nd

edition)

Brashear William M., “The Greek Magical Papyri: an Introduction and Survey; Annotated
Biblography (1928-1994),” ANRW II 18.5 (1995) 3380-684
Dickie M. W., Magic and Magicians in the Greco-Roman World. (London and New York 2001)
Faraone, Chr., Αρχαία Ελλθνικι Ερωτικι Μαγεία. (Ακινα 2004)
Faraone, Chr. – Obbink, D. Magika Hiera . Ancient Greek magic and religion. (Oxford 1991)
Graf F., Θ Μαγεία ςτθν ελλθνορρωμαϊκι αρχαιότθτα. Πλθςιάηοντασ τουσ κεοφσ και βλάπτοντασ τουσ
ανκρϊπουσ (Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ). (Θράκλειο 2009)
Hopfner, T. Griechisch-aegyptischer Offenbarungszaubern (Reprint: Amsterdam 1974) =Stud. Pal. 21, 23
Pinch G., Magic in Ancient Egypt (Austin 1994)
Preisendanz, K. – Henrichs, A. Papyri Magicae Graecae2, 2 vols. (Stuttgart 1973, 1974).
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Ritner, R.K., The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice. SAOC 54 (Chicago 1993)
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ΕΕΑΕΦ164
ΚΩΜΩΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΙΣΧΟΥΛΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΡΑΡΥΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΥΑΡΑΓΛΩΨΑ ΧΑΦΛΧΧΣΩΟΘ
ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΑΕΦ164
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β´Ηϊνθ, Εαρινό,
ΧΨ´και
Θ´εξάμθνο
ΞΩΠΩΔΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΑΕΦ104: Ψραγωδία
ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04346/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/-τριεσ κα εξοικειωκοφν με τθν αρχαία
ελλθνικι κωμωδιογραφία γενικότερα και τθ λεγόμενθ «πολιτικι» κωμωδία ειδικότερα. Χτο πλαίςιο
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του μακιματοσ, εξετάηονται ςε βάκοσ το ιςτορικό, πολιτικό και κρθςκευτικό υπόβακρο των
Βατράχων του Αριςτοφάνθ, ενϊ αναλφονται διεξοδικά θ γλϊςςα, το φφοσ, το μζτρο, κακϊσ και θ
δομι των Βατράχων ςε ςχζςθ με τθν τυπικι δομι μιασ αριςτοφανικισ κωμωδίασ. Σι παραδόςεισ
επεκτείνονται ςε κζματα κωμικισ τεχνικισ, μουςικισ, απαγγελίασ, χοροφ, ςτισ μάςκεσ και τα
κουςτοφμια, ςτθν παράδοςθ του κειμζνου και τζλοσ ςτθν απιχθςθ του Αριςτοφάνθ ςτθ
μεταγενζςτερθ, αλλά και ςτθ ςφγχρονθ δυτικι λογοτεχνία. Σι παραδόςεισ καλφπτουν τόςο
ευρφτερουσ κεωρθτικοφσ προβλθματιςμοφσ που αφοροφν τθν αριςτοφανικι κωμωδία όςο και τθν
εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ των Βατράχων. Σι φοιτθτζσ ενκαρρφνονται να ςυμμετάςχουν ςτθ
ςυηιτθςθ επιςτθμονικϊν κεμάτων που προκφπτουν ςτθ διάρκεια των παραδόςεων, ζτςι ϊςτε να
αναπτφξουν τισ προςωπικζσ τουσ δυνατότθτεσ κριτικισ ανάλυςθσ του κειμζνου.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

3.

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

1.

Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

2.

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

3.

Αυτόνομθ εργαςία

4.

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

1.

ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΘ ΔΛΑΟΕΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΩΠΩΔΛΑ: ΑΦΧΑΛΑ ΞΩΠΩΔΛΑ, ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΞΩΠΩΔΛΑ, Σ ΠΕΡΑΡΔΦΣΧ ΞΑΛ Θ ΡΕΑ
ΞΩΠΩΔΛΑ.

2.

ΑΦΛΧΨΣΦΑΡΘΧ (ΒΛΣΓΦΑΦΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ, ΕΦΓΣΓΦΑΦΛΑ).

3.

ΑΦΛΧΨΣΦΑΡΣΩΧ ΒΑΨΦΑΧΣΛ – Θ ΥΦΩΨΘ ΥΑΦΑΧΨΑΧΘ – ΨΑ ΟΘΡΑΛΑ – ΨΣ ΞΣΛΡΣ – ΨΣ ΛΧΨΣΦΛΞΣ
ΩΥΣΒΑΚΦΣ

4.

Θ ΔΦΑΧΘ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΞΑΛ Σ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΞΣΧ ΑΓΩΡ – ΣΛ ΧΑΦΑΞΨΘΦΕΧ ΞΑΛ Σ ΧΣΦΣΧ – ΨΣ ΚΕΑΨΦΣ, ΣΛ
ΠΑΧΞΕΧ ΞΑΛ ΨΑ ΞΣΩΧΨΣΩΠΛΑ

5.

ΞΩΠΛΞΘ ΨΕΧΡΛΞΘ – ΓΟΩΧΧΑ ΨΣΩ ΑΦΛΧΨΣΦΑΡΘ – ΠΕΨΦΑ, ΠΣΩΧΛΞΘ, ΑΥΑΓΓΕΟΛΑ, ΧΣΦΣΧ – ΨΩΥΛΞΘ
ΔΣΠΘ ΨΘΧ ΑΦΛΧΨΣΦΑΡΛΞΘΧ ΞΩΠΩΔΛΑΧ

6.

Θ ΧΕΛΦΣΓΦΑΦΘ ΥΑΦΑΔΣΧΘ ΨΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ – ΑΥΘΧΘΧΘ ΨΣΩ ΑΦΛΧΨΣΦΑΡΘ ΧΨΘΡ ΕΥΣΧΘ ΨΣΩ ΞΑΛ
ΥΦΣΧΟΘΨΘ ΧΕ ΠΕΨΑΓΕΡΕΧΨΕΦΣΩΧ ΧΩΓΓΦΑΦΕΛΧ

7.

ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ ΥΑΦΑΒΑΧΕΩΧ: ΧΨ. 674-685 (ΩΔΘ).

8.

ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ ΥΑΦΑΒΑΧΕΩΧ: ΧΨ. 686-705 (ΕΠΙΡΡΘΜΑ)

9.

ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ ΥΑΦΑΒΑΧΕΩΧ: ΧΨ. 706-716 (ΑΝΣΩΔΘ)

10. ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ ΥΑΦΑΒΑΧΕΩΧ: ΧΨ. 718-737 (ΑΝΣΕΠΙΡΡΘΜΑ)
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11. ΑΡΑΥΑΛΧΨΣΛ: ΧΨ. 354-371
12. ΑΓΩΡ: ΧΨ. 895-904 (ΩΔΘ)

13. ΑΓΩΡ: ΧΨ. 905-970 (ΕΠΙΡΡΘΜΑ). ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΘ ΕΠΙΚΟΠΘΘ ΣΘ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ

Υρόςωπο με πρόςωπο κατά
πανεπιςτθμιακϊν παραδόςεων

τθ

διάρκεια

των

Χριςθ Σ.Π.Ε. τόςο ςτθ Διδαςκαλία όςο και ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ, δθλαδι:
 Χριςθ βάςεων δεδομζνων (TLG κ.λπ.)


Υαρουςιάςεισ – διδαςκαλία με εξειδικευμζνο
λογιςμικό (ppt κ.λπ.)



Ανάρτθςθ υλικοφ διδαςκαλίασ ςτθν πλατφόρμα
του eclass.



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (μζςω
του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
(μζςω ppt και υλικοφ
προετοιμαςίασ που ζχει
αναρτθκεί ςτο eclass)
Πελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)
Τελικι Αξιολόγθςθ:

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
14

10
85

2

150

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

Δίωρθ γραπτι εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία κα
περιλαμβάνει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ, ερωτιςεισ ςφντομθσ
απάντθςθσ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ςτθν
παρακάτω φλθ:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΘ
(i) Ρροζλευςθ του είδουσ
(ii) Ρολιτικι κωμωδία
(iii) Αριςτοφάνθσ, Εφπολισ, Κρατίνοσ
(iv) Οι Βάτραχοι του Αριςτοφάνθ (αναλυτικά ειςαγωγικά
ςτοιχεία για το ζργο και τον ςυγγραφζα)
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Β. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αριςτοφάνουσ, Βάτραχοι
(i) Μετάφραςθ: ςτ. 1–208, 269–322, 354–371, 674–894,
895–1098, 1364–1413, 1500–1533
(ii) Ερμθνεία του διδαγμζνου κειμζνου: ςτθν εξεταςτζα
φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνονται τα ερμθνευτικά,
πραγματολογικά, γλωςςικά, ςυντακτικά, γραμματικά,
μετρικά κ.ά. ςχόλια που διατυπϊνονται κατά τθ διάρκεια
των παραδόςεων.
Γ. ΜΕΤΙΚΘ
• ςτ. 1–207 (ιαμβικό τρίμετρο),
• ςτ. 354–371 (καταλθκτικό αναπαιςτικό τετράμετρο),
• ςτ. 688–705 και 718–737 (καταλθκτικό τροχαϊκό
τετράμετρο)

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:
ΣΤΕΕΟΤΥΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

• Th. Bergk, Aristophanis Comoedias, vol. I–II, Lipsiae:Teubner 1867–1886 (ανατύπωςθ)
• F. W. Hall/W. M. Geldart, Aristophanis Comoediae, vol. I–II, Oxford: OCT 1906–1907
• V. Coulon/H. van Daele, Aristophane, vol. I–V, Paris: Les belles lettres 1967–1972
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• A. Lesky, Ιςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Λογοτεχνίασ (μτφρ. Α. Γ. Ψςοπανάκθ), Κεςςαλονίκθ 1985,
ςς. 339–349 και 582–625
ΑΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΒΑΤΑΧΟΙ

(επιλογή βιβλιογραφίασ)
ΜΕΤΑΦΑΣΕΙΣ

• Υ. Ψ. Δθμθτρακόπουλου, Αριςτοφάνουσ Βάτραχοι (έμμετροσ παράφραςισ), Ακήνα 1910
• Α. Πελαχρινού, Αριςτοφάνθσ. Βάτραχοι, Ακήνα (= Βιβλιοκήκθ Αρχαίων Ελλήνων Χυγγραφέων "Λ.
Ηαχαρόπουλοσ" 22).
• Ξ. Βάρναλθ, Βάτραχοι του Αριςτοφάνθ, Ακήνα 1971
• ΑΦΛΧΨΣΦΑΡΘΧ, ΑΠΑΝΣΑ, Ακήνα: Ξάκτοσ 1993 (= ΑΦΧΑΛΑ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ 143)
8

• Κ. Χταύρου, Οι Κωμωδίεσ του Αριςτοφάνθ, Ακήνα 2000.
• G. Murray, The Frogs, London 1908 (αγγλική μτφρ. και ςχόλια)
• R. Lattimor, The Frogs, Ann Arbor 1962 (αγγλική μτφρ.)
• D. J. Littlefield (επιμ.), Twentieth Century Interpretations of the Frogs, Englewood Cliffs (N.J.) 1968
ΣΧΟΛΙΑ

• W. W. Merry, The Frogs, Oxford 5 1901
• T. G. Tucker, The Frogs of Aristophanes, London 1906
• L. Radermacher (με ςυμπλθρωματικέσ ςθμ. του W. Kraus), Frösche, Wien 1954
• W. B. Stanford, Αριςτοφάνουσ Βάτραχοι (μτφρ. Π. Ππλέτασ), Ακήνα 1993
• K. Dover, Aristophanes Frogs, Oxford 1993
ΓΕΝΙΚΟΤΕΘ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
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• C. F. Russo, Storia delle Rane di Aristofane, Padua 1961
• C. F. Russo, «The Revision of Aristophanes᾿ Frogs», Greece and Rome 13 (1966) 1–13
• G. M. Sifakis, Parabasis and Animal Choruses, London 1971
• K. J. Dover, Θ κωμωδία του Αριςτοφάνθ (μτφρ. Φ. Λ. Ξακριδήσ), Ακήνα 1981
• A. C. Quicke, Aristophanes and Athenian Old Comedy: a Survey and Bibliography of Twentieth–Century Criticism,
with an Essay on the Current State of Bibliography in Classical Studies, London 1982
• Γ. Π. Χθφάκθσ, Προβλήματα μετάφραςθσ του Αριςτοφάνθ, Ακήνα 1985
• Θ. Χπυρόπουλοσ, Αριςτοφάνθσ, άτιρα, Θζατρο, Ποίθςθ, Κεςςαλονίκθ 1988
• P. Cartledge, Aristophanes and his Theatre of the Absurd, London 1992
• Κ. Υαππάσ, Ο φιλόγελωσ Αριςτοφάνθσ, Ακινα 1994
• A. M. Bowie, Αριςτοφάνθσ. Μύκοσ, τελετουργία και κωμωδία (μτφρ. Υ. Ποςχοπούλου), Ακήνα 1999
• Ρ. Ξωτίδου, Ο Αιςχύλοσ και ο Ευριπίδθσ ςτουσ Βατράχουσ του Αριςτοφάνθ, Κεςςαλονίκθ 2002
• B. Zimmermann, Θ αρχαία ελλθνικι κωμωδία (μτφρ. Θ. Ψςιριγκάκθσ), Ακινα 2005
• Ε. Ππακόλα, «Ξρατίνοσ ο Ψαυροφάγοσ», ςτο: Κ. Γ. Υαππάσ - Α. Γ. Παρκαντωνάτοσ (επιμ.), Αττικι
κωμωδία. Πρόςωπα και προςεγγίςεισ (= ΧΘΠΑΨΑ 3), Ακινα 2011, 33-68
• Ρ. Ξυριακίδθ, «Αριςτοφάνθσ και Εφπολισ», ςτο: Κ. Γ. Υαππάσ - Α. Γ. Παρκαντωνάτοσ (επιμ.),
Αττικι κωμωδία. Πρόςωπα και προςεγγίςεισ (= ΧΘΠΑΨΑ 3), Ακινα 2011, 69-89
ΜΕΤΙΚΘ

• Δ. Ουπουρλισ, Αρχαία ελλθνικι μετρικι, Κεςςαλονίκθ 1983
• M. L. West, Ειςαγωγι ςτθν αρχαία ελλθνικι μετρικι, Κεςςαλονίκθ 2004
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ΕΕΑΕΦ165
ΤΑΓΩΔΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΜΑΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ,
ΛΕΚΤΟΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΑΕΦ165
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΑΦΛΡΤ
ΨΦΑΓΩΔΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ
https://classweb.duth.gr/class_profile.asp?key

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σν κάζεκα ζα πξνζθέξεη κηα εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο κε ηελ
αλαζύλζεζε ρακέλσλ ηξαγσδηώλ ηνπ Αηζρύινπ θαη ηνπ Δπξηπίδε. Έξγα αλαθνξάο νη
ζσδόκελεο ηξαγσδίεο Μήδεηα θαη Βάθρεο ηνπ Δπξηπίδε.
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο νη θνηηεηέο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη:
 Σελ επηζηεκνληθή νπηηθή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ
πεγώλ.


Σν πεξηερόκελν θαη ηνπο όξνπο ηεο εξκελείαο ηνπ δξάκαηνο θαη ηεο θηινινγηθήο
θξηηηθήο ηνπ είδνπο.



Όινπο ηνπο όξνπο παξάζηαζεο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο.



Σε ρξήζε ηνπ κύζνπ από ηνπο αξραίνπο δξακαηηθνύο πνηεηέο.



Σνλ ινγνηερληθό δηάινγν ησλ δξακαηηθώλ πνηεηώλ κε ηελ παξάδνζε ηνπ επηθνύ θαη ηνπ
ιπξηθνύ είδνπο θαζώο θαη κε ηνπο ζύγρξνλνπο νκνηέρλνπο ηνπο.



Σε ζεκειηώδε ζέζε ηνπ δξακαηηθνύ είδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο
γξακκαηείαο θαη ηεο θηινινγηθήο θξηηηθήο.
.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ
απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ.
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Δηζαγσγηθά:
1. α. Οη δξακαηηθέο παξαζηάζεηο θαη ην θνηλό ηνπο.
β. Μείδνλεο θαη ειάζζνλεο ηξαγηθνί πνηεηέο. Σν έξγν ησλ ηξηώλ κεγάισλ (Αηζρύινπ,
νθνθιή, Δπξηπίδε).
2. α. Οη δηνλπζηαθέο θαηαβνιέο ηεο ηξαγσδίαο –Μύζνο θαη ιαηξεία ηνπ Γηνλύζνπ.
–Ζ παξνπζία ηνπ Γηνλύζνπ ζην αξραίν δξάκα (ζσδόκελα έξγα θαη απνζπάζκαηα).
β. Ζ Λπθνύξγεηα Σεηξαινγία ηνπ Αηζρύινπ θαη νη Βάθρεο ηνπ Δπξηπίδε
3. Δπξ. Βάθρεο. Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε.
4. Δπξ. Βάθρεο . Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε
5. Αηζρ. Λπθνύξγεηα. Γνθηκή αλαζύλζεζεο
6. Αηζρ. Λπθνύξγεηα. Γνθηκή αλαζύλζεζεο
~ 186 ~

7. Αηζρ. Λπθνύξγεηα. Γνθηκή αλαζύλζεζεο
8. Αηζρ. Λπθνύξγεηα. Γνθηκή αλαζύλζεζεο
9. Αηζρ. Λπθνύξγεηα. Γνθηκή αλαζύλζεζεο
10. Αηζρ. Λπθνύξγεηα. Γνθηκή αλαζύλζεζεο
11. Δπξ. Μήδεηα. Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε
12. Δπξ. Ιλώ. Γνθηκή αλαζύλζεζεο
13. Δπξ. Ιλώ. Γνθηκή αλαζύλζεζεο

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ηελ ηάμε

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ
Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο θαη επηθνηλσλία κέζσ
ηεο πιαηθόξκαο classweb
Δπηθνηλσλία κέζσ email.

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Δπαζηηπιόηηηα

ΦόπηορΕπγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο
Μειέηε & Αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο
Απηνηειήο κειέηε θαη
πξνεηνηκαζία γηα ηηο
εμεηάζεηο

39
14

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε
Σύνολο Μαθήμαηορ
(25 ώπερ θόπηος
επγαζίαρ ανά πιζηωηική
μονάδα)

2

70

150

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια

Γίσξε γξαπηή εμέηαζε ζηα ειιεληθά, ε νπνία
πεξηιακβάλεη θαη εξσηήζεηο αλάπηπμεο δνθηκίσλ.
ηελ αμηνιόγεζε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο ζα
ζπλεθηηκεζνύλ:
–Ζ ηθαλόηεηα ησλ θνηηεηώλ λα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά
ην εμεηαδόκελν θείκελν.
–ηνηρεία ιεμηινγηθήο θαηαλόεζεο, κεηξηθήο αλάιπζεο
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αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

θαη ππνκλεκαηηζκνύ.
–Ο βαζκόο θαηαλόεζεο ησλ βαζηθώλ ζεκάησλ ηεο
θηινινγηθήο θξηηηθήο γηα ηελ εξκελεία ηεο αξραίαο
ηξαγσδίαο.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

πγγξάκκαηα:
3. J. Gregory, Όςεηο θαη Θέκαηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Σξαγσδίαο, Γ. Ηαθώβ (επηκ.),
Αζήλα 2010 (Παπαδήκαο).\
4. P. E. Easterling (επηκ.), Οδεγόο γηα ηελ Αξραία Διιεληθή Σξαγσδία, κηθξ. Λ. Ρόδε
θαη Κ. Βαιάθαο, Ζξάθιεην 2007 (Παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Κξήηεο).

• Άιιε πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία
1. A Lesky, H ηξαγηθή πνίεζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ: Δπξηπίδεο, ηόκ. 1&2,
κηθξ. Ν. Υνπξκνπδηάδεο, Αζήλα 2010 αλαη. (ΜΗΔΣ).
2.

H. Sommerstein, Αξραίν Διιεληθό Γξάκα θαη Γξακαηνπξγνί, κηθξ. Α.
Υξήζηνπ, Αζήλα 2008 (Μεηαίρκην).

3. Α. Μαξθαλησλάηνο θαη Λ. Πιαηππόδεο (επηκ.), Θέαηξν θαη Πόιε: Αηηηθό
Γξάκα, Αζελατθή Γεκνθξαηία θαη Αξραία Διιεληθή Θξεζθεία, Αζήλα 2012
(Gutenberg).
4. Ηαθώβ, Γ. 1998. Η πνηεηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο. Αζήλα.
5. E. R. Dodds, Δπξηπίδνπ Βάθραη, κηθξ. Γ. Τ. Πεηξίδνπ θαη Γ. παζάξαο,
Αζήλα 2004 (Καξδακίηζαο).
6. . Νηθνιαΐδνπ-Αξακπαηδή, Δπξηπίδεο: Βάθραη. Δηζαγσγή, Μεηάθξαζε,
ρόιηα, Θεζζαινλίθε 2006 (Εήηξνο).
7. . Νηθνιαΐδνπ-Αξακπαηδή, Η Λπθνύξγεηα Σεηξαινγία ηνπ Αηζρύινπ: Γνθηκή
Αλαζύλζεζεο (Παπαδήκαο)
8. Δπξηπίδεο: Μήδεηα, κηθξ. Γ. Γηαηξνκαλσιάθεο, Αζήλα 1990 (Καξδακίηζαο)
9. Θ. ηεθαλόπνπινο, Δπξηπίδεο: Μήδεηα, Αζήλα 2012 (Κίριε)
10. G. Ley, The Theatricality of Greek Tragedy: Playing Space and Chorus,
Chicago/London 2007
11. Sourvinou-Inwood, C., Tragedy and Athenian Religion. Lanham, MD 2003.
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ΥΛΦ171
ΛΑΤΙΝΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΡΕΗΟΓΑΦΙΑ ΙΙ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΘΣ ΝΤΕΛΘΓΙΑΝΝΘΣ
ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΩΟΦ171
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 6ο ι 8ο
ΟΑΨΛΡΛΞΘ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ – ΥΕΗΣΓΦΑΦΛΑ ΛΛ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ

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

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Γενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ
πεηογράφουσ τθσ Ξλαςςικισ Οατινικισ Γραμματείασ, τον Ξικζρωνα, και ειδικότερα με τθν πολιτικι φιλοςοφία
του όπωσ αυτι διατυπϊνεται ςτον διάλογο De re publica. Θ ςφνδεςθ τθσ φιλοςοφίασ του Ξικζρωνα με τισ
φιλοςοφικζσ απόψεισ των Ελλινων διανοθτϊν, αλλά και θ όποια δομικι και ειδολογικι ςχζςθ μεταξφ του
ςυγκεκριμζνου διαλόγου και τθσ Πολιτείασ του Υλάτωνα, διαφωτίηει τθν επιρροι που είχε θ ελλθνικι
λογοτεχνικι και φιλοςοφικι παραγωγι ςτθ ρωμαϊκι τθσ περιόδου τθσ Ϊςτερθσ Δθμοκρατίασ. Θ εξζταςθ και
λεπτομερισ ανάλυςθ (γλωςςικι, υφολογικι, δομικι, ιδεολογικι) επιλεγμζνων τμθμάτων του διαλόγου
καλφπτει πολλζσ και ποικίλεσ πτυχζσ γνϊςθσ τθσ Φϊμθσ από τισ απαρχζσ τθσ μζχρι και τθν Ϊςτερθ Δθμοκρατία
(πολιτικι και πολιτειακι οργάνωςθ και δομι, ιςτορία, μεταφυςικι φιλοςοφία) και ςτοχεφει ςτο να παράςχει
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ςτουσ φοιτθτζσ τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ για τθν επιςτθμονικι και φιλολογικι προςζγγιςθ ανάλογων
κειμζνων.
Αναλυτικότερα, με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
-

Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν βαςικά εγχειρίδια για τθ μελζτθ του λατινικοφ πεηοφ λόγου
(γραμματολογίεσ, κριτικζσ και ερμθνευτικζσ εκδόςεισ, γραμματικζσ, ςυντακτικά *ςε ςυμβατικι ι
θλεκτρονικι μορφι+)

-

Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τουσ βαςικοφσ όρουσ και ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
περιγραφι τθσ μορφισ, τθσ δομισ, του φφουσ και του περιεχομζνου του λατινικοφ πεηοφ λόγου και τθσ
ανάλυςισ του ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ φιλολογικισ επιςτιμθσ

-

Ρα αναγνωρίηουν, να αναλφουν και να περιγράφουν τισ βαςικζσ γραμματικοςυντακτικζσ δομζσ του
λατινικοφ πεηοφ λόγου

-

Ρα κατανοοφν τθ ςθμαςία του βαςικοφ λεξιλογίου τθσ Φωμαϊκισ/Οατινικισ Γραμματείασ

-

Ρα κατανοοφν και να αποδίδουν ςε ςωςτά Ρζα Ελλθνικά άγνωςτα κείμενα του λατινικοφ πεηοφ λόγου

-

Ρα κατανοοφν τθν οργάνωςθ και εξζλιξθ τθσ πολιτικισ και πολιτειακισ ηωισ τθσ Φϊμθσ από τισ απαρχζσ
τθσ μζχρι τθν περίοδο τθσ Ϊςτερθσ Δθμοκρατίασ, κακϊσ και τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ που αναπτφχκθκε
γφρω από αυτι, με μία ςθμαντικι επίδραςθ από τθν αντίςτοιχθ ελλθνικι

-

Ρα κατανοοφν τθν εξζλιξθ του ςυγκεκριμζνου λογοτεχνικοφ είδουσ και τθ ςυμβολι του ςτθ διαμόρφωςθ
τθσ ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ ςφγχρονθσ λογοτεχνίασ, ςτο πλαίςιο τθσ πρόςλθψθσ του είδουσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

3.

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

-

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν

-

Αυτόνομθ εργαςία

-

Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

-

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

-

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

-

Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα

-

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου

-

Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει τριμερι δομι και ςυνοπτικά περιλαμβάνει:
Α) Ειςαγωγι ςτθν εποχι τθσ Φωμαϊκισ Βαςιλείασ και Δθμοκρατίασ (ιςτορικό και λογοτεχνικό υπόβακρο).
Ειςαγωγι ςτον Ξικζρωνα και το ζργο του· βιογραφικά, εργογραφικά, με ζμφαςθ ςτθν φιλοςοφικι ςκζψθ του,
και δθ τθν πολιτικι. Σ διάλογοσ De re publica: ςυνκικεσ ςυγγραφισ, μορφι, δομι, χαρακτιρεσ, γλϊςςα,
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πολιτικι φιλοςοφικι ςκζψθ, πθγζσ και πρότυπα, άμεςθ και ζμμεςθ παράδοςθ, επίδραςθ ςτθν ευρωπαϊκι
πολιτικι ςκζψθ.
Β) Εξζταςθ και λεπτομερισ ανάλυςθ (γλωςςικι, υφολογικι, δομικι, ιδεολογικι) επιλεγμζνων τμθμάτων του
διαλόγου με ζμφαςθ ςτα εξισ ηθτιματα: πολιτικι κεωρία του Ξικζρωνα, ιςτορικι εξζλιξθ τθσ πολιτικισ και
πολιτειακισ οργάνωςθσ τθσ Φϊμθσ τθσ Βαςιλείασ και τθσ Δθμοκρατίασ, ο πολιτικόσ άνδρασ και τα
χαρακτθριςτικά που οφείλει να διακζτει, μεταφυςικι φιλοςοφία όπωσ διατυπϊνεται ςτο Τνειρο του Χκιπίωνα.
Γ) Βαςικά γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα του λατινικοφ πεηοφ λόγου και εμπλουτιςμόσ λεξιλογίου.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Διαλζξεισ ςτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

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

5.



ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΛΧ PPT



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ email

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ
ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
109
2
150

Ψελικι Αξιολόγθςθ:
Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία περιλαμβάνει:
Λ. Πετάφραςθ διδαγμζνου κειμζνου
ΛΛ. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ
ΛΛΛ. Ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ
ΛV. Γραμματολογικζσ ερωτιςεισ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
-

Bréguet, E. (1980) Cicéron: La République, τ.1-L.I, τ.2-L.II-VI, Paris.

-

Büchner, K. (1984) M. Tullius Cicero: De re publica, Kommentar, Heidelberg.

-

Zetzel, J. E. G. (1995) Cicero: De re publica: Selections, Cambridge.

-

Rudd, N. (1998) Cicero: The Republic and the Laws, translated by Niall Rudd. With an Introduction and
Notes by Jonathan Powell and Niall Rudd, New York (ανατ. 2008).
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-

Zetzel, J. E. G. (1999) Cicero: On the Commonwealth and On the Laws, New York (ανατ. 2008).

-

Powell, J. G. F. (2006) M. Tulli Ciceronis De re publica, De legibus, Cato Maior de senectute, Laelius de
amicitia recognovit brevique adnotatione critica instruxit J. G. F. Powell, Oxonii

-

Ρτελθγιάννθσ Λ. (2015) Μ. Σφλλιου Κικζρωνα Υερί Υολιτείασ Βιβλία Ζξι. Ειςαγωγι – Κείμενο – Μετάφραςθ
– χόλια, Ακινα.

-

Atkins, J. W. (2013) Cicero on politics and the limits of reason: The Republic and Laws, Cambridge – New
York.

-

Γρόλλιοσ, Ξ. Χ. (1960) Κικζρων καὶ Πλατωνικὴ Ἠκικι, Ακινα.

-

Hammer, D. (2014) Roman political thought: From Cicero to Augustine, Cambridge.

-

Harte, V. – Lane, M. (2013) Politeia in Greek and Roman Philosophy, Cambridge – New York.

-

Lacey, W. K. (1978) Cicero and the End of the Roman Republic, New York.

-

Lintott, A. W. (1999) The Constitution of the Roman Republic, Oxford.

-

Powell, J. G. F. – North, J. A. (2001) Cicero’s Republic, London.

-

Radford, R. T. (2002) Cicero. A Study in the Origins of Republican Philosophy, Amsterdam.

-

Shackleton Bailey, D. R. (1971) Cicero, London.

-

Sharples, R. W. (1985) «Plato’s Phaedrus-argument for immortality and Cicero’s Somnium Scipionis», LCM
10, 66-67.

-

------ (1986) «Cicero’s Republic and Greek Political Theory», Polis 5.2, 30-50.

-

Ψαϊφάκοσ, Λ. Γ. (1995) Φανταςία πολιτείασ ιςονόμου. Μελετιματα ςτθ διαλεκτικι τθσ ελλθνορωμαϊκισ
πολιτικισ ςκζψθσ, Ακινα.

-

------ (1996) φγκριςισ Πολιτειϊν ςτο De re publica του Κικζρωνα. Θ ρωμαϊκι εφαρμογι μίασ ελλθνικισ
μεκόδου, Ακινα.

-

Wiedemann, T. (1994) Cicero and the End of the Roman Republic, London.

-

Wood, N. (1988) Cicero’s Social and Political Thought, Berkeley.

-

Zarecki, J. (2014) Cicero’s ideal statesman in theory and practice, London-New York.
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ΥΛΦ172
ΡΟΙΘΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ – ΩΜΑЇΚΟ ΕΡΙΓΑΜΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΩΟΦ172
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 6o και 8o
ΥΣΛΘΨΛΞΑ ΞΕΛΠΕΡΑ ΛΛ – ΦΩΠΑЇΞΣ ΕΥΛΓΦΑΠΠΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ (KAI ΑΓΓΟΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ERASMUS)
ΡΑΛ
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04251/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

ΠΕΨΑ ΨΘΡ ΕΥΛΨΩΧΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ ΣΛ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΚΑ ΕΛΡΑΛ ΧΕ ΚΕΧΘ ΡΑ:
- ΔΛΑΞΦΛΡΣΩΡ ΨΑ ΛΔΛΑΛΨΕΦΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΨΣΩ ΦΩΠΑЇΞΣΩ ΕΥΛΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΞΑΛ ΡΑ ΑΡΨΛΟΘΦΚΣΩΡ ΨΘΡ
ΕΕΟΛΘ ΨΣΩ ΕΛΔΣΩΧ.
- ΕΠΥΕΔΩΧΣΩΡ ΨΛΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΨΣΩΧ ΧΨΘ ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΘ ΞΑΛ ΨΘ ΧΩΡΨΑΘ ΨΘΧ ΟΑΨΛΡΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ, ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ
ΚΑ ΨΣΩΧ ΒΣΘΚΘΧΣΩΡ ΧΨΘ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ ΨΣΩΧ ΧΨΘ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ.
- ΠΥΣΦΣΩΡ ΡΑ ΠΕΨΑΦΕΦΣΩΡ ΧΨΘ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΥΦΑΘ ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΠΕΚΣΔΣΩΧ ΕΦΠΘΡΕΛΑΧ ΞΑΛ ΞΦΛΨΛΞΘΧ
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ΕΕΨΑΧΘΧ ΨΣΩ ΥΣΛΘΨΛΞΣΩ ΟΣΓΣΩ.
- ΓΡΩΦΛΧΣΩΡ ΕΩΦΩΨΕΦΑ ΚΕΠΑΨΑ ΥΣΛΘΨΣΟΣΓΛΞΘΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΞΑΛ ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ ΨΘΧ ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΘΧ
ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘΧ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

- ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ, ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΧΩΡΚΕΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΠΕ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΞΑΛ ΨΩΡ ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΩΡ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ
- ΑΩΨΣΡΣΠΘ ΕΦΓΑΧΛΑ
- ΧΕΒΑΧΠΣΧ ΧΨΘ ΔΛΑΦΣΦΕΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΨΘΡ ΥΣΟΩΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ
- ΕΥΛΔΕΛΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ, ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΘΚΛΞΘΧ ΩΥΕΩΚΩΡΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΕΩΑΛΧΚΘΧΛΑΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΦΩΟΣΩ
- ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΞΦΛΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΥΑΓΩΓΛΞΘΧ ΧΞΕΨΘΧ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

- ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΧΕΨΛΞΑ ΠΕ ΨΛΧ ΛΧΨΣΦΛΞΕΧ, ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΞΕΧ ΞΑΛ ΕΩΦΩΨΕΦΑ ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΕΧ ΧΩΡΚΘΞΕΧ ΓΕΡΕΧΘΧ ΞΑΛ
ΕΕΟΛΘΧ ΑΩΨΣΩ ΨΣΩ ΥΣΛΘΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ.
- ΕΕΨΑΧΘ ΞΑΛ ΟΕΥΨΣΠΕΦΘΧ ΓΟΩΧΧΛΞΘ, ΩΦΣΟΣΓΛΞΘ ΞΑΛ ΠΕΨΦΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΑΡΨΛΥΦΣΧΩΥΕΩΨΛΞΩΡ
ΕΥΛΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΑΥΣ ΨΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΞΘ ΥΕΦΛΣΔΣ ΞΑΛ ΨΣΡ ΞΑΨΣΩΟΟΣ ΠΕΧΦΛ ΨΣ ΠΑΦΨΛΑΟΘ ΞΑΛ ΨΣ CORPUS
PRIAPEORUM.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ΔΛΑΟΕΕΛΧ ΧΨΘΡ ΨΑΘ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ
ΥΣΟΩΠΕΧΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ
ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ email

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39

ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

109
2
150

ΔΛΩΦΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ ΥΣΩ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ:
-

ΑΥΣΔΣΧΘ ΔΛΔΑΓΠΕΡΣΩ ΥΦΩΨΣΨΩΥΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ ΧΨΑ
ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ

-

ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ
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Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

-

ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΣΧΩΡΨΑΞΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΠΕΨΦΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΓΦΑΠΠΑΨΣΟΣΓΛΞΕΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

- Πατκαίοσ, Χ. (2008). «Υοιθτὴσ ἅμα καὶ κριτικόσ: θ φιλολογικι ταυτότθτα των ελλθνιςτικϊν
ποιθτϊν και θ ποιθτικι καταγωγι τθσ φιλολογίασ» ςτο Φ.Υ. Πανακίδου και Ξ. Χπανουδάκθσ (εκδδ.)
Αλεξανδρινι Μοφςα: υνζχεια και νεωτεριςμόσ ςτθν ελλθνιςτικι ποίθςθ, Ακινα: 545-569.
3
- Πζγασ, Α. (1993 ). Λατινικι μετρικι, Κεςςαλονίκθ: 36-48 (γενικοί προςωδιακοί κανόνεσ), 133-137
(ελεγειακό δίςτιχο), 156-158 (ενδεκαςφλλαβοσ φαλαίκειοσ), 182-183 (ςκάηων).
- Πιχαλόπουλοσ, Χ.Ρ. (2014). Μφκοσ, γλϊςςα και φφλο ςτο Corpus Priapeorum, Ακινα: 17-34, 3953, 104-127, 193-218.
- Υαπαγγελισ, Κ.Δ. (1994). Θ Ποιθτικι των Ρωμαίων «Νεωτζρων». Προχποκζςεισ και προεκτάςεισ,
Ακινα: 25-58, 95-143.
- Ψςαγγάλθσ, Χ. (2008). «Ελλθνιςτικό επίγραμμα: θ λόγια εκηιτθςθ μιασ ολιγόςτιχθσ μορφισ» ςτο
ςτο Φ.Υ. Πανακίδου και Ξ. Χπανουδάκθσ (εκδδ.) Αλεξανδρινι Μοφςα: υνζχεια και νεωτεριςμόσ
ςτθν ελλθνιςτικι ποίθςθ, Ακινα: 325-335.
- Fantuzzi, M. & Hunter, R. (2005). Ο Ελικϊνασ και το μουςείο. Θ ελλθνιςτικι ποίθςθ από τθν εποχι
του μεγάλου Αλεξάνδρου ζωσ τθν εποχι του Αυγοφςτου, Ακινα: 454-467.
- Watson, L. (2005). ‘Epigram’ ςτο S. Harrison (ed.) A Companion to Latin literature, Malden: 201-212.
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ΥΛΦ174
ΩΜΑΪΚO ΜΥΘΙΣΤΟΘΜΑ (ΑΡΟΥΛΘΙΟΣ, Ο ΧΥΣΟΣ ΓΑΪΔΑΟΣ)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΓΙΑΝΝΘ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΩΟΦ174
ΕΞΑΜΘΝΟΣΡΟΥΔΩΝ

6o και 8ο

ΦΩΠΑΝΞO ΠΩΚΛΧΨΣΦΘΠΑ (ΑΥΣΩΟΘΛΣΧ, Σ ΧΦΩΧΣΧ ΓΑΝΔΑΦΣΧ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν
οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά
ςτο 4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ

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

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

ΠΕΨΑ ΨΘΡ ΕΥΛΨΩΧΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ ΣΛ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΚΑ ΕΛΡΑΛ ΧΕ ΚΕΧΘ ΡΑ:
- ΓΡΩΦΛΧΣΩΡ ΨΣ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΞΣ ΕΛΔΣΧ ΨΣΩ ΦΩΠΑЇΞΣΩ ΠΩΚΛΧΨΣΦΘΠΑΨΣΧ, ΕΡΩ ΨΑΩΨΣΧΦΣΡΑ ΚΑ
ΕΛΧΑΧΚΣΩΡ ΞΑΛ ΧΨΣ ΑΦΧΑΛΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΠΩΚΛΧΨΣΦΘΠΑ.
- ΕΠΥΕΔΩΧΣΩΡ ΨΛΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΨΣΩΧ ΧΕ ΗΘΨΘΠΑΨΑ ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΘΧ, ΧΩΡΨΑΞΨΛΞΣΩ ΞΑΛ ΩΦΣΩΧ ΨΘΧ
ΟΑΨΛΡΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ ΞΑΛ ΡΑ ΑΡΑΥΨΩΣΩΡ ΨΘΡ ΞΦΛΨΛΞΘ ΨΣΩΧ ΧΞΕΨΘ ΓΩΦΩ ΑΥΣ ΗΘΨΘΠΑΨΑ ΨΘΧ
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ΧΩΓΧΦΣΡΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ, ΣΥΩΧ ΔΛΑΞΕΛΠΕΡΛΞΣΨΘΨΑ, ΠΕΨΑ-ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΞΣΨΘΨΑ,
ΑΦΘΓΘΠΑΨΣΟΣΓΛΑ, ΕΦΠΘΡΕΛΑ ΨΣΩ ΠΩΚΣΩ, ΥΦΣΧΟΘΨΘ.
- ΑΛΣΟΣΓΘΧΣΩΡ ΨΘ ΧΩΠΒΣΟΘ ΨΣΩ ΦΩΠΑЇΞΣΩ ΠΩΚΛΧΨΣΦΘΠΑΨΣΧ ΧΨΘ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ ΞΑΛ ΕΕΟΛΘ
ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑЇΞΣΩ ΠΩΚΛΧΨΣΦΘΠΑΨΣΧ. ΑΩΨΘ ΨΘ ΚΕΩΦΘΨΛΞΘ ΓΡΩΧΘ ΚΑ ΠΥΣΦΣΩΡ ΡΑ
ΠΕΨΑΦΕΦΣΩΡ ΧΨΘ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ ΨΣΩΧ ΧΨΘ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

- ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ, ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΧΩΡΚΕΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΠΕ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΞΑΛ ΨΩΡ ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΩΡ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ
- ΑΩΨΣΡΣΠΘ ΕΦΓΑΧΛΑ
- ΧΕΒΑΧΠΣΧ ΧΨΘ ΔΛΑΦΣΦΕΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΨΘΡ ΥΣΟΩΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ
- ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΞΦΛΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΥΑΓΩΓΛΞΘΧ ΧΞΕΨΘΧ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ: ΨΣ ΦΩΠΑЇΞΣ ΠΩΚΛΧΨΣΦΘΠΑ - Θ ΧΧΕΧΘ ΨΣΩ ΠΕ ΨΣ ΑΦΧΑΛΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΠΩΚΛΧΨΣΦΘΠΑ ΦΩΠΑЇΞΣ ΠΩΚΛΧΨΣΦΘΠΑ ΞΑΛ ΔΕΩΨΕΦΘ ΧΣΦΛΧΨΛΞΘ - ΥΕΨΦΩΡΛΣΧ, ΑΣΤΡΙΚΑ
- ΑΥΣΩΟΘΛΣΧ: ΒΛΣΧ ΞΑΛ ΕΦΓΑ - ΣΛ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΙ Ι Σ ΧΦΩΧΣΧ ΓΑЇΔΑΦΣΧ - Θ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΣΩ «ΕΦΩΨΑ
ΞΑΛ ΨΘΧ ΨΩΧΘΧ» - ΥΘΓΕΧ ΞΑΛ ΥΦΣΨΩΥΑ - ΩΦΣΧ ΞΑΛ ΓΟΩΧΧΑ - ΑΦΘΓΘΠΑΨΛΞΘ ΨΕΧΡΛΞΘ ΦΛΟΣΧΣΦΛΞΣΧ ΧΨΣΧΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΓΣΦΛΑ
- ΠΕΨΑΦΦΑΧΘ ΞΑΛ ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΣΧ ΧΧΣΟΛΑΧΠΣΧ ΨΩΡ ΥΑΦΑΓΦΑΦΩΡ: 1.1, 4.28, 29, 30, 31, 32, 33, 5.1,
2, 3, 4, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 6.10, 11, 23, 24 (ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΣΩ ΕΦΩΨΑ ΞΑΛ ΨΘΧ ΨΩΧΘΧ)

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ΔΛΑΟΕΕΛΧ ΧΨΘΡ ΨΑΘ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS



ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΛΧ PPT



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ
ΥΣΟΩΠΕΧΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ
ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ e-mail

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ
ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

~ 197 ~

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
109
2
150

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

5.

ΔΛΩΦΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ ΥΣΩ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ:
-

ΑΥΣΔΣΧΘ ΔΛΔΑΓΠΕΡΣΩ ΥΦΩΨΣΨΩΥΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ ΧΨΑ
ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ

-

ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΣΧΩΡΨΑΞΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΓΦΑΠΠΑΨΣΟΣΓΛΞΕΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

- Conte, G.Β. (2009). «Θ λογοτεχνία των αυτοκρατορικϊν χρόνων» ςτο F. Graf (επιμ.) Ειςαγωγι ςτθν
Αρχαιογνωςία. Ψόμοσ Β ́, Θ Φϊμθ (μτφρ. Δ.Η. Ρικιτασ), Ακινα: 250-327, ιδιαίτ. 293-327.
- Goodyear, F.R.D. (20086). «Υετρϊνιοσ» ςτο E.J. Kenney‒ W.V. Clausen (επιμ.) Λςτορία τθσ Οατινικισ
Οογοτεχνίασ (μτφρ. Κ. Υίκουλασ, Α. Χιδζρθ Ψόλλια, επιμ. Α. Χτεφανισ), Ακινα: 851-857.
- Martin, J. (2009). «Ϊςτερθ Αρχαιότθτα» ςτο F. Graf (επιμ.) Ειςαγωγι ςτθν Αρχαιογνωςία. Ψόμοσ Β ́,
Θ Φϊμθ (μτφρ. Δ.Η. Ρικιτασ), Ακινα: 473-493.
οσ
- von Albrecht, M. (2002). Λςτορία τθσ Φωμαϊκισ Οογοτεχνίασ, τόμοσ 2 (μτφρ.-επιμ. Δ.Η.Ρικιτασ),
Θράκλειο: 1471-1505, 1663-1685.
- von Ungern‒Sternberg, J. (2009). «Αυτοκρατορικοί χρόνοι» ςτο F. Graf (επιμ.) Ειςαγωγι ςτθν
Αρχαιογνωςία. Ψόμοσ Β ́, Θ Φϊμθ (μτφρ. Δ.Η. Ρικιτασ), Ακινα: 452-472.
- Walsh, P. G. (2000). H Φωμαϊκι Πυκιςτορία. Ψα Χατυρικά του Υετρωνίου και οι Πεταμορφϊςεισ
του Απουλθίου (μτφρ. K. Υαναγιωτάκθσ –Χ. Υαναγιωτάκθσ), Ακινα: 29-64, 94-117, 226-328
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ΕΕΛΦ176
ΛΑΤΙΝΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΛΟΙΡΑ ΡΕΗΟΓΑΦΙΚΑ ΕΙΔΘ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΘΣ ΝΤΕΛΘΓΙΑΝΝΘΣ
ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΟΦ176
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 6ο ι 8ο
ΟΑΨΛΡΛΞΘ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ – ΟΣΛΥΑ ΥΕΗΣΓΦΑΦΛΞΑ ΕΛΔΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04336/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Γενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με ζνα από τα ςθμαντικότερα είδθ τθσ
Οατινικισ Γραμματείασ, τθ Φωμαϊκι Λςτοριογραφία, και ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ εκπροςϊπουσ του
είδουσ, τον Ψίτο Οίβιο, και ειδικότερα το ζργο του Ab Urbe Condita. Σι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να
μελετιςουν το ςυγκεκριμζνο είδοσ τθσ Οατινικισ Γραμματείασ, το ελλθνικό υπόβακρο, τα χαρακτθριςτικά του,
τουσ βαςικοφσ εκπροςϊπουσ και τθν εξζλιξι του, κακϊσ και ςτοιχεία που αφοροφν ςτον βίο και ςτο ζργο του
Οίβιου. Ειδικότερα για το Ab Urbe Condita, κα μελετιςουν τθν δομι, το γενικό περιεχόμενο και τθ φιλοςοφία
του ζργου, πτυχζσ που αφοροφν ςτθ μεκοδολογία τθσ ςυλλογισ και καταγραφισ του υλικοφ από τον
ςυγγραφζα του, αλλά και τθσ ςχζςθσ του Οίβιου και του ζργου του με τθν Αυγοφςτεια ιδεολογία. Κα
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μπορζςουν ζτςι να εκτιμιςουν και τον τρόπο με τον οποίο θ ιςτοριογραφία μπορεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να
εξυπθρετεί ι να προβάλλει τθν τρζχουςα πολιτικι ιδεολογία. Θ εξζταςθ και λεπτομερισ ανάλυςθ (γλωςςικι,
υφολογικι, δομικι, ιδεολογικι) επιλεγμζνων τμθμάτων του ζργου καλφπτει πολλζσ και ποικίλεσ πτυχζσ γνϊςθσ
τθσ Φϊμθσ από τισ απαρχζσ τθσ μζχρι και τθν Αυγοφςτεια περίοδο (πολιτικι και πολιτειακι οργάνωςθ και δομι,
ιςτορία, ικθ), με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ιδρυτικό μφκο τθσ Φϊμθσ, και ςτοχεφει ςτο να παράςχει ςτουσ
φοιτθτζσ τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ για τθν επιςτθμονικι και φιλολογικι προςζγγιςθ ανάλογων κειμζνων.
Αναλυτικότερα, με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
-

Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν βαςικά εγχειρίδια για τθ μελζτθ του λατινικοφ πεηοφ λόγου
(γραμματολογίεσ, κριτικζσ και ερμθνευτικζσ εκδόςεισ, γραμματικζσ, ςυντακτικά *ςε ςυμβατικι ι
θλεκτρονικι μορφι+)

-

Ρα γνωρίηουν και να περιγράφουν τουσ βαςικοφσ όρουσ και ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
περιγραφι τθσ μορφισ, τθσ δομισ, του φφουσ και του περιεχομζνου του λατινικοφ πεηοφ λόγου και τθσ
ανάλυςισ του ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ φιλολογικισ επιςτιμθσ

-

Ρα αναγνωρίηουν, να αναλφουν και να περιγράφουν τισ βαςικζσ γραμματικοςυντακτικζσ δομζσ του
λατινικοφ πεηοφ λόγου

-

Ρα κατανοοφν τθ ςθμαςία του βαςικοφ λεξιλογίου τθσ Φωμαϊκισ/Οατινικισ Γραμματείασ

-

Ρα κατανοοφν και να αποδίδουν ςε ςωςτά Ρζα Ελλθνικά άγνωςτα κείμενα του λατινικοφ πεηοφ λόγου

-

Ρα κατανοοφν τθν οργάνωςθ και εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ, κακϊσ και τθσ πολιτικισ και πολιτειακισ ηωισ τθσ
Φϊμθσ από τισ απαρχζσ τθσ μζχρι και τθν Αυγοφςτεια περίοδο

-

Ρα κατανοοφν τθν εξζλιξθ του ςυγκεκριμζνου λογοτεχνικοφ είδουσ (Φωμαϊκι Λςτοριογραφία) και τθ
ςυμβολι του ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ ςφγχρονθσ ιςτοριογραφικισ παραγωγισ,
ςτο πλαίςιο τθσ πρόςλθψθσ του είδουσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

3.

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

-

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν

-

Αυτόνομθ εργαςία

-

Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

-

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

-

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

-

Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα

-

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου

-

Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει τριμερι δομι και ςυνοπτικά περιλαμβάνει:
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Α) Ειςαγωγι ςτο είδοσ τθσ Φωμαϊκισ Λςτοριογραφίασ (ελλθνικό και ρωμαϊκό υπόβακρο, εξζλιξθ, εκπρόςωποι,
ιδεολογία, μεκοδολογία, κτλ.). Ειςαγωγι ςτον Ψίτο Οίβιο (βιογραφικά και εργογραφικά ςτοιχεία), και ςτο ζργο
του Ab Urbe Condita με ζμφαςθ ςτθν ιδεολογία και μεκοδολογία ςυγγραφισ του ζργου, τισ ςυνκικεσ
ςυγγραφισ, μορφι, δομι, περιεχόμενο, γλϊςςα, πολιτικι ςκζψθ, πθγζσ και πρότυπα, άμεςθ και ζμμεςθ
παράδοςθ, επίδραςθ ςτθν ευρωπαϊκι ιςτοριογραφία.
Β) Εξζταςθ και λεπτομερισ ανάλυςθ (γλωςςικι, υφολογικι, δομικι, ιδεολογικι) επιλεγμζνων τμθμάτων του
ζργου με ζμφαςθ ςτον ιδρυτικό μφκο τθσ Φϊμθσ και τθν πολιτικι και ιδεολογικι ςκοπιμότθτά του, κακϊσ και
τθν πρόςλθψι του.
Γ) Βαςικά γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα του λατινικοφ πεηοφ λόγου και εμπλουτιςμόσ λεξιλογίου.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Διαλζξεισ ςτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

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

5.



ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΛΧ PPT



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ email

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ
ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
109
2
150

Ψελικι Αξιολόγθςθ:
Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ ςτα Ελλθνικά, θ οποία περιλαμβάνει:
Λ. Πετάφραςθ διδαγμζνου κειμζνου
ΛΛ. Αςκιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ
ΛΛΛ. Ερμθνευτικζσ ερωτιςεισ
ΛV. Γραμματολογικζσ ερωτιςεισ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-

L. Amundsen, «Notes to the Preface of Livy», Symb. 0sl. 25 (1947), 31-35.

-

J.M. Andre - A. Hus, L’ Histoire à Rome, Paris 1974, 67-97.
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-

J.Bayet - G. Baillet, Tite-Live. Histoire Romaine, Tome I, Livre 1, «Les Belles Lettres», Paris 1965.

-

G. Curcio, «La filosofia della storia nell’ opera di T. Livio», RIGI 1 (1917), 77-85.

-

H. Dessau, «Die Vorrede des Livius», Mél. 0. Hirschfeld, Berlin, Weidmarm 1903, 461-466.

-

H. Dessau, «Livius und Augustus», Hermes 41 (1906), 142-151.

-

E. Dutoit, «Quelques généralisations de portée psychologique et morale dans l’histoire Romaine de
Tite-Live», REL 20 (1942), 98-105.

-

H.J. Edwards, Titi Livi. Ab urbe condita Libri. Praefatio. Liber Primus, Cambridge 1912 (ανατ. 1968).

-

L. Ferrero, «Attualita e tradizione nella Praefatio Liviana», RPhC 27 (1949), 1-47.

-

H.E. Gold - J.L. Whitely, Titus Livius. Book one. The University Press Glasgow 1952 (ανατ. 1973).

-

J. Heurgon, T. Livi Ab urbe condita. Liber Primus, Paris 1970.

-

I.Kajanto, «Notes on Livy’s conception of history», Arctos 2 (1958), 55-63.

-

M.L.W. Laistner, The Greater Roman Historians, California 1947, 65-102.

-

A.D. Leeman, «Are we fair to Livy? (Some thoughts on Livy’s Prologue)», Helikon 1 (1961), 28-39.

-

Σ. Leggewie, «Die Geisteshaltung der Geschichtsschreiber Sallust und Livius», Gymnasium 60 (1953),
343-55.

-

R.M. Ogilvie, A commentary on Livy, books 1-5, Oxford 1965, 23-29.

-

H. Oppermann, «Die Einleitung zum Geschichts werk des Livius», Der Altsprachliche Unterricht 2,7
(1955), 87-98.

-

K. Vretska, «Die Geisteshaltung der Geschichtsschreiber Sallust und Livius [zu Gymnasium 60 (1953)
343-355]» Gymnasium 61 (1954), 191-203.

-

P.G. Walsh, «Livy’s Preface and the distortion of History», AJPh 76 (1955), 369-83.

-

P.G. Walsh, Livy. His historical Aims and Methods, Cambridge 1961 (ανατ. 1963).

-

P.G. Walsh, Livy, G&R (παράρτθμα 8) Oxford 1974.

-

W. Weissenborn - H.J. Müller, Titi Livi. Ab urbe condita Libri, Erster Band, Buch 1, Berlin- Dublin - Zurich
1965.
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ΕΕΛΦ197
ΩΜΑЇΚH ΕΛΕΓΕΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΑΤΙΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
EEΟΦ197
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 6o και 8o
ΦΩΠΑЇΞH ΕΟΕΓΕΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΔΛΑΟΕΕΛΧ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ (KAI ΑΓΓΟΛΞΑ ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ERASMUS)
ΡΑΛ
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04105/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

ΠΕΨΑ ΨΘΡ ΕΥΛΨΩΧΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ ΣΛ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΚΑ ΕΛΡΑΛ ΧΕ ΚΕΧΘ ΡΑ:
- ΔΛΑΞΦΛΡΣΩΡ ΨΑ ΛΔΛΑΛΨΕΦΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΨΘΧ ΦΩΠΑΝΞΘΧ ΕΟΕΓΕΛΑΧ, ΨΣΩΧ ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΩΧ ΨΣΩ ΕΛΔΣΩΧ ΞΑΛ ΡΑ
ΑΡΨΛΟΘΦΚΣΩΡ ΨΘΡ ΕΕΟΛΘ ΨΣΩ ΕΛΔΣΩΧ.
- ΔΛΑΥΛΧΨΩΧΣΩΡ ΨΣ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΣ ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣ ΔΛΑΟΣΓΣ ΨΘΧ ΦΩΠΑΝΞΘΧ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑΧ ΠΕ ΨΘ
ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΞΘ ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΨΘΧ ΑΦΧΑΛΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ ΞΑΛ ΚΑ ΞΑΨΑΡΣΘΧΣΩΡ ΨΘΡ ΕΥΛΔΦΑΧΘ ΨΘΧ ΟΑΨΛΡΛΞΘΧ
ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑΧ ΧΨΘ ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΞΘ ΥΑΦΑΓΩΓΘ.
- ΑΡΨΛΟΑΠΒΑΡΣΡΨΑΛ ΚΕΩΦΘΨΛΞΑ ΗΘΨΘΠΑΨΑ ΕΠΦΩΟΘΧ ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘΧ ΨΘΧ ΕΦΩΨΛΞΘΧ ΕΥΛΚΩΠΛΑΧ ΞΑΛ ΨΘΧ
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ΓΩΡΑΛΞΕΛΑΧ/ΑΡΔΦΛΞΘΧ ΦΩΡΘΧ ΧΕ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΞΑ ΧΩΠΦΦΑΗΣΠΕΡΑ.
- ΕΠΥΕΔΩΧΣΩΡ ΨΛΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΨΣΩΧ ΧΨΘ ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΘ ΞΑΛ ΨΘ ΧΩΡΨΑΘ ΨΘΧ ΟΑΨΛΡΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ, ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ
ΚΑ ΨΣΩΧ ΒΣΘΚΘΧΣΩΡ ΧΨΘ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ ΨΣΩΧ ΧΨΘ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ.
- ΠΥΣΦΣΩΡ ΡΑ ΠΕΨΑΦΕΦΣΩΡ ΧΨΘ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΥΦΑΘ ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΠΕΚΣΔΣΩΧ ΕΦΠΘΡΕΛΑΧ ΞΑΛ ΞΦΛΨΛΞΘΧ
ΕΕΨΑΧΘΧ ΨΣΩ ΥΣΛΘΨΛΞΣΩ ΟΣΓΣΩ.
- ΓΡΩΦΛΧΣΩΡ ΕΩΦΩΨΕΦΑ ΚΕΠΑΨΑ ΥΣΛΘΨΣΟΣΓΛΞΘΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΞΑΛ ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ ΨΘΧ ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΘΧ
ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘΧ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

- ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ, ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΧΩΡΚΕΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΠΕ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΞΑΛ ΨΩΡ ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΩΡ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ
- ΑΩΨΣΡΣΠΘ ΕΦΓΑΧΛΑ
- ΧΕΒΑΧΠΣΧ ΧΨΘ ΔΛΑΦΣΦΕΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΧΨΘΡ ΥΣΟΩΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ
- ΕΥΛΔΕΛΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ, ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΘΚΛΞΘΧ ΩΥΕΩΚΩΡΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΕΩΑΛΧΚΘΧΛΑΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΦΩΟΣΩ
- ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΞΦΛΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΥΑΓΩΓΛΞΘΧ ΧΞΕΨΘΧ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

- ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΛΧΨΣΦΛΞΕΧ, ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΞΕΧ ΞΑΛ ΕΩΦΩΨΕΦΑ ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΕΧ ΧΩΡΚΘΞΕΧ ΓΕΡΕΧΘΧ ΞΑΛ ΕΕΟΛΘΧ ΨΣΩ
ΕΛΔΣΩΧ ΨΘΧ ΦΩΠΑΝΞΘΧ ΕΟΕΓΕΛΑΧ.
- ΕΕΨΑΧΘ ΞΑΛ ΟΕΥΨΣΠΕΦΘΧ ΓΟΩΧΧΛΞΘ, ΩΦΣΟΣΓΛΞΘ ΞΑΛ ΠΕΨΦΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΑΡΨΛΥΦΣΧΩΥΕΩΨΛΞΩΡ ΕΟΕΓΕΛΩΡ
ΑΥΣ ΨΣ ΕΦΓΣ ΨΣΩ ΞΑΨΣΩΟΟΣΩ ΞΑΛ ΨΩΡ ΨΦΛΩΡ ΦΩΠΑΛΩΡ ΕΟΕΓΕΛΑΞΩΡ ΥΣΛΘΨΩΡ (ΥΦΣΥΕΦΨΛΣΧ, ΨΛΒΣΩΟΟΣΧ,
ΣΒΛΔΛΣΧ).
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ΔΛΑΟΕΕΛΧ ΧΨΘΡ ΨΑΘ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ



ΔΛΔΑΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ, ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΥΟΑΨΦΣΦΠΑΧ e-class



ΠΕΟΕΨΘ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΣΩ
ΥΣΟΩΠΕΧΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ ΧΧΕΨΛΞΣΩ ΠΕ ΨΣ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ
ΨΣΩ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ



ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΦΣΛΨΘΨΕΧ ΠΕΧΩ email

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,

Δραςτηριότητα
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ
ΔΛΑΟΕΕΩΡ
ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΕΕΨΑΧΕΛΧ
ΨΕΟΛΞΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39

ΧΩΡΣΟΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ (25
ΩΦΕΧ ΦΣΦΨΣΩ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΡΑ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ)

109
2
150

ΔΛΩΦΘ ΓΦΑΥΨΘ ΕΕΨΑΧΘ ΥΣΩ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΛ:
-

ΑΥΣΔΣΧΘ ΔΛΔΑΓΠΕΡΣΩ ΥΦΩΨΣΨΩΥΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ ΧΨΑ
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Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΡΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ
-

ΕΦΠΘΡΕΩΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΣΧΩΡΨΑΞΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΠΕΨΦΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ

-

ΓΦΑΠΠΑΨΣΟΣΓΛΞΕΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
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ΕΕΒΦ279
ΒΥΗΑΝΤΙΝΘ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΛΕΚΤΟΑΣ ΡΩΙΜΘΣ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ξλαςςικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Χπουδϊν
Ελλθνικισ Φιλολογίασ
Υροπτυχιακό
ΕΕΒΦ 279
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Εαρινό

Βυηαντινι Αγιολογία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Επιςτθμονικισ Υεριοχισ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

-Ελλθνικά
Ραι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04236/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Γεληθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηώζεη ηνπο θνηηεηέο κε ην είδνο ηεο Βπδαληηλήο
αγηνινγηθήο γξακαηείαο.
Οη θνηηεηέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζέζε ησλ αγηνινγηθώλ θεηκέλσλ ζηε
επξύηεξε Βπδαληηλή γξακκαηεία θαη ζα γλσξίδνπλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Θα έρνπλ γλσξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο ηνπ Βπδαληίνπ, ηηο
αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ θαη ην κεηαθξαζηηθό θίλεκα.
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Σέινο, ζα εμαζθεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ αλάιπζε θεηκέλσλ δηαθόξσλ επηπέδσλ ιόγνπ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Γενικι παρουςίαςθ τθσ αγιολογικισ γραμματείασ ςτο Βυηάντιο.
Θ βιογραφία αγίων και οι απαρχζσ τθσ αγιολογίασ. Ψα είδθ και θ τυπολογία των
αγιολογικϊν κειμζνων. Σι διάφορεσ κατθγορίεσ αγίων. Σι περίοδοι τθσ αγιολογικισ
γραμματείασ. Εξετάηονται κείμενα διαφόρων ειδϊν και περιόδων. Ψο κείμενο που κα
διαβαςτεί είναι ο βίοσ του Αγίου Χυμεϊν Χαλοφ.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Ψάξθ, επίβλεψθ εργαςίασ μζςω email.

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS



Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ



Παξνπζηάζεηο –δηδαζθαιία κε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθό (ppt θ.ιπ.)



Γηδαθηηθό Τιηθό, αλαθνηλώζεηο & επηθνηλσλία
κέζσ ηεο πιαηθόξκαο classweb



Eπηθνηλσλία κέζσ email

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Εκπόνθςθ εργαςίασ
Υροετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Υαρουςίαςθ εργαςίασ
ςτθν τάξθ
Γραπτι εξζταςθ
προόδου
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

Χφνολο
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
52
53
2
2
2

150 (25/ECT)

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Γραπτι εργςία με δθμόςια παρουςίαςθ.
Δίωρθ γραπτι εξζταςθ προόδου.
Δίωρθ γραπτι τελικι εξζταςθ.
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν αναρτοφνται ςτθν ιςτοςελίδα του
μακιματοσ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

R. Aigrain, L’Hagiographie, Paris, 1953.
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1971, 80-101.
Θ. Delehaye, L’ancienne hagiographie byzantine: les sources, les premiers modèles, la formation des
genres, [Sh 73], Bruxelles 1991.
─────, Les légendes hagiographiques, Brüssels 1905.
St. Efthymiadis (ed.), The Ashgate Research Companion to Byzantine hagiography, vol. I: Periods and
Places, Farnham 2011.
F. Halkin, Bibliotheca hagiographica graeca. 3. éd. Bruxelles : Société des Bollandistes, 1957. 3 v.
(Subsidia hagiographica, no. 8a).
A. Kazhdan – A.-M. Talbot, «Hagiography», Oxford Dictionary of Byzantium (1991) 897-899.
C. Mango, “Saints”, in The Byzantines, ed. G. Cavallo (Chicago, 1997) 255-280
Κ. Δετοράκθσ, Ειςαγωγι ςτθ ςπουδι των αγιολογικϊν κειμζνων, Φζκυμνο 1992.
Ξ. Πζντηου-Πεϊμάρθ, Βυηαντινι Αγιολογικι Βιογραφία, Ακινα 2002.
Π. Β. Πάςχοσ, Άγιοι, οι φίλοι του Θεοφ. Ειςαγωγι ςτθν Αγιολογία τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ, Ακινα
2
1997 .
Δ. Ψςάμθσ, Αγιολογία τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, Κεςςαλονίκθ 1999.
C. Mango, “Saints”, in The Byzantines, ed. G. Cavallo (Chicago, 1997) 255-280 (ςτθ βιβλιοκικθ μασ:
DF 521 .U6513 1997)
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ΥΝΕΦ242
ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ Δ.Υ.Κ.
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΥΝΕΦ 242
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΑΦΛΡΣ
ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΔΛΑΦΩΨΛΧΠΣΧ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Ψο μάκθμα επιχειρεί να δϊςει ςτουσ φοιτθτζσ εποπτεία τθσ γραμματείασ του
Ρεοελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ. Θ γραμματεία αυτι παρουςιάηεται ενταγμζνθ ςτθν ιςτορικι
εποχι που τθν γζννθςε, αλλά ταυτόχρονα επεξθγείται, ζτςι ϊςτε οι φοιτθτζσ να
αντιλθφκοφν τουσ δεςμοφσ που τθν ςυνδζουν με τισ μεγάλεσ μορφζσ του Ευρωπαϊκοφ
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Διαφωτιςμοφ. Θ ςυνιςτϊςα τθσ Χυγκριτικισ Γραμματολογίασ αποκτά ζτςι ουςιαςτικά
ςθμαςία, ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ.
Θ εποχι του Ρεοελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ, με τισ ιδζεσ που προϊκθςε, κακϊσ και τισ
πρακτικζσ που απζρρευςαν από τισ ιδζεσ αυτζσ, αναδεικνφεται τόςο αυτόνομα όςο και
ςτθν επαφι τθσ με τθ δικι μασ ςυγχρονία.
Σι τρεισ φάςεισ του Ρεοελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ με τουσ εκπροςϊπουσ τουσ μελετϊνται
αναλυτικά, χάρθ ςε επιλεγμζνα κείμενα, τα οποία φωτίηουν τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ.
Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να απαντιςουν ςε κρίςιμα
ερωτιματα ςχετικά με τθν γραμματεία και τθν ιςτορία τθσ εποχισ που προςεγγίηουμε.
Ψαυτόχρονα είναι ςε κζςθ να προςεγγίςουν τθν ειδικι γλϊςςα των κειμζνων του
Διαφωτιςμοφ, αλλά και να αντιλθφκοφν τα γλωςςικά προβλιματα τθσ εποχισ , με τισ
λφςεισ που επιλζχκθκαν κατά περίπτωςθ.
Ψζλοσ, ελπίηουμε ότι ςτθ ςυνείδθςι τουσ ζχουν αναδειχκεί οριςμζνεσ μεγάλεσ
προςωπικότθτεσ τθσ παιδείασ μασ, οι οποίεσ κακόριςαν τθν πορεία του Ελλθνιςμοφ,
προςωπικότθτεσ όπωσ ο Φιγασ και ο Ξοραισ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία/ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Θεματικζσ ενότθτεσ:


Ψο ςχιμα του Διαφωτιςμοφ - γενικά χαρακτθριςτικά και κφριεσ ιδζεσ ι αξίεσ του
κινιματοσ. Άνοιγμα πάνω ςτον χρόνο. Πζςα ςε ποιεσ ςυνιςτϊςεσ του ελλθνικοφ
βίου, ςε ποια ιςτορικι ςυγκυρία, εμφανίηεται ο Ρεοελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ.



Από τουσ ξζνουσ προσ τουσ ζλλθνεσ διαφωτιςτζσ: οι τρεισ μεγάλεσ φάςεισ του
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Ρεοελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ.


Θ μορφι του φιλοςόφου, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον γαλλικό Διαφωτιςμό/
Φαναριϊτεσ και λόγιοι ζμποροι ςτον Ρεοελλθνικό Διαφωτιςμό.



εκινϊντασ από τον J. Locke: θ επίδραςθ των ιδεϊν του ωσ προσ τθ λειτουργία τθσ
ανκρϊπινθσ νόθςθσ.



Ψο ζργο του Montesquieu: Σι Περςικζσ επιςτολζσ ι αλλιϊσ τα πρϊιμα
ανατρεπτικά μθνφματα του ευρωπαϊκοφ Διαφωτιςμοφ.



Θ τφχθ του Voltaire ςτθν ελλθνικι παιδεία: θ πρϊτθ μετάφραςθ ενόσ παραμυκιοφ
του γάλλου φιλοςόφου από τον Ευγ. Βοφλγαρθ. Υορεία και ζργα του τελευταίου.



Ψο ηιτθμα τθσ ανεξικρθςκίασ: από τον Voltaire προσ τον Βοφλγαρθ.



Δίπλα ςτον Βοφλγαρθ, θ μορφι του μακθτι του: Λϊςθποσ Ποιςιόδαξ, βίοσ και
ζργα. Σ αγϊνασ για διαφορετικι εκπαίδευςθ του Ελλθνιςμοφ. Σ ρόλοσ των
επιςτθμϊν.



Θ περιπζτεια τθσ Εγκυκλοπαίδειασ: οι κφριοι ςυντελεςτζσ τθσ D. Diderot και
D’Alembert.



Ανταποκρίςεισ των αιτθμάτων τθσ Εγκυκλοπαίδειασ ςτθν παιδεία του Ελλθνιςμοφ:
θ περίπτωςθ του Δ. Ξαταρτηι ςτθν φαναριϊτικθ αυλι του Βουκουρεςτίου.



Σ κφκλοσ του Ξαταρτηι και οι μακθτζσ του: θ ειδικι περίπτωςθ του Φιγα.



Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ πεηογραφίασ του Διαφωτιςμοφ ςτθ Γαλλία: ανάπτυξθ
του μυκιςτοριματοσ και τθσ ςφντομθσ αφιγθςθσ. Θ διαςκευι του Φιγα από το
ζργο του R. de la Bretonne χολείον των ντελικάτων εραςτϊν.



Ψο ζργο του Φιγα που εκλαϊκεφει τθν επιςτιμθ / το ζργο που προετοιμάηει τθν
ελλθνικι Επανάςταςθ.



Σι ‘Δθμθτριείσ’, Δ. Φιλιππίδθσ – Γ. Ξωνςταντάσ, και το επίτευγμα τθσ Γεωγραφίασ
Νεωτερικισ.



Θ μορφι του Condorcet : οι απόψεισ του για τθν εξζλιξθ του ανκρϊπινου
πνεφματοσ ςτον κόςμο/ ςυμβολι του ςτον αγϊνα για ιςότιμθ εκπαίδευςθ. Θ
επίδραςθ του φιλοςόφου ςτον ελλθνικό Διαφωτιςμό. Θ αιςιοδοξία του
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Διαφωτιςμοφ.


Αδαμάντιοσ Ξοραισ: ο τφποσ του ζλλθνα λογίου ςτθν φάςθ τθσ ωριμότθτασ του
Ρεοελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ. Βίοσ, χαρακτιρασ και ζργο. Σι τρόποι με τουσ
οποίουσ επιχειρεί να επιδράςει ςε νοοτροπίεσ και αντιλιψεισ, ϊςτε να
δθμιουργιςει κφματα ανανζωςθσ από μζςα από τθν ίδια τθν ελλθνικι κοινωνία.



Ψο ζργο του C. Beccaria Περί Αδικθμάτων και Ποινϊν και θ ελλθνικι μετάφραςθ
από τον Ξοραι.



J.-J. Rousseau : ο φιλόςοφοσ και ο λογοτζχνθσ/ ςτο μεταίχμιο του Διαφωτιςμοφ και
του Φομαντιςμοφ. Ζργα του. Σο Κοινωνικό υμβόλαιο/ παραδείγματα επίδραςθσ
ςτθν ελλθνικι παιδεία.



Helvétius : λίγα λόγια για τθν εικόνα του Ελλθνιςμοφ ςτθν ευρωπαϊκι πεηογραφία
του Διαφωτιςμοφ. Ψο ζργο Περί του πνεφματοσ. Herder: θ ςχζςθ του γερμανοφ
φιλοςόφου του Διαφωτιςμοφ με τθν ελλθνικι ρομαντικι εποχι και τθν ανάπτυξθ
τθσ Οαογραφίασ.



Σ Ξοραισ ςτον κφκλο των Λδεολόγων, απογόνων τθσ ςκζψθσ του Helvétius: το
«Ωπόμνθμα» που παρουςίαςε ςτθν «Εταιρεία των Ανκρωποτθρθτϊν», το 1803.
Αποτυπϊςεισ του ελλθνικοφ παρόντοσ – ςχεδιαςμόσ του νεοελλθνικοφ κράτουσαπαντιςεισ ςτισ κατθγορίεσ που, ζμμεςεσ ι άμεςεσ, βαρφνουν τουσ ςφγχρονοφσ
του Ζλλθνεσ. Θ διεκδίκθςθ τθσ πατρογονικισ κλθρονομιάσ των Φϊτων.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

Διδαςκαλία ςτθν τάξθ
1. Κεωρθτικι ειςαγωγι/διάλογοσ/εμπζδωςθ
2. Εφαρμογι ςε κείμενα του διαφωτιςμοφ και
ςυηιτθςθ

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαδικτυακοί τόποι για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Επικοινωνία με e mail

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,

Διόρκωςθ εργαςιϊν ςε θλεκτρονικι μορφι
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Εξαμήνου
13
Κεωρθτικι ειςαγωγι
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Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Διαδραςτικι εφαρμογι,
με προςζγγιςθ κειμζνων
και ςχολιαςμό
Υροαιρετικζσ
πριμοδοτικζσ εργαςίεσ,
πάνω ςτθ κεματικι του
μακιματοσ
Αυτόνομθ μελζτθ/
αναηθτιςεισ ςε
βιβλιοκικεσ
Χφνολο μακιματοσ (25
ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

26

(80 ϊρεσ για όςουσ
επιλζγουν να κάνουν τθν
εργαςία)
111

150

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Ψρίωρθ γραπτι εξζταςθ ςε ελλθνικι γλϊςςα. Απαιτείται καλι δομι του
γραπτοφ, όπωσ και ικανότθτεσ γραπτοφ λόγου.
Θ εξζταςθ χωρίηεται ςε κεωρθτικό τμιμα (με επιλογι κεμάτων) και ςε
υποχρεωτικό ςχολιαςμό κειμζνου τθσ εποχισ του Διαφωτιςμοφ. Ψο
κείμενο αυτό ςυνοδεφεται από μερικά ςχόλια, που το τοποκετοφν ωσ προσ
τον ςυγγραφζα και τον χρόνο.
Σι προαιρετικζσ εργαςίεσ παρουςιάηονται ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ. Σι
φοιτθτζσ που τισ παρακολουκοφν καλοφνται να εκφζρουν τεκμθριωμζνθ
άποψθ ωσ προσ αυτζσ. Ξατά τθν εξζταςθ οι εργαςίεσ αυτζσ κατατίκενται
εκτυπωμζνεσ, μαηί με το γραπτό.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

Ρροτεινόμενθ βιβλιογραφία: (επιλογι)


Δθμαράσ, Ξ.Κ., Νεοελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ, Ερμισ, Ακινα 1977.



Ξιτρομθλίδθσ, Υ., Νεοελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ Οι πολιτικζσ και κοινωνικζσ ιδζεσ,
Π.Λ.Ε.Ψ., Ακινα 2000.



---



Δθμθτριείσ, Γεωγραφία Νεωτερικι, επιμ. Αικ. Ξουμαριανοφ, Ερμισ, Ρζα Ελλθνικι

, Ιϊςθποσ Μοιςιόδαξ, Π.Λ.Ε.Ψ., Ακινα 2004.

Βιβλιοκικθ, Ακινα 1988.


Ξαταρτηισ, Δ., Σα Ευριςκόμενα, εκδότθσ Ξ.Κ. Δθμαράσ, Ερμισ, Ακινα 1999.



Ξοραισ, Αδ., Προλεγόμενα ςτουσ αρχαίουσ ζλλθνεσ ςυγγραφείσ και θ
αυτοβιογραφία του, Π.Λ.Ε.Ψ., Ακινα 1986.



------

, Αλλθλογραφία, τ.Α’, 1774-1798, Σ.Π.Ε.Δ., Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ,

Ακινα 1964.


----- , Πολιτικά φυλλάδια του Αδαμαντίου Κοραι, Ξζντρον Ρεοελλθνικϊν Ερευνϊν
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του Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν, Ακινα 1983.
Ποιςιόδαξ, Λ., Απολογία, επιμ. Άλ. Αγγζλου, Ερμισ, Ρζα Ελλθνικι Βιβλιοκικθ,
Ακινα 1992.


Φιγα Βελεςτινλι, Άπαντα τα ςωηόμενα, τ.Α’- Ε’, Βουλι των Ελλινων, Ακινα 2001.
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ΥΝΕΦ243
ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΡΩΙΜΘΣ ΝΕΟΤΕΙΚΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΕΛΟΣ
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ

ΚΛΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΪΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΤΜΘΜΑ

ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΥΝΕΦ 243

ΕΞΑΜΘΝΟ
ΣΡΟΥΔΩΝ

Εαρινό

Εκφάνςεισ πρϊιμθσ Ρεοτερικότθτασ ςτθν Ελλάδα
(Βϋμιςό του 19ου αι. ωσ τισ αρχζσ του 20οφ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕ
Σ
ΜΟΝΑΔΕ
Σ

3
6
Διακαλλιτεχνικι προςζγγιςθ
με προβολι ταινιϊν και
πινάκων ηωγραφικισ εκτόσ
ωρϊν διδαςκαλίασ και
ςυηιτθςι τουσ
Ωποχρεωτικό ειδίκευςθσ

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΘΤΕΣ
ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

ΡΕΦ 202 (ιςτορικό υπόβακρο για τθν εποχι)

Ελλθνικά (εκτόσ των φοιτθτϊν ERASMUS)
Ραι

2. ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
1.
Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ

2.

Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ

θαη Παξάξηεκα Β
3.
Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Εξοικείωςθ με τθν κεωρία για τθ νεοτερικότθτα όπωσ διαμορφϊνεται ςτθν Ευρϊπθ, κυρίωσ με εκείνθ του
Ππωντλαίρ.
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Γνϊςθ/κατανόθςθ και εξοικείωςθ με τα ιςτορικά ςυμφραηόμενα που διαμορφϊνουν τθ Ρεοελλθνικι
πεηογραφία το βϋ μιςό του 19ου αιϊνα και των αρχϊν του εικοςτοφ.
Ανάλυςθ και ερμθνεία κειμζνων που διαμορφϊνουν τθ λογοτεχνικι παραγωγι του βϋμιςοφ του 19ου αι.
Ωλοποίθςθ/εφαρμογι των υποδομϊν και τεχνολογιϊν με αφορμι και τθ διακαλλιτεχνικι προςζγγιςθ (ταινίεσ και
πίνακεσ ςε ςχζςθ με λογοτεχνικά ζργα) αλλά και τθν αναηιτθςθ ςε ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και
των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ τθν Ρεοελλθνικι πεηογραφία το βϋ μιςό του 19ου αιϊνα
και των αρχϊν του εικοςτοφ.
Εφόςον θ εξζταςθ κα γίνει ςυγκριτικά με κείμενα άλλων εκνικϊν λογοτεχνιϊν και ςε ςχζςθ με τθν είςοδο των
βαςικϊν κινθμάτων που επικρατοφν ςτο λογοτεχνικό ςτερζωμα τθν προαναφερκείςα περίοδο, ςκοπόσ είναι να
αποκτιςουν ικανότθτα κρίςθσ και ςφγκριςθσ. Ξεντρικόσ κεματικόσ άξονασ είναι θ περιγραφι του αςτικοφ
τοπίου, ςε ςυνάρτθςθ με τθν ιδεολογία τθσ νεοτερικότθτασ και πϊσ αυτά υλοποιοφνται ςε κείμενα που
εντάςςονται ςε διαφορετικά κινιματα.
Χκοπόσ είναι επίςθσ να γνωρίςουν κείμενα που δεν διδάςκονται ςτο ςχολείο, αλλά οφτε και ςτα ειςαγωγικά
μακιματα, κατόπιν ζρευνασ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά.
Ωσ μάκθμα ειδίκευςθσ, τουσ δίνεται θ ευκαιρία να εκπονιςουν εργαςίεσ με μεγάλθ βιβλιογραφία και να
παρουςιάςουν τόςο μελζτεσ όςο και λογοτεχνικά κείμενα, προςεγγιςμζνα υπό το φωσ των μελετϊν που
διάβαςαν.

3. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1.

Γεληθά γηα ηνλ 19ν αηώλα σο επνρή κεηάβαζεο πξνο ηε λενηεξηθόηεηα.

2.

Ζ πλεπκαηηθή θίλεζε: Φηινζνθία, Σέρλε, Δπηζηήκεο, Βηνκεραλία, Τιηθόο Πνιηηηζκόο.

3.

Ο Υέγθει ζηε Φηινζνθία θαη ν Μπσληιαίξ ζηελ ηέρλε.

4.

Ο Μπσληιαίξ θαη ν “Εσγξάθνο ηεο κνληέξλαο δσήο”

5.

Όςεηο λενηεξηθόηεηαο ζηα θηλήκαηα από ην 1850-1910 (πκβνιηζκόο, Ρεαιηζκόο,
Ναηνπξαιηζκόο, Αηζζεηηζκόο, Ηκπξεζζηνληζκόο, εηζεζηνληζκόο, Δμπξεζζηνληζκόο κέρξη ηα
πξσηνπνξηαθά θηλήκαηα ηνπ θαζαπηό Μνληεξληζκνύ (Φνπηνπξηζκόο, Νηαληατζκόο, Κπβηζκόο,
Βνξηηθηζκόο, Λεηηξηζκόο, Τπεξξεαιηζκόο, Μνληεξληζκόο σο θίλεκα, Πξσηνγνληζκόο). Οη
λεσηεξηζκνί ζηελ Σερληθή, ην Πεξηερόκελν-Θέκα, ηε Γνκή, ηνλ Σξόπν, ην Δίδνο, ηελ Λεηηνπξγία
(κεηά ή άλεπ ζθνπνύ ηνπ θαιιηηέρλε) θαη ηελ Πξόζιεςε ηεο Σέρλεο.

6.

Ο Ρνΐδεο θαη νη απαξρέο ηεο λενηεξηθόηεηαο ζηελ Διιάδα (νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε Γπηηθνύο).

7.

Σν ζέκα ηνπ Ρεαιηζκνύ θαη ηνπ Ναηνπξαιηζκνύ ζηελ Διιάδα. Ζ Ζζνγξαθία θαη ην πξόβιεκα
ηνπ όξνπ θαη ησλ ζπλαθώλ: Αζελαηνγξαθία – Δπαξρηώηηθε Ζζνγξαθία – Υξνλνγξάθεκα –
Οδνηπνξηθό – Δηθόλα θιπ. 1) Α.Γ.Ζ. θαη κεηάθξαζε ηεο Ναλάο, 2) Σν Γηαγώληζκα ηεο Δζηίαο θαη
ε ζπλ απηώ παξαγσγή, 3) Ζ παξαινγνηερληθή παξαγσγή, 4) Σα κεγάια έξγα ηνπ Ρεαιηζκνύ θαη
Ναηνπξαιηζκνύ ζηελ Διιάδα θαη 5) Ο θξηηηθόο θαη ζεσξεηηθόο ιόγνο πεξί λενηεξηθόηεηαο από
ηνπο Έιιελεο.

8.

Ο πκβνιηζκόο, ν Αηζζεηηζκόο θαη ε λενηεξηθόηεηα ζηε κνξθή θαη ηηο εηδνινγηθέο ηαπηόηεηεο.
Οη πξώηνη ζπκβνιηζηέο θαη ε δηαθνξά ηνπο από ηε Γύζε (Παιακάο, Καβάθεο, Δπηζθνπόπνπινο,
Ρνδνθαλάθεο, ηεθάλνπ θιπ.).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
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Πξόζσπν κε πξόζσπν ηόζν ζηελ ηάμε όζν θαη θαηά ηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο, αληαιιαγή ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ
e-class θαη ρξήζε ηνπ e-class γηα ελεκέξσζε θαη δηάζεζε ζεκεηώζεσλ θαη πιάλνπ ηνπ καζήκαηνο ή παξάζεζε ρξήζηκσλ ζπλδέζκσλ (links),
ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα βξνπλ πιηθό γηα ην κάζεκα, αιιά θαη γηα κειινληηθά καζήκαηα Νέσλ Διιεληθώλ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα για προβολι κειμζνων, πινάκων και ταινιϊν ι μουςικισ ςχετικισ με τισ εποχζσ που εξετάηουμε ςτο μάκθμα,
Χριςθ e-mail, e-class και εργαλείων αναηιτθςθσ ψθφιακοφ υλικοφ ςτο διαδίκτυο.

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του ECTS

Δραςτηριότητα

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου

Ρρϊτθ ζωσ δζκατθ τρίτθ εβδομάδα: Διαλζξεισ
ειςαγωγικζσ για τθ νεοτερικότθτα και εξζταςθ
κειμζνου του Ππωντλαίρ. Πελζτθ άρκρων από το
Οεξικό Υατάκθ και του άρκρου του Ππωντλαίρ
“Ηωγράφοσ τθσ μοντζρνασ ηωισ”. Ξατόπιν, προςζγγιςθ
ζργων πεηογραφίασ ςε ςχζςθ με τθ κεωρία τθσ
νεοτερικότθτασ και τθν ιςτορικι ςυγκυρία. Πελζτθ
των κειμζνων

39 ϊρεσ (διαλζξεισ)

Πγδοθ εβδομάδα: Υροβολι ταινίασ (εκτόσ ωρϊν
διδαςκαλίασ). Υαρακολοφκθςθ ταινίασ και ςυηιτθςθ
για τθν εποχι και τθν τζχνθ τθσ.

3 ϊρεσ ταινία

108 ϊρεσ (μελζτθ)

Χφνολο ωρϊν: Α. Διαλζξεισ

39 ϊρεσ

Β. Ψαινία

3 ϊρεσ

Γ. Πελζτθ (εγχειριδίων, λογοτεχνικϊν
κειμζνων και πινάκων)

75 ϊρεσ (μελζτθ)
150 ϊρεσ/6 μονάδεσ= 25ϊρεσ/διδακτικι μονάδα

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Οι φοιτθτζσ εξετάηονται ςτα Ελλθνικά, εκτόσ των φοιτθτϊν Εράςμουσ που, αν το επικυμοφν μποροφν να εξεταςτοφν ςτα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιςπανικά ι Ιταλικά. Θ
αξιολόγθςθ γίνεται κυρίωσ από τθ ςυμμετοχι και επίδοςι τουσ ςτθν τελικι εξζταςθ του μακιματοσ, αλλά και ςε κάποιο ποςοςτό από τθ ςυμβολι τουσ α) ςτισ
προαναφερκείςεσ δραςτθριότθτεσ, και β) τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυηιτθςθ που γίνεται ςτθν τάξθ. Οι ερωτιςεισ ςτο τελικό γραπτό χωρίηονται ςε δφο μζρθ. Σο
πρϊτο ζχει ερωτιςεισ με ςφντομεσ απαντιςεισ ιςτορικογραμματολογικοφ ι κεωρθτικοφ χαρακτιρα ι παράκεςθ οριςμϊν για βαςικζσ ζννοιεσ που ςχετίηονται
με τθ νεοτερικότθτα. Σο δεφτερο μζροσ ζχει απαντιςεισ ανάπτυξθσ με απαραίτθτθ τθν άςκθςθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ, αφοφ αναλφουν ζνα κείμενο λογοτεχνικό
το οποίο τοποκετοφν ςτθν εποχι του, τα κινιματα, το είδοσ και το όλο ζργο του ςυγγραφζα ενϊ κατόπιν το ερμθνεφουν. Θ διακαλλιτεχνικι προςζγγιςθ, όπωσ
και θ ςυγκριτικι προοπτικι που διανοίγεται, απαιτεί ικανότθτα κρίςθσ, λφςθσ των προβλθμάτων που προκφπτουν από τθν διαφορά ςτθ μορφι, το υλικό ι τθ
γλϊςςα και τον πολιτιςμό κλπ..
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ εξθγικθκαν ςτουσ φοιτθτζσ κατά τθν ζναρξθ και τθ λιξθ του εξαμινου και ςυγκεκριμζνα ςτθ δεφτερθ και ςτθν δωδζκατθ εβδομάδα
μακθμάτων.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Ψο τζταρτο κεφάλαιο του βιβλίου Ψο ψθλαφθτό παλίμψθςτο τθσ ροϊδικισ γραφισ (ςς. 157-234), που
διανζμεται από τον Εφδοξο.
2. Ψα κείμενα που διδάχκθκαν και βρίςκονται ςτο corpus:
1. Baudelaire, “Σ Ηωγράφοσ τθσ μοντζρνασ ηωισ” (1863)

2.
3.

Φοΐδθσ, “Σρζςτθσ και Υυλάδθσ” (terminus post quem 1871, c. 1872-1875) (Γ 217-222)
“Άγιοσ Χϊςτθσ” (1891) (Δ 19-29)
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4.

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

5.

“Δθμοςιογραφικόν δελτίον (Αςμοδαίοσ 21-9-1875)” (Β 155-159)

6.

“Σ διαβάτθσ” (25-12-1900) (Ε 321-324)

7.

“Ξαϊνίται” (Α 361-369)

8.

Υαπαδιαμάντθσ, “Σ ξεπεςμζνοσ Δερβίςθσ” (1896)

9.

Πθτςάκθσ, “Κεάματα ςτου Ψυρρι” (1890)

10. Επιςκοπόπουλοσ, “Εφιάλτθσ” (1894)
11.

Ζρθμεσ ψυχζσ(1901)

12. Φοδοκανάκθσ, “Λουδικ και Σλοφζρνθσ” (1908)
13. Ξαβάφθσ, “Εισ το φϊσ τθσ θμζρασ” (μάλλον 1895-1896)
14. Βουτυράσ, “Υαραρλάμα” (1908)
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ΕΕΝΕΦ260
ΜΟΝΤΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΣΕΝΙΟΥ
ΑΝΑΡΛ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΔΙΔΑΚΟΝΣΟ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΕΟΛΧΑΒΕΨ ΑΦΧΕΡΛΣΩ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΝΕΦ
260

ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Εαρινό

ΠΣΡΨΕΦΡΛΧΠΣΛ ΧΨΣ ΨΕΟΣΧ ΨΣΩ 20ΣΩ ΑΛΩΡΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΡΕΦ201-ΡΕΦ204
ΕΟΟΘΡΛΞΑ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04344/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα εύναι:
1) η εξοικεύωςη των φοιτητών που θα παρακολουθόςουν το μϊθημα με ϋνα ςημαντικό μϋροσ
τησ νεοελληνικόσ ποιητικόσ παραγωγόσ από τα λιγότερο μελετημϋνα και τα πιο απαιτητικϊ.
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2) η κατανόηςη ότι η νεότατη ποιητικό παραγωγό ενώ προκύπτει θεματικϊ και μορφολογικϊ
από τισ αλλαγϋσ που επιτελϋςτηκαν ςτην διϊρκεια του 20ου αιώνα, ανϋπτυξε μια νϋα γλώςςα
που αποδύδει τισ αλλαγϋσ ςτην αιςθητικό, την τεχνολογύα και την κοινωνύα του τϋλουσ του
αιώνα.
3) η εξοικεύωςη με την ανϊγνωςη τησ νεότερησ και νεότατησ πούηςησ και τα ιδιαύτερα
προβλόματα που αυτό παρουςιϊζει, μεταξύ των οπούων ο εντοπιςμόσ ςυγκεκριμϋνησ
βιβλιογραφύασ, η ανανϋωςη των ζητημϊτων και γλωςςικών ιδιωμϊτων που προκύπτουν από
την νϋα ποιητικό γραφό και οι τακτικϋσ και προοπτικϋσ αναγνωςιμότητϊσ τουσ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςύνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
Προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ
Αυτόνομη εργαςύα
Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
χεδιαςμόσ και διαχεύριςη ϋργων
Επύδειξη κοινωνικόσ, επαγγελματικόσ και ηθικόσ υπευθυνότητασ και ευαιςθηςύασ ςε θϋματα
φύλου
Άςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
Προαγωγό τησ ελεύθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ

3. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Πολλού θεώρηςαν το ’70 ωσ την τελευταύα δεκαετύα που εύχε κϊτι καινούργιο να
προτεύνει ςτο χώρο τησ πούηςησ. Ευτυχώσ, η ύδια η ευμεγϋθησ ποιητικό
παραγωγό παλαιότερων και νεότερων ποιητών διϋψευςε πανηγυρικϊ αυτόν
τον ςυντελειακό ιςχυριςμό. Οι αξιόλογεσ νϋεσ εμφανύςεισ δηλώνουν ότι η
ποιητικό πρωτοτυπύα δεν εύναι πϊντα το αιτούμενο, ότι η ανϊγνωςη δεν εύναι
απλώσ μύα μοναχικό περιπϋτεια, ότι ο οριςμόσ τησ γραφόσ ωσ τρόπου ϋκφραςησ
προςωπικών αιςθημϊτων εύναι περιοριςτικόσ και ότι δεν υπϊρχουν ςτεγανϊ
ανϊμεςα ςτην τϋχνη και την φύςη, την πραγματικότητα και την φανταςύα. Σα
καλϊ κεύμενα τησ τελευταύασ τριακονταετύασ αναπτύςςουν τισ εξελύξεισ τησ
πούηςησ
παρουςιϊζοντασ
περύπλοκη
διαςτρωμϊτωςη,
ςυνδηλωτικό
περιεχόμενο, ςύγκλιςη ϊλλων κειμϋνων εντόσ τουσ, ποικιλύα ποιητικών
ιδιωμϊτων, αμφιςημύεσ, και μύα προςεκτικό «απροςωπύα», κατϊ την οπούα η
ςυνεύδηςη του ποιητό αναγνωρύζεται μόνο μϋςα από το δύκτυο αναφορών του
κειμϋνου. Οι δε ποιητϋσ, κινούμενοι μϋςα και γύρω από ενδιαφϋροντα ϋντυπα,
όπωσ το Εντευκτόριο, ο Μανδραγόρασ, το Poetix, η Ποιητικό, Σα Ποιητικϊ, το
ΥΡΜΚ κ.ϊ., προετοιμϊζοντασ νϋεσ τϊςεισ και οδηγώντασ την γραφό τουσ ςτο
νϋο αιώνα, ξαναβρύςκουν το χιούμορ τουσ, αναγνωρύζουν τη ςυνύπαρξη του
λόγου τουσ με το λόγο ϊλλων καλλιτεχνών, αλλϊ και των ευρύτερων
πολιτιςτικών ςυςτημϊτων που τουσ περιβϊλλουν, διεκδικώντασ ϋνα ςταθερό
καινούργιο ϋδαφοσ ανϊπτυξησ ςτιβαρού ποιητικού λόγου.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ την τϊξη
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

~ 220 ~

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ



ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Φρόςη βϊςεων δεδομϋνων
Διδακτικό Τλικό, ανακοινώςεισ & επικοινωνύα
μϋςω τησ πλατφόρμασ classweb
Eπικοινωνύα μϋςω email

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Εκπόνηςη μελϋτησ
20
Αυτοτελόσ μελϋτη και 60
προετοιμαςύα για τισ
εξετϊςεισ
Παρουςύαςη
10
εργαςύασ
Σελικό γραπτό
2
εξϋταςη
Δραςτηριότητα

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Σύνολο Μαθήμαηορ
(26,2 ώπερ θόπηος
επγαζίαρ ανά
πιζηωηική μονάδα)

131

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δύωρη Γραπτό Εξϋταςη ςτα Ελληνικϊ, η οπούα θα
περιλαμβϊνει ερωτόςεισ γραμματολογικού τύπου αλλϊ
και ανϊλυςησ κειμϋνων.
Απαραύτητη προώπόθεςη για την αποδοχό του γραπτού
εύναι η κατϊθεςη μαζύ με αυτό ςε γραπτό μορφό τησ
εργαςύασ που ϋχει παρουςιαςτεύ ςτην τϊξη, και
παρϊλληλα η αποςτολό τησ εργαςύασ ςτην διδϊςκουςα
από την ηλεκτρονικό διεύθυνςη του κϊθε φοιτητό.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Αρςενύου Ελιςϊβετ. 2003. Νοςταλγού και πλαςτουργού. Έντυπα, κεύμενα και κινόματα ςτη
μεταπολεμικό λογοτεχνύα. Αθόνα: Παραφερνϊλια-Συπωθότω.
Γαραντούδησ, Ευριπύδησ. 2006. Από το μοντερνιςμό ςτη ςύγχρονη πούηςη, 1930-2006. Εκδ.
Καςτανιώτη.
Ρίκοσ Παυράκθσ. Θ ΣΔΩΧΧΕΛΑ ΨΘΧ ΥΣΛΘΧΘΧ. Εκδόςεισ Χοκόλθ-Ξουλεδάκθ, 2007.
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ΕΕΝΕΦ264
ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΑΜΑΤΟΥΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ (επιλογισ)
ΕΕΝΕΦ
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Εαρινό
264
ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΦΑΠΑΨΣΩΦΓΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

ΞΑΡΕΡΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΘ
ΡΑΛ (ΧΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ)

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
Ψο μάκθμα προτείνει ςτουσ φοιτθτζσ μια επιςκόπθςθ τθσ νεοελλθνικισ δραματουργίασ, θ οποία εκτείνεται από τα τζλθ του
18ου αιϊνα ωσ τα τζλθ του 20οφ αιϊνα. Σπωςδιποτε θ επιδίωξθ δεν είναι να γνωρίςουμε ζναν κατάλογο ζργων, αλλά να
αντιλθφκοφμε φαινόμενα που χαρακτθρίηουν ςυγκεκριμζνεσ εποχζσ και νοοτροπίεσ. Χυμβαδίηοντασ με τθν ιςτορία τθσ
λογοτεχνίασ και τθν ιςτορία των ιδεϊν, θ διδαςκαλία επιχειρεί να αναδείξει ζναν ειδικό χϊρο τθσ νεοελλθνικισ δθμιουργίασ,
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αυτόν τθσ κεατρικισ γραφισ.
Ξακϊσ το κζατρο μπορεί να κεωρθκεί ‘κακρζφτθσ’ μιασ κοινωνίασ και μιασ εποχισ, θ διδαςκαλία αυτι προςφζρει ςτουσ
φοιτθτζσ ερμθνευτικά εργαλεία και κείμενα για τθν παράλλθλθ κατανόθςθ τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ, όπωσ διαμορφϊνεται
ςτθ ροι του χρόνου.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Θ ιςτορία του νεοελλθνικοφ κεάτρου δφο αιϊνων (κυρίωσ 19ου και 20οφ) μζςα από ςυγκεκριμζνα,
πολφ χαρακτθριςτικά ζργα, τα οποία λειτουργοφν ωσ παραδείγματα.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

Α. Κεωρθτικι ειςαγωγι
Β. Εφαρμογι ςε ςυγκεκριμζνα λογοτεχνικά κείμενα,
που φωτίηουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ λογοτεχνίασ
Γ. Χυηιτθςθ/ διάλογοσ/ διαδραςτικι απόπειρα
διδαςκαλίασ

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Αναφορά ςτισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το Διαδίκτυο.
Αναηιτθςθ ςτοιχείων και προφυλάξεισ που πρζπει να
λαμβάνονται.
Θλεκτρονικι αλλθλογραφία με τουσ φοιτθτζσ.
Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα

Κεωρθτικι ειςαγωγι
Διαδραςτικι εφαρμογι
με προςζγγιςθ κειμζνων
και ςχολιαςμό
Υροαιρετικζσ
πριμοδοτικζσ εργαςίεσ
Πελζτθ ςτθ βιβλιοκικθ
Χφνολο μακιματοσ (25
ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)
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13
26

50- 80 ϊρεσ για όςουσ
επιλζγουν να τθν
πραγματοποιιςουν
111
150

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ εξζταςθ ςυνδυάηει :
Α. Υροφορικι εξζταςθ πάνω ςτο περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ
Β. Υαρουςίαςθ εργαςίασ (εφ’ όςον ζχει επιλεγεί θ δυνατότθτα αυτι)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ


Σπάκθσ, Δθμιτρθσ, Από τον Χορτάτςη ςτον Κουν, Μελζτεσ για το νεοελληνικό
θζατρο, Μ.Ι.Ε.Τ., Ακινα 2015



Χατηθπανταηισ, Θόδωροσ, Διάγραμμα ιςτορίασ του νεοελληνικοφ θεάτρου, Ρ.Ε.Κ.,
Θράκλειο 2014



Ζητήματα ιςτορίασ του Νεοελληνικοφ Θεάτρου, Ρ.Ε.Κ., Θράκλειο 2007
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ΕΕΝΕΦ269
ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΘΕΩΙΑΣ ΤΘΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΘ
ΕΡΙΚ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΞΟΑΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ
ΕΕΝΕΦ269
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΚΕΩΦΛΑΧ ΨΘΧ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑΧ ΛΛ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλζξεισ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

_________
Ελλθνικι
Ραι
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04237/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Πετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:
- Ρα εξθγοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ φροχδικισ και λακανικισ ψυχανάλυςθσ.
-

Ρα κατανοοφν τθ χρθςιμότθτα τθσ ψυχαναλυτικισ προςζγγιςθσ για τθ μελζτθ τθσ
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λογοτεχνίασ
-

Ρα εφαρμόηουν κεωρθτικά μοντζλα ςτθν ανάλυςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων

-

Ρα εργάηονται και να ςκζφτονται με τρόπο διεπιςτθμονικό

-

Ρα αναλφουν και να ερμθνεφουν τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά ωσ απόρροια
ψυχικϊν (αςυνείδθτων) διεργαςιϊν

-

Ρα κατανοοφν καταςτάςεισ και φαινόμενα τθσ κακθμερινότθτασ ςε βάκοσ, κατά το
πρότυπο τθσ ανάλυςθσ και κατανόθςθσ του ψυχιςμοφ των λογοτεχνϊν ι των
προςϊπων/θρϊων λογοτεχνικϊν ζργων

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αυτόνομθ εργαςία
Σμαδικι εργαςία
Οιψθ αποφάςεων
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μακιματοσ αποτελεί θ εφαρμογι τθσ ψυχαναλυτικισ κεωρίασ ςτθ μελζτθ
τθσ λογοτεχνίασ. Ειδικότερα, παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ και επιδιϊξεισ τόςο τθσ
φροχδικισ όςο και τθσ λακανικισ ψυχανάλυςθσ και εξθγείται θ ςυμβολι τουσ ςτθν
βακφτερθ κατανόθςθ τθσ λογοτεχνίασ. Σ κορμόσ του μακιματοσ αφιερϊνεται ςτθν
εξζταςθ του ζργου ςθμαντικϊν Ρεοελλινων λογοτεχνϊν από ψυχαναλυτικι οπτικι, με
ςκοπό να φωτιςτοφν οι τρόποι με τουσ οποίουσ θ λογοτεχνικι γραφι φωτίηει τισ
περιπζτειεσ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ.
1. Ψυχανάλυςθ και λογοτεχνία Λ
2. Ψυχανάλυςθ και λογοτεχνία ΛΛ
3. Ψο ψυχικό δράμα του Δ. Χολωμοφ
4. Δ. Χολωμόσ: Ερωτιςμόσ και αποςπαςματικότθτα
5. Γ. Βιηυθνόσ: Ψα ψυχικά αδιζξοδα του Ποςκϊβ-Χελιμ
6. Θ φφςθ-ςφμπτωμα ςτο «Αι ςυνζπειαι τθσ παλαιάσ ιςτορίασ» του Γ. Βιηυθνοφ
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7. Α. Υαπαδιαμάντθσ, «Ραυαγοςϊςται»: θ πολλαπλότθτα τθσ υποκειμενικότθτασ
8. Σι ψυχικζσ Σδφςςειεσ του Ξ. Υ. Ξαβάφθ
9. Ωπερρεαλιςμόσ και ψυχανάλυςθ
10. Ψυχαναλυτικά και ψυχογλωςςικά πρότυπα ςτο ζργο του Α. Εμπειρίκου
11. Γ. Χεφζρθσ: Θ ψυχανάλυςθ υπό τθν προοπτικι τθσ ποίθςθσ τθσ Ρζκυιασ
12. Ανάγκθ και επικυμία ςτο ζργο του Π. Ξαραγάτςθ
13. Π. Ξαραπάνου: Θ μυκο-ποιθτικι λειτουργία του πάκουσ
14. Θ επικυμία ωσ κινθτιρια δφναμθ τθσ αφιγθςθσ του Γ. Χειμωνά

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Υρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass
(πλθροφορίεσ μακιματοσ, ανάρτθςθ ςθμειϊςεων,
διδακτικοφ υλικοφ, ανακοινϊςεισ, επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ)
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω email
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Εξαμήνου
39
Διαλζξεισ
19
Πελζτθ και ανάλυςθ

βιβλιογραφίασ
Χυγγραφι εργαςίασ

20

Αυτόνομθ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ

70

Χφνολο:

150

2

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
Πζκοδοσ αξιολόγθςθσ: ςυμπεραςματικι
Ψελικι γραπτι εξζταςθ δφο (2) ωρϊν *60% του βακμοφ+
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
Ερωτιςεισ ανάλυςθσ κειμζνων
Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία *40% του βακμοφ+
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αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

-

Ψυχανάλυςθ και νεοελλθνικι λογοτεχνία: ςταυροδρόμια, επιμζλεια-ειςαγωγι: Κ.
Χατηόπουλοσ, Ακινα: Εκδόςεισ Γαβριθλίδθσ, 2013.

-

Κεοδοςάτου, Βιβι, Αςελινοισ νυξί. Γ. Βιηυθνόσ – Μ. Καραπάνου – Γ. Χειμωνάσ: Σρεισ
ψυχαναλυτικζσ αναγνϊςεισ, Ακινα: Εκδόςεισ Επζκεινα, 2013.

Υεραιτζρω βιβλιογραφία:
Ψηοφλθσ. Κ. Ψυχανάλυςθ και λογοτεχνία, Ακινα: Εκδόςεισ Σδυςςζασ, 1993.
-

Αρβανιτάκθσ, Ξ. Ψυχαναλυτικοί ςτοχαςμοί για τον ολωμό, Ακινα: Εκδόςεισ Γαβριθλίδθσ,
2014.

-

Αναγνωςτοποφλου, Δ. /Ψηαβάρασ, Κ. Ψυχαναλυτικζσ αναψθλαφιςεισ ςτο ζργο του Ανδρζα
Εμπειρίκου, Ακινα: Εκδόςεισ Ψαξιδευτισ, 2006.

-

Χαρτοκόλλθσ, Υ. Λογοτεχνία και ψυχανάλυςθ, Ακινα: Εκδόςεισ Κεμζλιο, 1999.

-

Κεοδοςάτου, Βιβι, Ο ιςτόσ του ζρωτα και του κανάτου. Μια ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ ςτο
ζργο του Μ. Καραγάτςθ, Ακινα: Εκδόςεισ Επζκεινα, 2012.

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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ΕΕΓΛΩ328
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΣΘΜΑΚΘΣ ΦΛΙΑΤΟΥΑΣ
ΛΕΚΤΟΑΣ ΙΣΤΟΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Φιλοςοφικι
Ελλθνικισ Φιλολογίασ
ΕΕΓΟΩ328

ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ

Εαρινό

Οεξικολογία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

13 διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

3

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ωποβάκρου, Γενικϊν Γνϊςεων, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

Ελλθνικά
Ραι

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α

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


Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ

θαη Παξάξηεκα Β

Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:
(4) Ρα γνωρίςουν τθ λεξικολογία ωσ αυτόνομο διεπιςτθμονικό, διακλαδικό
(κεωρθτικό, ιςτορικό, εφαρμοςμζνο) και διεπιπεδικό (φωνολογία, μορφολογία,
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ςθμαςιολογία) τομζα τθσ γλωςςολογίασ
(5) Ρα εφαρμόςουν τθ λεξικολογικι κεωρία ςτθ γεωγραφικι και κοινωνικι ποικιλία
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ με βάςθ τθ ςυλλογι και γλωςςολογικι ανάλυςθ υλικοφ.

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

3.

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

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

ΡΩΤΟ ΜΕΟΣ: ΒΑΣΙΚΘ ΘΕΩΙΑ


1ο μάκθμα: Σριςμόσ και βαςικζσ αρχζσ τθσ λεξικολογίασ
Σριςμόσ και αντικείμενο μελζτθσ τθσ λεξικολογίασ



Θ λζξθ ωσ αντικείμενο ζρευνασ: είδθ λεξικϊν μονάδων με μορφολογικά και
ςθμαςιολογικά κριτιρια



Χχζςεισ λεξικϊν μονάδων

 Άςκθςθ 1 (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ είδουσ λζξθσ
 Άςκθςθ 2 (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ ςχζςθσ των λζξεων
2ο μάκθμα: Ρεολογία Λ (διαδικαςίεσ ςχθματιςμοφ λζξεων)


Υαραγωγι



Χφνκεςθ



Πετατροπι - Ζλλειψθ



Ενδιάμεςεσ περιπτϊςεισ



Χφμφυρςθ



Αναδρομικόσ ςχθματιςμόσ



Υερικοπι



Γραμματικοποίθςθ και λεξικοποίθςθ
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 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ του είδουσ νεολογιςμοφ ςε παραδείγματα.



3ο μάκθμα: Ρεολογία ΛΛ (δανειςμόσ)
Εςωτερικόσ και εξωτερικόσ δανειςμόσ



Είδθ δανειςμοφ



Υροςαρμογι δανείων



Πορφολογικόσ δανειςμόσ

 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ του είδουσ δανείου ςε παραδείγματα.



4ο μάκθμα: Γεωγραφικι Υοικιλία
Διάλεκτοι και ιδιϊματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ



Βαςικά γλωςςικά φαινόμενα ςτισ διαλζκτουσ

 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): εντοπιςμόσ τθσ διαλζκτου και του διαλεκτικοφ
φαινομζνου ςε παραδείγματα.



5ο μάκθμα: Ξοινωνικι / Επιςτθμονικι ποικιλία
Ψεχνθτζσ γλϊςςεσ: εςπεράντο, αργκό, θλεκτρονικζσ γλϊςςεσ, κωμικόγλωςςα



Αργκό και ιδιόλεκτοσ: ςτρατιωτικι αργκό, καλιαρντά, χυδαίο λεξιλόγιο



Σρολογία



6ο μάκθμα: Λςτορικι Οεξικολογία Λ
Θ παραγωγι και θ ςφνκεςθ ςτθ διαχρονία τθσ γλϊςςασ



Διαδικαςίεσ ςχθματιςμοφ λζξεων ςτθν Αρχαία Ελλθνικι



7ο: Λςτορικι Οεξικολογία ΛΛ
Πορφολογικι και λεξιλογικι αλλαγι από τθν Αρχαία Ελλθνικι ζωσ τθ Ρζα
Ελλθνικι
8ο μάκθμα: Εφαρμοςμζνθ λεξικολογία



Οεξικογραφία



Πεταφραςεολογία



Ωπολογιςτικι Γλωςςολογία

ΔΕΥΤΕΟ ΜΕΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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9ο μάκθμα: Ελλθνοβαλκανικζσ γλωςςικζσ ςχζςεισ
Ελλθνικι και τουρκικι



Ελλθνικι και βαλκανικι



Ελλθνικι και ςλαβικζσ γλϊςςεσ



10ο μάκθμα: Σνοματολογία
Ξφρια ονόματα: βαφτιςτικά και επϊνυμα



Ψοπωνφμια: προελλθνικά, ελλθνικά (αρχαία, βυηαντινά, νεοελλθνικά), δάνεια
(τουρκικά, αρβανίτικα, φράγκικα, βενετςιάνικα)

 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): ανάλυςθ κυρίων ονομάτων



11ο μάκθμα: Ρεολατινικζσ γλϊςςεσ
Θ βαςικι εξζλιξθ των λατινικϊν ςτισ νεολατινικζσ γλϊςςεσ

 Άςκθςθ (ςτθν αίκουςα): ανάλυςθ παραδειγμάτων.
12ο μάκθμα: Πεκοδολογία ςυλλογισ υλικοφ ςε επιτόπια ζρευνα
13ο μάκθμα: Διδακτικι τθσ διαχρονίασ
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Υρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χριςθ Ψ.Υ.Ε

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραςτηριότητα

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ



Θ αξιολόγθςθ του φοιτθτι γίνεται:
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Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(1) Υροαιρετικι εργαςία μόνο ςε όςουσ
παρακολουκοφν το μάκθμα με επιλογι από
τρεισ δυνατότθτεσ:
(α) ςυλλογι διαλεκτικοφ υλικοφ (κοινωνικισ ι
γεωγραφικισ διαλζκτου) με επιτόπια ζρευνα
και μελζτθ
(β) μελζτθ ενόσ επικιματοσ ςτθ διαχρονία ι
ςτθν ορολογία ι ςε διάλεκτο (γεωγραφικι ι
κοινωνικι)
(γ) εξζταςθ ενόσ επιμζρουσ ηθτιματοσ
Ψο άριςτα ςτθν εργαςία απαλλάςςει τον
φοιτθτι από τισ γραπτζσ εξετάςεισ.
Θ εργαςία κα προςαυξάνεται ςτθν τελικι
βακμολογία.
(2) Γραπτι εξζταςθ: 70% των κεμάτων από το
πρϊτο μζροσ και 30% από το δεφτερο μζροσ. Θ
εξζταςθ αφορά (α) αςκιςεισ (β) ερωτιςεισ
ςφντομθσ ανάπτυξθσ, (γ) ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ ι ςφντομθσ απάντθςθσ.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

~ 233 ~

ΕΕΒΑΧ444
ΜΝΘΜΕΙΑΚΘ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΘΣ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΘΣ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘΣ ΙΣΤΟΙΑΣ - ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΓΔΝΗΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ
ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΥΟΛΖ
ΣΜΖΜΑ
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤΡΖ
ΔΑΡΗΝΟ
ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ
ΠΟΤΓΩΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΔΔΒΑΡΥ444
ΔΞΑΜΖΝΟ ο΄ & Ζ΄
ΠΟΤΓΩΝ
ΜΝΖΜΔΗΑΚΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε
ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη
πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο
αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ
πηζησηηθώλ κνλάδσλ

Γηαιέμεηο

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗ
Δ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

3

ΠΗΣΩΣΗ
ΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

6

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΓΔΝΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ,
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο
Γεμηνηήησλ

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ
Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

ΚΑΝΔΝΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΝΑΗ (ΣΑ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ)

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ
ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ



Οη θνηηεηέο ζα γλσξίζνπλ ηηο πεγέο ηεο κλεκεηαθήο ηνπνγξαθίαο. Έκθαζε δίδεηαη
ζηα πεξηεγεηηθά θαη ινηπώλ ζπλαθώλ θείκελα.



Θα κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνπλ γεσγξαθηθά ηνλ ηόπν. Φπζηθά θαη πνιηηηθά όξηα.
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Οη θνηηεηέο ζα γλσξίζνπλ ηα κλεκεία θαηά ζέζε αξρίδνληαο από ην Οξκέλην θαη
ηειεηώλνληαο ζην ηδεξόθαζηξν. Ζ παξνπζίαζε αθνινπζεί ην θύξην θαη δεπηεξεύνλ
νδηθό δίθηπν (Δγλαηία νδόο θαη θάζεηνη πξνο απηήλ).

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Απηόλνκε εξγαζία
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Πεξηερόκελα καζήκαηνο:
1. Οξηζκνί. Πεξηνδνιόγεζε. Γεσγξαθηθά δεδνκέλα.
2. Γηάγξακκα ηζηνξίαο Α΄.
3. Γηάγξακκα ηζηνξίαο Β΄.
4. Αξραηνινγηθνί ρώξνη.
5. Οηθηζηηθή ηζηνξία.
6. Ννκόο Έβξνπ Α΄.
7. Ννκόο Έβξνπ Β΄.
8. Ννκόο Ρνδόπεο.
9. Ννκόο Ξάλζεο.
10. Ννκόο Καβάιαο.
11. Ννκόο Γξάκαο.
12. Ννκόο εξξώλ Α΄.
13. Ννκόο εξξώλ Β΄.

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

ηελ ηάμε

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία
κε ηνπο θνηηεηέο



Παξνπζηάζεηο –δηδαζθαιία κε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθό (ppt θ.ιπ.)



Eπηθνηλσλία κέζσ email
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ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε,
Άζθεζε
Πεδίνπ,
Μειέηε
& αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο
(project), πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.

Δπαζηηπιόηηηα
Γηαιέμεηο. Eπηηόπηα
δηδαζθαιία ζε
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη
κλεκεία.
Απηνηειήο κειέηε θαη
πξνεηνηκαζία γηα ηηο
εμεηάζεηο

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος
39

109

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε
Σύνολο Μαθήμαηορ
(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ
ανά πιζηωηική μονάδα)

2

150

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε,
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία,
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Σειηθή Αμηνιόγεζε:
Γξαπηή εξγαζία
Γίσξε Γξαπηή Δμέηαζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:

Γνθηκαζία Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο
ύληνκεο Απάληεζεο

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα
από ηνπο θνηηεηέο.

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
J. Koder, Σν Βπδάληην σο ρώξνο, Θεζζαινλίθε 2005.
Ch. Bakirtzis, Byzantine monasteries in Eastern Macedonia and Thrace (Synaxis, Mt
Papikion, St John Prodromos Monastery), Mount Athos and Byzantine Monasticism, εθδ. A.
Bryer – M. Cunningham, Hampshire 1996, ζ. 47-54.
η. Γαδάθε – Μ. Λπρνύλαο – Κ. Σζνπξήο, Ορπξώζεηο ζηηο παξπθέο ηεο επξύηεξεο
πεδηάδαο ησλ Φηιίππσλ, Γ΄ Δπηζηεκνληθή ζπλάληεζε «Ζ Γξάκα θαη ε πεξηνρή ηεο Ηζηνξία
θαη πνιηηηζκόο», Γξάκα, 16-19 Μαΐνπ 2002, ππό έθδνζε.
η. Γαδάθε, . Γνπθαηά, Ν. Εήθνο, Μ. Λπρνύλαο, Α. Μπαθηξηδήο, Α. Μπξίθαο, Κ.
Σζνπξήο. Τζηεξνξξσκατθά θαη βπδαληηλά νρπξσκαηηθά έξγα ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία
θαη ηε δπηηθή Θξάθε, Ώξεο Βπδαληίνπ. Έξγα θαη εκέξεο ζην Βπδάληην, Αξραηνινγηθή
ζπλάληεζε «Σα θάζηξα ηεο Διιάδνο», Θεζζαινλίθε 14-16 Γεθεκβξίνπ 2001. Τπό έθδνζε.
Μ. Κiel, Ottoman building activity along the Via Egnatia: The cases of Pazargah, Kavala
and Ferecik, “The Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699)”, εθδ. Δ. Zachariadou,
Rethymnon 1996, ζ. 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, εθδ. Marc van Damme, Utrecht 1992, ζ. 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), ζ. 415-444.
Μ. Kiel, M. Kiel, Σhe Oldest Monuments of Ottoman-Turkish Architecture in the Balkans:
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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, ζ. 117-138.
Μ. Λπρνύλαο – Κ. Σζνπξήο, Νεάπνιηο – Υξηζηνύπνιηο. 300 κ.Υ. – 1391 κ.Υ., Ζ παιηά
πόιε ηεο Καβάιαο (7νο π.Υ. – 20νο αη.). Ο ρώξνο, νη άλζξσπνη, ηα ηεθκήξηα ηεο ηζηνξίαο, η. Η,
Καβάια 2005, ζ. 29 – 49.
Υ. Μπαθηξηδήο, Βπδαληηλή Θξάθε (330-1453), εηο: Θξάθε (Έθδ. Γελ. Γξακκαηείαο
Πεξηθέξεηαο Αλαη. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο), Κνκνηελή 1994, ζ. 151-209.
Α. Μπξίθαο – Κ. Σζνπξήο, Σέζζεξηο κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ,
Κιεξνλνκία, ππό έθδνζε.
Ν. Oikonomides, The medieval Via Egnatia, “The Via Egnatia under Ottoman Rule (13801699)”, εθδ. Δ. Zachariadou, Rethymnon 1996, ζ. 9-16.
E. Παπαζενθάλνπο, Δπξεηήξην ηνηρνγξαθηώλ αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθε. ύλνςε
δεδνκέλσλ, Γηεζλέο πκπόζην «Δπξεηήξην βπδαληηλώλ ηνηρνγξαθηώλ. Απνινγηζκόο θαη
πξννπηηθέο», Αθαδεκία Αζελώλ, 6-9 Ννεκβξίνπ 2003.
Ξ. αββνπνύινπ-Καηζίθε, Μεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο ζην Ννκό Γξάκαο, Δπηζηεκνληθή
πλάληεζε «Ζ Γξάκα θαη ε πεξηνρή ηεο. Ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο», Γξάκα 24-25 Ννεκβξίνπ
1989, Γξάκα (ρ. έ. ε.), ζ. 261-296.
Α. ηξαηή, Εσγξαθηθέο καξηπξίεο ηνπ 12ν αηώλα ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ΓΥΑΔ πεξ.
Γ΄, η. ΚΓ΄ (2003), ζ. 195-202.
Α. ηξαηή, Ζ παιαηνιόγεηα δσγξαθηθή ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ
ηέρλε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Αγίνπ Όξνπο, Μαθεδνληθά 33 (2001-2002), ζ. 161-193.
Α. ηξαηή, Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Νηγξίηαο θαη ε ζπκβνιή ησλ ζηε
δσγξαθηθή ηνπ 18νπ αη. ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ πκπνζίνπ
«Ζ Νηγξίηα – Ζ Βηζαιηία δηά κέζνπ ηεο Ηζηνξίαο», Νηγξίηα, Ννέκβξηνο 1993, Νηγξίηα 1995,
ζ. 131-148.
Λ. πλδίθα-Λανύξδα – Γ. Γεσξγηάδνπ-Κνύληνπξα, Νανί ηνπ 19νπ αηώλα ζην Γηδπκόηερν
θαη ζην νπθιί, Θεζζαινλίθε 2004.
K. Tζνπξήο – Α. Μπξίθαο, Σν θξνύξην ηνπ Ππζίνπ, Καβάια 2002, ζ. 31-57.
N. Zήθνο, Bπδαληηλνί πύξγνη ζην θάησ ηκήκα ηεο θνηιάδαο ηνπ ηξπκώλα, Γηεζλέο
πλέδξην "Oη έξξεο θαη ε πεξηνρή ηνπο. Aπό ηελ αξραία ζηε κεηαβπδαληηλή
θνηλσλία." (έξξεο 29/9-3/10/93), Πξαθηηθά η. A΄, Θεζζαινλίθε 1998, ζ. 311-338.
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ΕΕΒΑΧ446
ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΕΡΙΓΑΦΕΣ 4Οσ – 19Οσ ΑΙ.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΘΣ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΘΣ ΒΥΗΑΝΤΙΝΘΣ ΙΣΤΟΙΑΣ - ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
ΓΔΝΗΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ
ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΥΟΛΖ
ΣΜΖΜΑ
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤΡΖ
ΔΑΡΗΝΟ
ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ
ΠΟΤΓΩΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΔΔΒΑΡΥ446
ΔΞΑΜΖΝΟ ο΄ & Ζ΄
ΠΟΤΓΩΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΦΔ 4 Οο – 19Οο ΑΗ.

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε
ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη
πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο
αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ
πηζησηηθώλ κνλάδσλ

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗ
Δ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

3

ΠΗΣΩΣΗ
ΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

6

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΓΔΝΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ,
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο
Γεμηνηήησλ

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ
Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

ΚΑΝΔΝΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΝΑΗ (ΣΑ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ)

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ
ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ

Οη θνηηεηέο ζα γλσξίζνπλ ηνλ θόζκν ησλ επηγξαθώλ, ζα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δηαβάδνπλ
επηγξαθέο, λα ηηο κεηαγξάθνπλ επηζηεκνληθά, λα αμηνινγνύλ ην πεξηερόκελό ηνπο, λα ηηο ρξνλνινγνύλ
θαη λα αληινύλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ.
Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα
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Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Απηόλνκε εξγαζία.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Πεξηερόκελα καζήκαηνο:
1. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή θαη Μεηαβπδαληηλή Δπηγξαθηθή.
2-3. Τιηθό. Σερληθή ύλζεζε – δηάηαμε. Μνξθή – ραξαθηήξαο γξακκάησλ. Μεγάια θαη
κηθξά γξάκκαηα. Πεξηερόκελν. πληνκνγξαθίεο, ζπκπιέγκαηα, ζύκβνια. Αξρέο έθδνζεο –
ζύκβνια. Πιεξνθνξίεο επηγξαθώλ.
4. Δπηγξαθέο πεξηόδνπ 325-842.
5-6-7. Δπηγξαθέο πεξηόδνπ 842-1204.
8-9. Δπηγξαθέο πεξηόδνπ 1204-1453.
10-11. Δπηγξαθέο πεξηόδνπ 1453-1669.
12. Δπηγξαθέο πεξηόδνπ 1669-1830.

13. Δπηγξαθέο πεξηόδνπ 1830-1900.

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

ηελ ηάμε

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ



Eπηθνηλσλία κέζσ email

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία
κε ηνπο θνηηεηέο

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε,
Άζθεζε
Πεδίνπ,
Μειέηε
& αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο
(project), πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.

Δπαζηηπιόηηηα
Γηαιέμεηο - θξνληηζηήξην

Απηνηειήο κειέηε θαη
πξνεηνηκαζία γηα ηηο
εμεηάζεηο

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS
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Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος
39

108

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε
ύλνιν Μαζήκαηνο
(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο
αλά πηζησηηθή κνλάδα)

3
150

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε,
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία,
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Σειηθή Αμηνιόγεζε:
Σξίσξε Γξαπηή Δμέηαζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:
Μεηαγξαθή, ρξνλνιόγεζε, ζρνιηαζκόο, αλαγλώξηζε
είδνπο, ύπαξμε κέηξνπ.

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα
από ηνπο θνηηεηέο.

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
M. Guarducci, Ζ ειιεληθή επηγξαθηθή, Αζήλα 2008.
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ΕΕΡΑΙΔ539
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ:ΘΕΩΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΘΝΘ ΚΟΕ
ΕΡΙΚΟΥΘ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΘ
ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

KΟΑΧΛΞΩΡ & ΑΡΚΦΩΥΛΧΨΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ
Υροπτυχιακό
ΕΕΡΑΙ 539
ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Εαρινό
Αξιολόγθςθ:Κεωρθτικζσ Υροςεγγίςεισ και εφαρμογζσ ςτθν
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
εκπαίδευςθ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ

Ωποβάκρου, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL)

2.

Ξανζνα
Ελλθνικι
ΡΑΛ
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04351/

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
θαη Παξάξηεκα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Πε το μάκθμα αυτό αναμζνεται οι φοιτθτζσ-τριεσ:
Ρα εξαςφαλίςουν γενικά και ειδικά μεκοδολογικά εφόδια για τθν πραγματοποίθςθ
επιτυχοφσ αξιολόγθςθσ.
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Ρα επιλζγουν ι να καταρτίηουν τα κυριότερα από τα υλικά και μζςα που είναι απαραίτθτα
για τθν εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ.
Ρα ςχεδιάηουν να οργανϊνουν και να πραγματοποιοφν προγράμματα ι ενζργειεσ
αξιολόγθςθσ
Ρα αξιολογοφν οποιαδιποτε ομάδα ζμψυχων ςυντελεςτϊν ενόσ εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Οιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Σμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ
Ψο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ αξιολόγθςθσ. Σι κφριεσ κεωρίεσ αξιολόγθςθσ.
Υοιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ και αξιολόγθςθ με ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν ελλθνικι
πραγματικότθτα.
Πεκοδολογία αξιολόγθςθσ. Φορείσ, είδθ αξιολόγθςθσ, προςεγγίςεισ, µζκοδοι,
τεχνικζσ, µζςα και υλικά, διαδικαςίεσ, αρχζσ. Ψα αντικείµενα, οι ςκοποί και τα
κριτιρια ςτθν αξιολόγθςθ.
Αξιολόγθςθ των ζµψυχων ςυντελεςτϊν τθσ εκπαίδευςθσ (εκπαιδευτικοφ, διευκυντι)
και των µθ ζµψυχων παραγόντων τθσ εκπαίδευςθσ. Σργάνωςθ και παρουςίαςθ των
αποτελεςµάτων τθσ αξιολόγθςθσ. Αξιολόγθςθ προγραµµάτων και διαδικαςιϊν
αξιολόγθςθσ.
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Κεςµικό πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ. Κζςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςτο πρόγραµµα ςπουδϊν.
Κεςµικό πλαίςιο και θ φιλοςοφία τθσ αξιολόγθςθσ του µακθτι. Υροβλιµατα.
Αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν.
Υεριγραφικι αξιολόγθςθ. Πεκοδολογία και Ξατάρτιςθ των µζςων και υλικϊν για τθν
αξιολόγθςθ του µακθτι, καταςκευι των tests. Απαραίτθτα χαρακτθριςτικά ενόσ test
επίδοςθσ.

Διαδικαςία

οργάνωςθσ

και

πραγµατοποίθςθσ

µιασ

εξζταςθσ.

Υροετοιµαςία µακθτϊν. Ψρόποι και ςυνικειεσ µελζτθσ.
Ψρόποι βακµολογίασ γραπτϊν, τρόποι αξιολόγθςθσ εργαςιϊν. Αξιοποίθςθ βαςικϊν
ςτατιςτικϊν διαδικαςιϊν για τθν ανάλυςθ των αποτελεςµάτων των εξετάςεων.
Ερµθνεία βακµϊν. Χτακεροί βακµοί. Ψρόποι ζκφραςθσ των αποτελεςµάτων τθσ
αξιολόγθςθσ. Είδθ κλιµάκων.
Θ επίδραςθ των κοινωνικο-οικονομικϊν και πολιτιςμικϊν παραγόντων ςτθν επίδοςθ
των μακθτϊν. Χυνοπτικι παρουςίαςθ διεκνϊν ερευνϊν ςχετικϊν με τθν επίδοςθ των
μακθτϊν.

4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

Χτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Χρθςιμοποιοφνται Ψ.Υ.Ε ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν
επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ : Χριςθ βάςεων
δεδομζνων Διδακτικό Ωλικό, ανακοινϊςεισ και
επικοινωνία μζςω τθσ πλατφόρμασ classweb
Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
Χυμμετοχι ςε αςκιςεισ
και διδακτικζσ
παρεμβάςεισ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Εκπόνθςθ Πελζτθσ
Χυγγραφι εργαςίασ
Υαρουςίαςθ εργαςίασ
Ψελικι γραπτι εξζταςθ
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5.

Σι φοιτθτζσ επιλζγουν είτε να ςυμμετάςχουν ςε
αςκιςεισ και διδακτικζσ παρεμβάςεισ (20%), να
εκπονιςουν και να παρουςιάςουν εργαςία (80%) είτε
να
ςυμμετάςχουν ςε αςκιςεισ και διδακτικζσ
παρεμβάςεισ (20%) και να προςζλκουν ςτθν τελικι
εξζταςθ(80%).
Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ εργαςιϊν:
Λςχφουν τα κριτιρια τθσ ςυγγραφισ ακαδθμαϊκϊν
κειμζνων,
δοκιμίων
και
τθσ
παρουςίαςθσ
ακαδθμαϊκϊν εργαςιϊν. Ψα κυριότερα κριτιρια είναι
θ ακρίβεια και ςαφινεια τθσ χριςθσ τθσ ορολογίασ, θ
ξεκάκαρθ οργάνωςθ του περιεχομζνου και θ
κατάλλθλθ αξιοποίθςθ τθσ βιβλιογραφίασ για τθν
ανάπτυξθ του κζματοσ τθσ εργαςίασ. Χτθν
παρουςίαςθ είναι απαραίτθτθ θ χριςθ ΨΥΕ και όπου
χρειάηεται θ ανάπτυξθ βιωματικισ δράςθσ.
Θ γραπτι εξζταςθ είναι δίωρθ και περιλαμβάνει:
Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
Ερωτιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
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