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ΑΕΦ105
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΟΥΣΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦ 105 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ERASMUS
ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) httDs://eclass.duth.gr/courses/
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

1. Εμπέδωση και εμβάθυνση της γνώσης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ανά τους 
αιώνες.

2. Εξοικείωση στην αναδίφηση του λεξιλογίου των κειμένων.
3. Κατανόηση μεταφραστικών κανόνων, οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε 

αδίδακτο κείμενο.
4. Μύηση στη μέθοδο προσέγγισης, κατανόησης και ερμηνείας αγνώστων κειμένων.
5. Μύηση στη μέθοδο παραγωγής αρχαίων ελληνικών κειμένων σε προφορικό και 

γραπτό λόγο.
6. Εξάλειψη της αβεβαιότητας στην γλωσσική έκφραση.

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

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
[Ο] Σεφέρης γράφει κάπου ότι η ελληνική γλώσσα «για καλό ή για κακό είναι από τις πιο 
συντηρητικές γλώσσες του κόσμου». Ενώ βυθίζεται στα βάθη 40 αιώνων, προσθέτουμε 
εμείς, η σύγχρονη Ελληνική έχει μια ευρύτερα αναγνωρισμένη συνέχεια και συνοχή, μια 
στενή λεξιλογική και δομική σχέση με τις παλιότερες ιστορικές μορφές της, ακόμη και με την 
αρχαία Ελληνική. Γ. Μπαμπινιώτης, εφ. «Το Βήμα»
Η αναζήτηση των αρχών της Ελληνικής σε όλες τις εκφράσεις και εκφάνσεις της, κυρίως μέσα 
στη Λογοτεχνία και η γνώση της δομής και της λειτουργίας της μέσα από κείμενα 
διασκορπισμένα στο χώρο και στο χρόνο ισούται με την ανακάλυψη της σκέψης.
Με αυτά τα δεδομένα το μάθημα θα επικεντρωθεί κυρίως στην Α.Ε. γλώσσα μέσω 
διαφορετικών ειδών κειμένων κατά κύριο λόγο πεζών αλλά και ορισμένων έμμετρων. 
Ειδικώτερα, θα δοθεί έμφαση στις τεχνικές και τους μηχανισμούς κατανόησης και 
μετάφρασης αρχαίου κειμένου. Παράλληλα θα γίνει συστηματική επανάληψη και 
εμβάθυνση σε ειδικώτερα ζητήματα του Συντακτικού και της Γραμματικής καθώς και 
επέκταση του Λεξιλογίου και μελέτη της υφολογίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Εισαγωγικά Παρουσίαση βιβλιογραφίας
2. Μινωϊκά Μυκηναϊκά Άρθρο

Υποκείμενο
3. Μυκηναϊκά Κυπριακά Προσωπική αντωνυμία Βοηθητικά ρήματα 

Κατηγορούμενο
4. Παμφυλιακή, Δωρική 

διάλεκτος
Ουσιαστικά
Επίθετα
Αντικείμενο

5. Δωρική Αντωνυμίες 
Παραθετικά 
Αριθμητικά επίθετα 
Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί

6. Αιολική διάλεκτος Αρκτικοί Χρόνοι 
Ονοματικές προτάσεις

7. 1 ωνική διάλεκτος 
Αττική διάλεκτος

Ιστορικοί χρόνοι 
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί 
Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί 
Εμπρόθετοι προσδιορισμοί

8. Αττική Συντελικοί Χρόνοι 
Επιρρηματικές προτάσεις

9. Μακεδονική, Κοινή Συνηρημένα Ρήματα 
Χρονικές προτάσεις

10 Κοινή Υποθετικές προτάσεις
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11 Ρωμαϊκά Εις -μ ι Ρήματα
Πλάγιος Λόγος

12 Πρώιμα Βυζαντινά Ανώμαλα Ρήματα
Προθέσεις

13 Επιλογικά Σχήματα λόγου
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΡΡΤ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ VIDEO
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-CLASS 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα Φ ό ρ το ς Ερ γα σ ία ς Εξα μ ήνο υ

Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

49

Αυτοτελής μελέτη 60

Τελική Γραπτή Εξέταση 2
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα) 150

ECTS___________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα

ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΟΓΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________

Β ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Α ΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ανδριώτης Ν. 1995 Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Τέσσερις μελέτες, Θεσσαλονίκη. 
Adrados F. 2002 Ιστορία της ελληνικής γλώσσας από τις απαρχές ως τις μέρες μας, μτφ. 
A.V. Lecumberri, επιμ. Γ. Αναστασίου - Χ. Χαραλαμπάκης, Αθήνα.
Browning, R., 1991 Η Ελληνική γλώσσα. Μεσαιωνική και νέα, μτφρ: Μ. Ν. Κονομή, Αθήνα, 
Chadwick J. 1999 Γραμμική Β και συγγενικές γραφές, μτφρ.: Ν. Κονομής, Αθήνα.
Hooker, J. T. 1994 Εισαγωγή στη Γραμμική Β', μτφ. Χ. ΜαραβέλιαςΑθήνα.
Xριστίδης, Α-Φ. 2005 Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
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Ζηκίδης, Γ. 1972 Μεγάλη ελληνική γραμματική της αττικής πεζογραφικής διαλέκτου, 
Αθήνα.
Οικονόμου, Μ. 1971 Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, Θεσσαλονίκη.
Sihler, A. L. 2009 Συγκριτική γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής, μτφ. 
Δ. Καραθανάσης Επιμ. Γ. Γιαννάκης, Αθήνα.
Σταματάκος, I. 2006 Ιστορική Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα.
Τζάρτζανος, Α. 1967 Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Αθήνα.

ΣΥΝΤΑΞΗ
Schwyzer, E. 2005 Η Σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, μτφ. Γ. Ε. Παπατσίμπας -  
Π. Χαιρόπουλος, Αθήνα.
Τζουγανάτος, Ν. Δ. 1963 Σύνταξις της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης: Ο Υποτεταγμένος 
Λόγος, Αθήνα.
Humbert, J. 2002 Συντακτικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, μτφ. Γ. Κουρμούλης, 
Αθήνα.

Λ ΕΞΙΚΑ
Liddell, H. G.-Scott, R.-Jones, H. S. et al., A Greek-English lexicon, with a revised 
supplement, Oxford 1996 (9η έκδ.).
Μόσχος, Ξ., Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, μεταφρασθέν εκ της Αγγλικής εις την 
Ελληνικήν υπό Ξενοφώντος Π. Μόσχου, δ.φ., καθηγητού, διά πολλών δε βυζαντινών 
ιδίως λέξεων και φράσεων πλουτισθέν και εκδοθέν επιστασία Μιχαήλ Κωνσταντινίδου, 
τόμοι 4, Αθήνα (χωρίς χρονολογία).
Σταματάκος, Ι. Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Αθήναι 1949.
Hofmann, J.B. 2009 Ετυμολογικόν λεξικόν της αρχαίας ελληνικής, μτφ. Α. Παπανικολάου, 
Αθήνα.
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ΛΦ125
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΦ125 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ / 2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2 4
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 2

ΣΥΝΟΛΟ 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/432628/ (Lectures) 
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04581 (Tutoring)

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η ολοκλήρωση της εκμάθησης από τους/τις 
φοιτητές/τριες βασικού λεξιλογίου και των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων της 
Λατινικής Γλώσσας σε συνέχεια όσων διδάχθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος ΛΦ121- 
Λατινική Θεματογραφία του 1ου Εξαμήνου, καθώς και η εμπέδωση των γνώσεων του 
λεξιλογίου, των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και των τεχνικών μετάφρασης από τη 
Λατινική στη Νέα Ελληνική, που απέκτησαν στη διάρκεια του 1ου Εξαμήνου. Παράλληλα, οι 
φοιτητές/τριες εκτίθενται σε αποσπάσματα κειμένων των σημαντικότερων εκπροσώπων της 
Κλασσικής Ρωμαϊκής/Λατινικής Πεζογραφίας με στόχο την γραμματικοσυντακτική ανάλυση
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και τη μετάφρασή τους. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες εκτίθενται και στις τεχνικές αντίστροφης 
μετάφρασης, δηλαδή από την Νέα Ελληνική στη Λατινική, με στόχο την εμπέδωση των 
γνώσεων λεξιλογίου, γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και τεχνικών μετάφρασης.

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
- Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του λατινικού 

πεζού και ποιητικού λόγου (λεξικά, γραμματικές, συντακτικά [σε συμβατική ή 
ηλεκτρονική μορφή])

- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που 
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της φωνολογικής & γραμματικοσυντακτικής 
δομής του λατινικού λόγου (στο πλαίσιο της παραδοσιακής γραμματικής κυρίως)

- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τις συντακτικές ιδιαιτερότητες της λατινικής 
γλώσσας (λατινισμούς)

- Να αναγνωρίζουν & να αναλύουν τις βασικές μορφοσυντακτικές δομές ενός λατινικού 
κειμένου (γνωστού ή άγνωστου)

- Να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου της Ρωμαϊκής/Λατινικής 
Γραμματείας.

- Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά αποσπάσματα από άγνωστα 
κείμενα του λατινικού πεζού λόγου.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών

- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 • Μεταφραστικές ασκήσεις 

από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Υποτ. ΕΝΣ, ΠΡΤ, ΠΡΚ και ΥΠΡ Ενεργ. Φωνής

2 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Υποτ. ρημάτων sum, possum, eo, fero, volo, fio
• Χρήσεις της Υποτ. στον Ανεξάρτητο Λόγο
• Χρήση των Πτώσεων

3 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Υποτ. ΕΝΣ, ΠΡΤ, ΠΡΚ και ΥΠΡ Παθ. Φωνής
• Υποτ. Αποθετικών ρημάτων

4 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Ακολουθία των Χρόνων
• Τελικές/Βουλητικές προτάσεις

5 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Συμπερασματικές/Αποτελεσματικές προτάσεις
• Ονοματικές προτάσεις με το ut
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6 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Γερούνδιο και Γερουνδιακό
• Σουπίνο
• Χρήση των Πτώσεων

7 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Οι προτάσεις του cum
• Η Υποτακτική στις Αναφορικές προτάσεις
• Αντωνυμικά επίθετα

8 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Ευθείες Ερωτήσεις
• Πλάγιες Ερωτήσεις
• Ρήματα που συντάσσονται με Δοτική
• Απρόσωπη παθητική σύνταξη
• Χρήση των Πτώσεων

9 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Προστακτική
• Οι αρνητικές εντολές (απαγορεύσεις)
• Οι εντολές στον Πλάγιο Λόγο
• Χρήση των Πτώσεων

10 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Βαθμοί Σύγκρισης
• Ο Συγκριτικός και ο Υπερθετικός Βαθμός
• Η σύνταξη των παραθετικών
• Φόβου σημαντικά ρήματα

11 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Ο Υποθετικός Λόγος

12 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Ρήματα / εκφράσεις αμφιβολίας
• Σύνταξη ρημάτων που δηλώνουν εμπόδιο, 

κώλυμα, απαγόρευση
13 • Μεταφραστικές ασκήσεις 

από λατινικά σε ελληνικά και 
αντίστροφα

• Ειδικότερες Χρονικές Προτάσεις
• Χρήση του Απαρεμφάτου ΜΕΛ Παθητικής 

Φωνής
• Οι δευτερεύουσες προτάσεις στον Πλάγιο Λόγο

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ eClass 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ e-
mail

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

39

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

26

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ

81

10



ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

150

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

Εξέταση Προόδου:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει:
Ι. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 

Τελική Αξιολόγηση:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει:
Ι. Μετάφραση διδαγμένου πεζού κειμένου από τη
λατινική στην ελληνική
ΙΙ. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού
ΙΙΙ. Μετάφραση πεζού κειμένου από την ελληνική στη
λατινική

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Γιαγκόπουλος, Α.Ι. (19744). Συντακτικό της Λατινικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Ζήτη.
- Gildersleeve, B.L. -  Lodge, G. (1998), Latin Grammar, London.
- Κακριδής, Θ.Α. (πολλαπλές ανατυπώσεις). Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης, Αθήνα 

(πολλαπλές
- ανατυπώσεις)
- Κακριδής, Ι.Θ. (πολλαπλές ανατυπώσεις). Το μεταφραστικό πρόβλημα, Αθήνα, 

Βιβλιοπωλείο της
- «Εστίας».
- Maltby R. -  K. Belcher (2017), Τα Λατινικά: Μαθαίνοντας την Γλώσσα από τις Πηγές, 

μτφρ. Ε. Καρακάσης -  Ε. Περάκη-Κυριακίδου, Αθήνα, εκδ. Σμίλη
- Νικήτας, Δ. -  Λ. Τρομάρας (2019), Σύγχρονο Λατινοελληνικό Λεξικό. Από τις απαρχές της 

λατινικής γραμματείας μέχρι τον 9ο μ.Χ. αιώνα, Θεσσαλονίκη, εκδ. University Studio 
Press.

- Πανουτσόπουλος, Α.Γ. (2006). Γραμματική της Λατινικής γλώσσας, Β', Γ  Λυκείου, 
Φιλοσοφικές

- Σχολές ΑΕΙ, Θεσσαλονίκη, εκδ. Ζήτη
- Σκάσσης, Ε.Α., Ιστορική Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης. Τόμος πρώτος (19772), 

Τόμος δεύτερος,
- (1972-1975), Αθήνα.
- Thomas Fr., Ernout A. (2012). Συντακτικό της Λατινικής. Μτφρ. Θ. Πίκουλας, Επιμ. Α. Ν. 

Μιχαλόπουλος, Αθήνα, εκδ. Παπαδήμα
- Throm, Η., Lateinische Grammatik, Berlin 1995
- Τζάρτζανος, Α. (πολλαπλές ανατυπώσεις) Λατινική Γραμματική, Αθήνα.
- Τζερεφός, Δ.Π. (1978). Η γραμματική της λατινικής γλώσσας σε 55 μαθήματα, Αθήνα.
-  ________ (1984). Συντακτικό Λατινικής γλώσσας σε 57 μαθήματα, Αθήνα.
- Woodcock, E.C., A New Latin Syntax, London 1966
- Κουμανούδης, Σ.Α., Λεξικόν Λατινοελληνικόν. Το μεν πρώτον συνταχθέν υπό Ενρίκου 

Ουλερίχου, το δεύτερον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό 
Στεφάνου Α. Κουμανούδη, Αθήνα (πολλαπλές εκδόσεις και ανατυπώσεις)
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- Glare, P.G.W. (1982). Oxford Latin Dictionary, Oxford.
- Lewis, C.T. - Short, C.(1879). A Latin Dictionary, Oxford

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Λατινική Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος ΛΦ125
Διδάσκων: Γεώργιος Παρασκευιώτης

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

gparaske@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ.
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass)
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με γραπτή 
εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass) την 
[ημερομηνία], [ώρες] για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που 
έχουν δηλώσει το μάθημα (συνάπτεται κατάλογος Α.Ε.Μ. 
φοιτητών/τριών).
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενότητας 
«Ασκήσεις» του eClass. Η εξέταση απαρτίζεται από [αριθμός] 
ερωτήσεις/ασκήσεις διαβαθμισμένης βαθμολόγησης υπό τη 
μορφή μεταφραστικών ασκήσεων πολλαπλής επιλογής από 
τα λατινικά στα ελληνικά και αντίστροφα, γραμματικών 
ασκήσεων συμπλήρωσης κενών και πολλαπλής επιλογής, 
συντακτικών ασκήσεων αντιστοίχισης και συμπλήρωσης 
κενών, στις ενότητες εξέτασης, όπως αναφέρονται στην 
εξεταστέα ύλη του μαθήματος και με αντίστοιχη 
βαθμολόγηση: Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 50%, 
Μετάφραση από τα λατινικά στα ελληνικά 30%, και 
Μετάφραση από τα ελληνικά στα λατινικά 20%.
Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι μία ώρα. Οι ερωτήσεις 
ανακατανέμονται κάθε φορά διαφορετικά για κάθε 
εξεταζόμενο/η. Υπάρχει η δυνατότητα δύο προσπαθειών, σε 
περίπτωση που κάποιος/α επιθυμεί να αλλάξει την πρώτη 
απάντησή του/της, και δυνατότητα προσωρινής 
αποθήκευσης.
Για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος, θα πρέπει οι 
φοιτητές/τριες να εισέλθουν στο eClass κατά την ημέρα και 
ώρα της εξέτασης και στη σελίδα του μαθήματος, από τις 
επιλογές που υπάρχουν αριστερά της σελίδας, θα επιλέξουν 
την επιλογή «Ασκήσεις». Θα μεταφερθούν στη σελίδα των 
ασκήσεων, όπου θα βρουν την Άσκηση [τίτλος άσκησης]. 
Πατώντας την και ακολουθώντας τις οδηγίες θα 
ολοκληρώσουν την άσκηση/εξέταση.
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ΒΦ223
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

RAIMONDO TOCCI
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΦ223 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βυζαντινή Πεζογραφία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π.χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τ ις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το 

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Υποχρεωτικό Φροντιστήριο 3 και 1 4,5+1.5=6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο, τους 
στόχους και τις βασικές αρχές της βυζαντινής χρονογραφίας, και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
με τις δυνατότητες αξιοποίησης των αρχών και των μεθόδων ανάλυσης κειμένων για τη 
διδασκαλία της αρχαίας ιστοριογραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να εξηγούν το αντικείμενο, τις βασικές αρχές και τους στόχους της βυζαντινής 

χρονογραφίας, γενικά, καθώς και να περιγράφουν τις αρχές και τις επιδιώξεις της.
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• Να αναθεωρήσουν κάποιες βαθιά ριζωμένες και πλατιά διαδεδομένες αντιλήψεις 
για τη μεσαιωνική ελληνική γλώσσα, τη βυζαντινή λογοτεχνία, την κοσμοθεωρία 
και την ιστορική συνείδηση των Βυζαντινών

• Να διαβάζουν και να αναλύουν τα λογοτεχνικά κείμενα, προσεκτικά και 
συστηματικά, εκ του σύνεγγυς, δηλαδή να διακρίνουν τις τεχνικές και να 
κατανοούν τη δομή του κειμένου

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών Παραγωγή νέων 
ερευνητικών ιδεών Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Σεβασμός στη 
διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Το μάθημα είναι αφιερωμένο στην βυζαντινή χρονογραφία:
1.-2. Εισαγωγή στο γραμματειακό είδος της βυζαντινής χρονογραφίας: ο όρος χρονογραφία, 
χρονογραφία vs. ιστοριογραφία, η γλώσσα των χρονογραφιών (κείμενα: Ιωάννης Μαλάλας, 
Θεοφάνης, Συμεών Λογοθέτης, Θεόδωρος Σκουταριώτης, Χρονική Σύνοψις), στόχοι και 
σκοποί των χρονογράφων, χρονολογικό σύστημα, δομή και περιεχόμενο μιας χρονογραφίας 
(κείμενο: Ψευδοσυμεών), ο χρονογράφος ως ηθικός κριτής (κείμενο: Ιωάννης Μαλάλας, 
Πορτραίτα), ο χρονογράφος ως κριτικός αναγνώστης των πηγών (κείμενο: Ιωάννης 
Ζωναράς), εκπρόσωποι της βυζαντινής χρονογραφίας (2 παραδόσεις)
3. Τα προοίμια των βυζαντινών χρονογραφιών: σκοπός της συγγραφής, αναφορά σε 
προγενέστερους συγγραφείς και στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, θεματικές ενότητες ή 
κέντρο βάρους της αφήγησης, αποστροφή στον αναγνώστη (κείμενα: Θεοφάνης, Ιωάννης 
Ζωναράς)
4. -5. Διαδικασία σύνθεσης μιας χρονογραφίας: αξιοποίηση των πηγών, επιλογή και 
επεξεργασία του υλικού (κείμενα: Κωνσταντίνος Μανασσής 2735-99, Ιωάννης Ζωναράς 
3,113,10-115,4, Θεοφάνης 103,33-105,4, Συμεών Λογοθέτης 129,11-23) (2 παραδόσεις)
6.-7. Λειτουργία παρέμβλητων λογοτεχνικών ειδών στην κυρίως αφήγηση, όπως επιστολές, 
αυτοκρατορικά διατάγματα, ρητορικοί λόγοι, επιγράμματα. (κείμενα: Θεόδωρος 
Σκουταριώτης 94,19-101,6, Θεοφάνης 190,20-191,3) (2 παραδόσεις)
8. Ο χρονογράφος ως καθηγητής Ιστορίας (κείμενο: Μιχαήλ Ψελλός, Ιστορία σύντομος)
9. Οι χρονογράφοι ως διηγηματογράφοι (κείμενα: Γεώργιος Μοναχός, Θεοφάνης
10. -11. Η βασιλεία Αλεξίου Α' του Κομνηνού (1081-1118) μέσα από τις χρονογραφίες. 
Ανάγνωση και ερμηνευτική ανάλυση (2 παραδόσεις)
12. Από την χειρόγραφη παράδοση στην έντυπη έκδοση (κριτική του κειμένου και τεχνική 
των εκδόσεων)
13. Σύντομη γενική αποτίμηση της βυζαντινής χρονογραφίας

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

• Χρήση βάσεων δεδομένων (TLG, Pinakes κ.λπ.)
• Παρουσιάσεις -διδασκαλία με εξειδικευμένο
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές

λογισμικό (ppt κ.λπ.)
• Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω 

email

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

25

Αυτόνομη μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

84

Τελική γραπτή εξέταση 2

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου  
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική (για τους φοιτητές 
ERASMUS: Αγγλική)
Μέθοδος αξιολόγησης: Συμπερασματική 
Τελική γραπτή εξέταση δύο (2) ωρών, η 
οποία θα περιλαμβάνει:
1. Μετάφραση διδαγμένου κειμένου
2. Μετάφραση αδίδακτου κειμένου (μικρής 
δυσκολίας)
3. Ερωτήσεις γραμματικής και συντακτικού
4. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης τόσο σχετικά με το 
θεωρητικό μέρος του μαθήματος (αρχές του 
γραμματειακού είδους και ορολογία) όσο και με το 
πρακτικό μέρος (ανάλυση κειμένων)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Απόστολος Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί καί χρονογράφοι. Τόμος Γ': 11ος-12ος αί. Αθήνα, Κανάκη 
2009. 831 σελ. ISBN 978-960-6736-09-4.
Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Η θέση του χρονογράφου στη βυζαντινή κοινωνία. Αθήνα 1993.
Ι. Nilsson, E. Nystrom To Compose, Read, and Use a Byzantine Text: Aspects of the Chronicle of 
Constantine Manasses. Byzantine and Modern Greek Studies 33/1 (2009) 42-60.
Geoffrey Horrocks, Ελληνικά: Η ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της. Αθήνα, Εστία 2006
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ΒΦ223
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΦ223 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βυζαντινή Πεζογραφία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 4
Φροντιστηριακό μάθημα 1 2

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: --

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04249/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων_______________________________________________
Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με μία εις βάθος μελέτη βυζαντινού πεζογραφικού 
συγγραφέα και δύο διαφορετικών έργων του. Θα είναι σε θέση να μεταφράζουν χωρία και 
από τα έργα του Προκόπιου και να τα τοποθετούν στο ιστορικό και λογοτεχνικό τους 
πλαίσιο. Επιπλέον, θα έχουν αντίληψη της ιστοριογραφικής παράδοσης στο πρώιμο 
Βυζάντιο, θα μπορούν να εντάξουν σ' αυτήν το έργο του Προκόπιου, θα αντιλαμβάνονται τη 
σχέση του με το έργο των συγχρόνων του καθώς και τη θέση του στη ιστορία της 
ιστοριογραφίας. Θα έχουν σαφή εικόνα του Βυζαντίου κατά τον 6ο αιώνα και του ρόλου που
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διαδραμάτισαν ο Προκόπιος και τα πρόσωπα των ιστοριών του στα ιστορικά γεγονότα της
εποχής.
Τέλος, θα έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη έρευνα και τον τρόπο που προσεγγίζει το έργο 
του Προκόπιου, τα ζητήματα που προκύπτουν και τις μεθόδους ανάλυσής τους.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
1. Το Βυζάντιο και η Κωνσταντινούπολη του 6ου αι. Ο χαρακτήρας της πρωτεύουσας κατά την 
ύστερη αρχαιότητα. Οι πόλεμοι του Ιουστινιανού, η οικονομική και κοινωνική του πολιτική.
2. Η κλασική ιστοριογραφική παράδοση και οι βυζαντινοί ιστορικοί. Τα ιστοριογραφικά είδη 
στο Βυζάντιο. Η κλασικίζουσα ιστορία. Μεθοδολογία, τεχνικές και γλώσσα. Ο Προκόπιος και 
το έργο του. Η θέση του Υπέρ των Πολέμων στην ιστοριογραφία. Το προοίμιο του Υπέρ των 
Πολέμων.
3-6. Υπέρ των Πολέμων Ι 24: η Στάση του Νίκα. Ανάγνωση και ανάλυση του κειμένου. Οι 
ιστοριογραφικές τεχνικές και η μεθοδολογία του συγγραφέα.
7. Τα Ανέκδοτα ή Απόκρυφη Ιστορία του Προκοπίου. Το γραμματειακό είδος των Ανεκδότων. 
Το ζήτημα της συγγραφής των τριών έργων του Προκόπιου. Το προίμιο του έργου.
8-11. Ανέκδοτα 8-11: ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα. Ανάγνωση, μετάφραση, γραμματικές/ 
συντακτικές παρατηρήσεις και ανάλυση του κειμένου. Έμφαση σε ζητήματα ιστορικότητας, 
μεθοδολογίας, λογοτεχνικές τεχνικές ψόγου. Το αυτοκρατορικό ζεύγος και η ζωή στο παλάτι. 
Ζητήματα φύλου στα δύο έργα του Προκόπιου. Παράλληλες πηγές του 6ου αι.
12. Τα χειρόγραφα των ιστοριογράφων του Βυζαντίου.
13. Παρουσίαση εργασιών.
Το κάθε μάθημα συνοδεύεται από μία ώρα φροντιστηριακού μαθήματος, όπου διδάσκονται 
τα κείμενα που εξετάζονται στο μάθημα (μετάφραση, γραμματική και σύνταξη).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

• Χρήση βάσεων δεδομένων.
• Διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ.
• Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 

μέσω της πλατφόρμας eclass.
• Επικοινωνία μέσω email.

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 12
Διαδραστική διδασκαλία 27
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Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας /  εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

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

Φροντιστηριακά
μαθήματα

13

Προσωπική μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

77

Γραπτή εργασία και 
προφορική παρουσίαση

20

Πρόοδος 1

Τελική γραπτή εξέταση 2

Σύνολο 150 (25/ECT)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Εξέταση προόδου στη μέση του εξαμήνου.
Τελική εξέταση διάρκειας δύο ωρών στα Ελληνικά. 
Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, 
ερωτήσεων σύντομης απάντησης, ασκήσεις 
μετάφρασης, γραμματικής και συντακτικού. 
Αξιολογείται η συνολική εποπτεία του αντικειμένου 
από τους φοιτητές, η ικανότητά τους να εντάξουν τα 
επιμέρους ζητήματα των έργων που εξετάζονται μέσα 
στο γενικότερο πλαίσιο (ιστορικό και φιλολογικό). 
Αξιολογείται επίσης η επιστημονικότητα της σκέψης 
και της παρουσίασης των επιχειρημάτων. Τέλος, 
αξιολογείται η γνώση της μεσαιωνικής ελληνικής, 
καθώς και η τεχνική της μετάφρασής της στη νέα 
ελληνική.
Τα παραπάνω επικοινωνούνται στους φοιτητές κατά 
τη διάρκεια των μαθημάτων.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι: 4ος-7ος αι, Α'τόμος , Αθήνα -  εκδ. 
Κανάκη, 1997.
Προκόπιος, Ανέκδοτα ή απόκρυφη ιστορία, μτφρ. Α. Σιδέρη, Αθήνα - Άγρα, 1993 (3η έκδ.). 
Procopii Caesariensis opera omnia, εκδ. J. Haury; Αναθεωρημένο από G. Wirth. 3 τομ. Λειψία: 
Teubner, 1976.
H. Borm, 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 o f Procopius' works. BMGS 18 (1994), 101-114.
H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τομ. Β', Αθήνα 1993, 16-60.
A. Kaldellis, Procopius of Caesarea: Tyranny, History and Philosophy at the End o f Antiquity. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Μαρία Κωνσταντινίδου
Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα
mkonst@helit.dutgh.gr

Επόπτες/Επιτηρητές:
(1)

ΝΑΙ
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Τρόποι εξέτασης: (2) Σειρά γραπτών αξιολογήσεων εξ’ αποστάσεως (4 ή 5, ανάλογα με την 
πορεία των μαθημάτων), ανά 2 ή 3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου. Προαιρετική εκπόνηση εργασίας.

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3)

Οι αξιολογήσεις προόδου θα πραγματοποιηθούν μέσω της 
πλατφόρμας e-class και θ’αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, αντιστοίχισης και ελεύθερου κειμένου. Η εξέταση στην 
πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για 60 λεπτά κάθε φορά και θα 
επιτρέπονται δύο επαναλήψεις.
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν.
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ΝΕΦ202

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΚΟΡΜΟΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦ202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 2021-22

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 3 (13 εβδομάδες) 5
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» (για πρωτοετείς) 1.5 2

ΣΥΝΟΛΟ 4.5 7
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΝΕΦ201

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η ιστορική επισκόπηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 19ου 
και 20ού αιώνα. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην κατανόηση της επίδρασης στα 
νεοελληνικά γράμματα πνευματικών και καλλιτεχνικών ρευμάτων από την ευρύτερη 
ευρωπαϊκή παράδοση (π.χ. ρομαντισμός, συμβολισμός, μοντερνισμός κ.ά.). Θα δοθεί, 
επίσης, έμφαση στην κριτική ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων, με βάση τα κινήματα και τις 
τάσεις που έχουν διαμορφωθεί στις διάφορες περιόδους. Η διαδικασία αυτή θα ενισχυθεί 
μέσω της παρακολούθησης του υποχρεωτικού συνοδευτικού φροντιστηριακού μαθήματος,
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όπου οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να εστιάσουν την προσοχή τους σε ορισμένα καίρια 
ζητήματα που έχουν αναπτυχθεί, μετέχοντας παράλληλα στην ανάλυση και ερμηνεία 
ορισμένων λογοτεχνικών έργων, τα οποία έχουν επιλεγεί όχι με βάση την αισθητική τους 
αξία αλλά τους προκαθορισμένους διδακτικούς στόχους της κάθε ενότητας.
Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα μάθουν τις χρονικές περιόδους της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας του 19ου και 20ού αιώνα, ενώ θα έρθουν σε επαφή με το 
πνευματικό κλίμα και την εκάστοτε ιστορικοκοινωνική συγκυρία. Παράλληλα θα 
αναγνωρίζουν τα πρόσωπα που απηχούν τον ισχύοντα λογοτεχνικό κανόνα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των κειμένων που συνδέονται με την κάθε τεχνοτροπία.
Θα εξοικειωθούν, επιπλέον, με τα εργαλεία δουλειάς του νεοελληνιστή φιλολόγου (χρήση 
εγχειριδίων, εξειδικευμένων βιβλίων, βιβλιογραφιών, λεξικών, περιοδικών, εφημερίδων, 
χειρογράφων, ψηφιοποιημένων τεκμηρίων κ.ά.). Επιπρόσθετα θα μάθουν να 
χρησιμοποιούν τις έγκυρες εκδόσεις των έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Θα έχουν κατανοήσει, επίσης, τα πεδία ανάλυσης και ερμηνείας των έργων της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας (αξιοποιώντας την ιστορία, τη θεωρία, την κριτική και τη σύγκριση). Θα έχουν 
εμβαθύνει στην ανάγνωση ικανού αριθμού επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων, 
αναγνωρίζοντας τον έντεχνο χαρακτήρα της οργάνωσής τους και μελετώντας τα εκδοτικά και 
άλλα ζητήματα που συνδέονται με αυτά. Έτσι, αφενός οι φοιτητές θα εμπεδώσουν το 
εκπαιδευτικό υλικό και αφετέρου θα αναπτύξουν μία προσωπική γνωστική σχέση με το 
αντικείμενο διδασκαλίας.
Θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν ένα περίγραμμα μαθήματος διδασκαλίας της ιστορίας 
της λογοτεχνίας, οργανώνοντας επιμελώς τις επιμέρους ενότητές του.
Θα δημιουργούν φάκελο διδακτικού υλικού και θα καταστρώνουν διδακτικά σενάρια.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση των πηγών, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση 
των σύγχρονων τεχνολογιών.
Δημιουργία συνεργατικού πνεύματος, με την ανάληψη μικρών ομαδικών εργασιών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, μέσα από την κατανόηση 
των ξένων επιδράσεων και επιρροών στη γραμματεία ενός έθνους.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διάγραμμα του μαθήματος
1. Εισαγωγικά στοιχεία. Ανάλυση σχεδιαγράμματος μαθήματος -  Ζητήματα ορισμών -  Οι 
ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας -  Οι γενιές. Οι Σχολές -  Βασικές έννοιες (π.χ. ποιητικό 
υποκείμενο, στοιχεία αφηγηματολογίας, δομή λογοτεχνικού κειμένου, θεματική, 
τεχνοτροπία, μορφολογία κ.ά.) -  Αναφορά στην προηγούμενη παράδοση του Διαφωτισμού. 
-  Το δημοτικό τραγούδι.
2. «Επτανησιακή Σχολή». Πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Περιοδολόγηση, τάσεις, θεματική, 
τεχνοτροπία. Οι προσολωμικοί. Ο Διονύσιος Σολωμός. Ο Ανδρέας Κάλβος. Οι επίγονοι.
3. α) Η λογοτεχνία στα χρόνια του αγώνα της Ανεξαρτησίας. Τα πρώτα ποιητικά 
φανερώματα. β) Η «Πρώτη Αθηναϊκή Σχολή» (1830-1880) -  Η ποίηση -  Η πεζογραφία.
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4. Η «Νέα Αθηναϊκή Σχολή -  "γενιά του 1880"» -  Η πεζογραφία.
5. Η «γενιά του 1880». Το γλωσσικό ζήτημα: Γιάννης Ψυχάρης, Το Ταξίδι μου -  Η ποίηση. 
Κωστής Παλαμάς -  «Στη βαριά σκιά του Παλαμά» (κατά τον Κ.Θ. Δημαρά).
6. Ο «ανένταχτος» Κ.Π. Καβάφης. Από τα πρώτα ρομαντικά ποιήματα στην ώριμη 
δημιουργία του.
7. Άγγελος Σικελιανός -  Νίκος Καζαντζάκης -  Κώστας Βάρναλης -  Οι «διάδοχοι» του Παλαμά.
8. Η «γενιά του '20». Νεορομαντισμός/ νεοσυμβολισμός -  Ο Κ.Γ. Καρυωτάκης και οι ποιητές 
της παρακμής.
9. Η «γενιά του '30» -  Μοντερνισμός και ελληνικότητα -  Η ποίηση. Ο υπερρεαλισμός στην 
ποίηση.
10. Η «γενιά του '30» -  Πεζογραφία -  Η σχέση με την παράδοση -  Το Ελεύθερο Πνεύμα 
(1929) του Γιώργου Θεοτοκά -  Η κυριαρχία του μυθιστορήματος.
11. Η λογοτεχνία στα χρόνια της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά και στη δεκαετία 1940
1950 -  H «λυρική πεζογραφία» στο τέλος της Κατοχής.
12. Η μεταπολεμική ποίηση -  Η μεταπολεμική πεζογραφία (1944-1974).
13. Η λογοτεχνία στα χρόνια της Μεταπολίτευσης -  «Η γενιά του '70» στην ποίηση -  Οι 
τάσεις της Μεταπολιτευτικής πεζογραφίας -  Επιλογικά: Το γεωγραφικό στίγμα της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας -  Η λογοτεχνία της Κύπρου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Διδακτικό υλικό -  powerpoints, ανακοινώσεις και 
επικοινωνία μέσω e-class, επικοινωνία με τους 
φοιτητές μέσω e-mail

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Παρακολούθηση
διαλέξεων

39 ώρες

Αυτόνομη μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

59 ώρες

Παρακολούθηση
«Φροντιστηρίου»

19 ώρες

Μελέτη βιβλιογραφικού 
υλικού και λογοτεχνικών 
κειμένων για το 
«Φροντιστήριο»

30 ώρες

Εξέταση-πρόοδος για το 
«Φροντιστήριο»

1 ώρα

Τελική γραπτή εξέταση 2 ώρες

Σύνολο μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική (για τους φοιτητές 
ERASMUS: Αγγλική)
Μέθοδος αξιολόγησης: Συμπερασματική 
1. Τελική γραπτή εξέταση δύο (2) ωρών,
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Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

η οποία θα περιλαμβάνει: α) Ερωτήσεις 
ιστορικογραμματολογικού χαρακτήρα σύντομης 
απάντησης. β) Ανάλυση κειμένων.
2. Εξέταση- πρόοδος για το «Φροντιστήριο» 1 (μία 
ώρα) που θα περιλαμβάνει ανάλυση κειμένου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (επιλογή για τις ανάγκες του μαθήματος. Λογοτεχνικά κείμενα που θα 
σχολιάζονται και βιβλιογραφία για τις επιμέρους ενότητες θα αναρτώνται στο e-class)

Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία 1821
1992, Μτφρ. Ευαγγελία Ζουργού - Μαριάννα Σπανάκη, Νεφέλη, Αθήνα 1996 (διδακτικό 
εγχειρίδιο)

Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ώς την εποχή μας, 
Αθήνα, Γνώση 2000.

Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης, Αθήνα 1978, 41985 (και φωτομηχανικές επανεκδόσεις).

Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Οδυσσέας 2003.
Αλέξανδρος Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια 

του μεσοπολέμου (1918-1940), τ. Α-Β', Καστανιώτης, Αθήνα 2001. Τόμ. Γ': Ιστορία της 
ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στους δύστηνους καιρούς (1941-1944), 
Αθήνα, Καστανιώτης 2003. Τόμος Δ': Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή 
της στα χρόνια του ετεροκαθορισμένου Εμφυλίου Πολέμου (1945-1949), Αθήνα, 
Καστανιώτης 2004: Τόμος Ε': Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα 
χρόνια της επισφαλούς δημοκρατίας (1950-1956), Αθήνα, Καστανιώτης 2005. Τόμος ΣΤ': 
Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια της αυτοσχέδιας 
ανάπτυξης (1957-1963), Αθήνα, Καστανιώτης 2005. Τόμος Ζ': Ιστορία της ελληνικής 
λογοτεχνίας και η πρόσληψή της όταν η δημοκρατία δοκιμάζεται, υπονομεύεται και 
καταταλύεται (1964-1974) και μέχρι τις ημέρες μας, Αθήνα, Καστανιώτης 2007.

Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης, 
θέματα και ρεύματα, Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου, 
Ρέθυμνο 20-22 Μαΐου 2011 (Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης -  Μουσείο 
Μπενάκη), Επιμ. Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας, Ηράκλειο, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Μουσείο Μπενάκη 2012.

Αλέξης Πολίτης, Η ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος 1830-1880. Ποίηση, πεζογραφία, 
θέατρο, πνευματική κίνηση, αναγνώστες, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
2021.

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς. Άτομο και κοινωνία στη νεότερη 
ελληνική πεζογραφία: 1974-2017, Αθήνα, Πόλις 2018.

Γιώργος Κεχαγιόγλου - Λευτέρης Παπαλεοντίου, Ιστορία της νεότερης κυπριακής 
λογοτεχνίας, Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2010 [Δημοσιεύματα του 
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 11].

Λεύκιος Ζαφειρίου, Η νεότερη Κυπριακή Λογοτεχνία. Γραμματολογικό σχεδίασμα, Λευκωσία 
1991.

Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι, Αθήνα, Πατάκης 2007 (και 
ανατυπώσεις). Για επικαιροποιήσεις βλ. http://schools.patakis.gr/index.php/lexiko. 
Τελευτ. πρόσβαση: 10.1.2020.

Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές ώς τον Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο, τ. Α'-ΙΑ, Αθήνα, 
Εκδόσεις Σοκόλη 1996-1999. [στον Α' τόμο: Παναγιώτης Μουλλάς, «Εισαγωγή» (για την 
περίοδο 1830-1880). Παράρτημα: «Μαρτυρίες για την παλαιότερη πεζογραφία μας», 
σελ. 239-399). Οι τόμοι Β1 και Β2 (επιμ. Γιώργος Κεχαγιόγλου) αναφέρονται στην
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«περίοδο» 15ος αι.- 1830. Στους υπόλοιπους τόμους υπάρχουν εισαγωγικά σημειώματα 
και ανθολόγηση από το έργο παλαιότερων πεζογράφων.

Η μεσοπολεμική πεζογραφία. Από τον Πρώτο ώς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914
1939), τ. Α '-I', Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη 1993 (στον Α' τόμο: Παναγιώτης Μουλλάς, 
«Εισαγωγή», σελ. 17-170. «Μαρτυρίες για την πεζογραφία του Μεσοπολέμου», σελ. 171
407 ). Η σειρά περιέχει εισαγωγικά σημειώματα διαφόρων επιμελητών και ανθολόγηση 
από το έργο μεσοπολεμικών συγγραφέων.

Η μεταπολεμική πεζογραφία. Από τον πόλεμο του '40 ώς τη δικτατορία του '67, τ. Α'-Η', 
Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη 1988-1992 (στον Α' τόμο: Αλέξανδρος Αργυρίου, «Εισαγωγή», 
σελ. 17-449. «Βιβλιογραφία μεταπολεμικής πεζογραφίας», σελ. 451-458). Η σειρά 
περιέχει εισαγωγικά σημειώματα διαφόρων επιμελητών και ανθολόγηση από το έργο 
μεταπολεμικών συγγραφέων.

Λίνος Πολίτης, Ποιητική ανθολογία, Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη, Τόμοι Δ'-Η', Αθήνα 
Δωδώνη 1975-1977 (Δ' τόμος: «Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή». Ε' τόμος: «Ο 
Σολωμός και οι Εφτανησιώτες». ΣΤ' τόμος: «Ο Παλαμάς και οι σύγχρονοί του». Ζ' τόμος: 
«Καβάφης, Σικελιανός και η ποίηση ώς το 1930». Η' τόμος: «Η γενιά του '30 και ο 
Σεφέρης».

Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία, γραμματολογία, τ. Α'-Ε', Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη 1977-2002. 
[Τόμ. Α', επιμ. Μ.Μ. Παπαϊωάννου, «Φαναριώτες, προσολωμικοί, Επτανησιακή Σχολή». 
Τόμ. Β', επιμ. Μ. Μερακλής, (Αθηναϊκός ρομαντισμός, γενιά του 1880, πρώτοι επίγονοί 
της). Τόμ. Γ', επιμ. Κώστας Στεργιόπουλος, «Η ανανεωμένη παράδοση». Τόμ. Δ', επιμ. 
Αλέξανδρος Αργυρίου, «Νεοτερικοί ποιητές του μεσοπολέμου». Τόμ. Ε', επιμ. Αλέξ. 
Αργυρίου, «Η πρώτη μεταπολεμική γενιά». Τόμ. ΣΤ', επιμ. Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, «Η 
δεύτερη μεταπολεμική γενιά» (2002). Η σειρά περιέχει σύντομες εισαγωγές, ανθολόγηση 
και βιβλιογραφία.

Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα. Μια συγχρονική ανθολογία, Επιμέλεια-ανθολόγηση 
Ευριπίδης Γαραντούδης, Μεταίχμιο 2008 (συνοδεύεται από CD: 18 ποιητές διαβάζουν 
ποιήματά τους). Με πλούσια παραρτήματα και ευρετήρια.

Και με τον ήχον των για μια στιγμή επιστρέφουν... Η ελληνική ποίηση τον εικοστό αιώνα. 
Επίτομη ανθολογία, Ανθολόγηση- πρόλογος: Δώρα Μέντη, Εισαγωγικά σημειώματα: 
Ευριπίδης Γαραντούδης, Αθήνα, Gutenberg 2016.

Δημήτρης Αγγελάτος, Η άλφα βήτα του νεοελληνιστή. Οδηγός για το εισαγωγικό μάθημα 
στην επιστήμη της νεοελληνικής φιλολογίας, Αθήνα, Gutenberg 2011.

Ελισάβετ Αρσενίου, Πρακτική εισαγωγή στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ορολογία, 
μεθοδολογία, θεωρία, Αθήνα, Μεταίχμιο 2012.

Φίλιππος Παππάς, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Λίλια Διαμαντοπούλου, Εισαγωγή στη 
νεοελληνική φιλολογία, Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα 2015 (www.kallipos.gr).

Εγχειρίδιο του νεοελληνιστή. Βιβλιογραφίες, λεξικά, εγχειρίδια, κατάλογοι, ευρετήρια, 
χρονολόγια κ.ά., Συνταγμένο από τον Αλέξη Πολίτη, με τη συνεργασία της Μαρίας 
Μαθιουδάκη και του Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης 2002.

M.H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων. Θεωρία, ιστορία, κριτική λογοτεχνίας, Μτφρ. 
Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία Χατζηιωαννίδου, Πατάκης, Αθήνα 2005.

J.A. Cuddon, Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας, Μτφρ. -  Επιστημονική 
επιμ. Γιάννης Παρίσης, Μαρία Λιάπη, Αθήνα, Μεταίχμιο 2010.
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ΝΕΦ202
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος ΝΕΦ202
Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

kdanoDou@helit.duth.gr και μέσω eclass

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) -
Εξάμηνο: -

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εξ αποστάσεως, μέσω e-class με τη χρήση της λειτουργίας 

«Ασκήσεις»
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
Στις εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος μόνον  όσοι είναι 
εγγεγραμμένοι στο e-class και η είσοδος θα γίνεται μόνον  
μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού.
Η εξέταση θα γίνει την ορισμένη ημερομηνία και θα αναρτηθεί 
ανακοίνωση στο eclass με τις σχετικές οδηγίες για τον τρόπο 
διεξαγωγής τους.
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ΝΕΦ202
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ 

ΣΤΕΛΛΑ ΣΠ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦ202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o (Εαρινό)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΙΙ 
(προαπαιτούμενο μάθημα για την επιλογή της Ειδίκευσης 
Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας στη Β' Ζώνη)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έ ρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το  

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις της διδάσκουσας 3 4
& Υποχρεωτικό φροντιστήριο [με συνεπικουρία

διδασκόντων]
2 2

ΣΥΝΟΛΟ 5 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων_______________________________________________
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 

γνωρίζουν την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, από την ελληνική επανάσταση 
(1821) μέχρι τις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα. Ειδικότερα, θα γνωρίζουν:
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• τις περιόδους της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τους εκπροσώπους τους και τα έργα 
τους

• την ένταξη των λογοτεχνών και των έργων τους σε περιόδους, σχολές, ρεύματα, 
κινήματα, γενιές, ιδεολογίες, τεχνοτροπίες, τάσεις και θα έχουν εξοικειωθεί με 
αυτές τις έννοιες και τα κριτήρια ταξινομήσεων

• το ιστορικό (κοινωνικό και πολιτικό) και πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
έζησαν οι λογοτέχνες και δημιούργησαν τα έργα τους

• τους τρόπους προσέγγισης των λογοτεχνικών έργων και αναγνώρισης των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους

2. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του υποχρεωτικού για όλους του φοιτητές 
Φροντιστηρίου του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• να μελετούν και να αναλύουν εκ του σύνεγγυς κείμενα της νεοελληνικής ποίησης 

και πεζογραφίας
• να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της λογοτεχνικής γραφής κύριων εκπροσώπων 

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
• να γνωρίζουν μεθοδολογικά εργαλεία για την προσέγγιση των λογοτεχνικών 

κειμένων
• να συσχετίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα με την εποχή τους 

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

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Διαλέξεις:

1. Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, από την ελληνική επανάσταση 
(1821) μέχρι τις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα. Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 
Σύνδεση με την τελευταία περίοδο πριν από το 1821. Οι πρόδρομοι. Ρήγας, 
Χριστόπουλος, Βηλαράς, Ζακυνθινοί προσολωμικοί.

2. Ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Διονύσιος Σολωμός.
3. Ο Διονύσιος Σολωμός (συνέχεια). Ο αγώνας για την ελευθερία: δημοτικό τραγούδι, 

θούριοι, θεατρικά, απομνημονεύματα.

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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4. Το ελληνικό κράτος. Ο ελληνικός ρομαντισμός. Η αφομοίωση του ευρωπαϊκού 
ρομαντισμού. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή σχολή. Η κληρονομιά του Σολωμού: η 
Επτανησιακή σχολή.

5. Ο ρόλος της κριτικής. Η γενιά του 1880. Η Νέα Αθηναϊκή σχολή (παρνασσισμός και 
συμβολισμός). Ο Κωστής Παλαμάς και οι σύγχρονοί του.

6. Η άνθιση του διηγήματος (ελληνική ηθογραφία, ρεαλισμός και νατουραλισμός). Το 
γλωσσικό ζήτημα και ο Ψυχάρης. Νεότεροι πεζογράφοι. Το θέατρο.

7. Από το 1890 μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή (οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Μεγάλος 
Πόλεμος [Α' παγκόσμιος πόλεμος]). Η ποίηση και η πεζογραφία. Η κριτική και το 
θέατρο. Α. Σικελιανός, Κ.Π. Καβάφης.

8. Κ. Καρυωτάκης. Η γενιά του 1920 (νεοσυμβολιστές και «παρακμιακοί»). Αναζητήσεις 
και τάσεις της πεζογραφίας του μεσοπολέμου.

9. Η γενιά του 1930. Ποίηση και πεζογραφία (ευρωπαϊκός μοντερνισμός και κινήματα της 
πρωτοπορίας).

10. Ο Β' παγκόσμιος πόλεμος. Από τη δικτατορία στην Κατοχή. Ποιητές και πεζογράφοι.
11. Η μεταπολεμική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία (η σχέση με τη λογοτεχνική 

παράδοση, με τα ιστορικά γεγονότα και με την ξένη λογοτεχνία).
12. Η δικτατορία, η μεταπολίτευση και η λογοτεχνία. Τάσεις και αναζητήσεις.
13. Ανακεφαλαίωση. Σύγχρονα ερευνητικά ζητήματα σε σχέση με τη συγγραφή μιας νέας 

Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Β. Φροντιστήριο:
Τα δεκατρία φροντιστηριακά μαθήματα ακολουθούν ως προς την ύλη, σε γενικές γραμμές, 
το πρόγραμμα των δεκατριών διαλέξεων. Στο Φροντιστήριο θα μελετηθούν και θα 
αναλυθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, από το 1821 μέχρι 
τις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα. Η επιλογή των κειμένων θα γίνει από τους 
διδάσκοντες με συνεπικουρία που θα αναλάβουν τη διδασκαλία των φροντιστηριακών 
μαθημάτων. Όλα τα κείμενα που θα διδαχθούν, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ηλεκτρονική 
τάξη (eClass) του μαθήματος.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία:
- Πλατφόρμα Microsoft Teams
- Παρουσιάσεις PPT
- Έγκυρο διαδικτυακό υλικό

Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
- Πλατφόρμα Ε-class (διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις, 
ηλεκτρονικά μηνύματα κ.ά.)
- Πλατφόρμα Universis
- Webmail Δ.Π.Θ.

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες
Φροντιστήριο 26 ώρες
Αυτόνομη μελέτη της 
Ιστορίας της 
Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας

50 ώρες

Αυτόνομη μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας 
και λογοτεχνικών

35 ώρες
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS

κειμένων για το 
Φροντιστήριο
Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδος αξιολόγησης: Διαμορφωτική 
α) Τελική εξέταση: 80% της συνολικής βαθμολογίας 
β) Τελική Πρόοδος στο Φροντιστήριο: 20% της 
συνολικής βαθμολογίας

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και 
κριτήρια αξιολόγησης (εκτός από το περίγραμμα του 
μαθήματος, γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην 
τάξη και στην η-τάξη):
1. Κατά την τελική εξέταση του μαθήματος:

• Ακριβής προσδιορισμός των μονάδων 
αξιολόγησης κάθε θέματος

• Δεν είναι δεκτή ρήτρα βαθμού
• Ορθότητα των απαντήσεων
• Διαπίστωση κατάκτησης και εμπέδωσης των 

απαιτούμενων γνώσεων, σύμφωνα και με τα 
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

• Διαπίστωση γνώσεων και ικανότητας μελέτης 
και ανάλυσης λογοτεχνικών έργων

• Διαπίστωση ορθής χρήσης της ελληνικής 
γλώσσας

• Διαπίστωση σαφήνειας και ακρίβειας λόγου

2. Κατά την τελική πρόοδο του Φροντιστηρίου:
• Ακριβής προσδιορισμός των μονάδων 

αξιολόγησης κάθε θέματος
• Δεν είναι δεκτή ρήτρα βαθμού
• Ορθότητα των απαντήσεων
• Διαπίστωση κατάκτησης και εμπέδωσης των 

απαιτούμενων γνώσεων, σύμφωνα και με τα 
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

• Διαπίστωση γνώσεων και ικανότητας μελέτης 
και ανάλυσης λογοτεχνικών έργων, σύμφωνα 
με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

• Διαπίστωση ορθής χρήσης της ελληνικής 
γλώσσας

• Διαπίστωση σαφήνειας και ακρίβειας λόγου

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ενδεικτική. Αναλυτική βιβλιογραφία δίνεται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων και στα έγγραφα της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος (eClass).
- Αλέξανδρος Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της, τόμοι 1-8, 
εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2002-2007.
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- Μανόλης Αναγνωστάκης, Η χαμηλή φωνή. Τα λυρικά μιας περασμένης εποχής στους 
παλιούς ρυθμούς, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1990.
- Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης, 
θέματα και ρεύματα, Πρακτικά συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Αλέξανδρου 
Αργυρίου (Ρέθυμνο 20-22 Μαΐου 2011, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης -  
Μουσείο Μπενάκη), επιμ. Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Π.Ε.Κ.), Μουσείο Μπενάκη, Ηράκλειο, 2012.
- Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ώς την εποχή 
μας, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα (11949) 92000.
- Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία, γραμματολογία, τ. Α'-ΣΤ', εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1977-2002.
- Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα. Μια συγχρονική ανθολογία, επιμέλεια-ανθολόγηση 
Ευριπίδης Γαραντούδης, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2008.
- Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ώς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τ. Α'- 
ΙΑ', εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1996-1999.
- Η μεσοπολεμική πεζογραφία. Από τον πρώτο ώς τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914
1939), τ. Α '-I', εκδ. Σοκόλη, Αθήνα, 1993.
- Η μεταπολεμική πεζογραφία. Από τον πόλεμο του '40 ώς τη δικτατορία του '67, τ. Α'-Η', 
Αθήνα, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1988-1992.
- Κριτική και δοκίμιο, Νεοελληνική Κριτική, επιμ. Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Διον. Ζακυθηνός, 
Ε. Π. Παπανούτσος, εκδ. Αετός/Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1959 (Βασική βιβλιοθήκη, αρ. 42).
- Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι, Αθήνα, Πατάκης 2007. 
Βλ. και επικαιροποιήσεις του Λεξικού Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στον σύνδεσμο: 
http://schools.patakis.gr/index.php/lexiko.
- Αλέξης Πολίτης, Η ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος 1830-1880, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης (Π.Ε.Κ.), Ηράκλειο 2017.
- Λίνος Πολίτης, Ποιητική ανθολογία, Τόμοι Δ'-Η ', εκδ. Δωδώνη (2η έκδοση αναθεωρημένη), 
Αθήνα 1975-1977.
- Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα (11978) 172009.
- Λίνος Πολίτης, Συνοπτική ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Βιβλιογραφία -  επίμετρο, 
εκδ. ΑΠΘ (11968) 31977.
- Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 
1821-1992, μτφρ. Ευαγγελία Ζουργού - Μαριάννα Σπανάκη, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1996.
- Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα (11978, νεότερη 
εμπλουτισμένη έκδοση το 2003) 32008 .
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ΓΛΩ302
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι 

ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ 2
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩ 302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο (ΕΑΡΙΝΟ)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις-Βιωματικά εργαστήρια 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α να λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04500/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• αντιμετωπίζουν θεωρητικά ζητήματα σε σχέση με τη φωνητική, τη φωνολογία και 
τη μορφολογία.

• μεταγράφουν λέξεις και συνεχή λόγο στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο.
• κατατάσσουν και να αναλύουν μορφολογικά τις λέξεις.
• επιδεικνύουν προχωρημένη γνώση της δομής και της χρήσης της γλώσσας.
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• εφαρμόζουν τις αρχές της θεωρητικής γλωσσολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας.
• επιδεικνύουν γνώση της σχέσης της γλωσσολογίας με άλλα επιστημονικά πεδία.
• επιδεικνύουν ευαισθησία σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις στη δομή της γλώσσας 

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

1. Ικανότητα μάθησης και συνεχούς επικαιροποίησης της μάθησης
2. Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
3. Δημιουργικότητα
4. Ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε διάφορες πρακτικές καταστάσεις
5. Ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής
6. Ικανότητα εντοπισμού, κατάθεσης και επίλυσης προβλημάτων
7. Ικανότητα κατανόησης των θεματικών περιοχών του επαγγέλματος
8. Ικανότητα αφαιρετικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης
9. Ικανότητα έρευνας, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφορίας μέσα από πληθώρα 

πηγών
10. Αυτόνομη εργασία
11. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ικανότητα αναγνώρισης γλωσσολογικών προβλημάτων
2. Ικανότητα εντοπισμού γλωσσολογικών μονάδων και επιπέδων ανάλυσης, των 

σχέσεων αυτών και των διαδικασιών που τα επηρεάζουν
3. Ικανότητα δημιουργίας γλωσσολογικών γενικεύσεων μέσα από τα δεδομένα
4. Ικανότητα έρευνας και στοχασμού στη σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνικού 

πλαισίου
5. Ικανότητα χρήσης γλωσσολογικών δεδομένων για την κατασκευή γλωσσολογικών 

επιχειρημάτων
6. Κατανόηση της φύσης των γλωσσολογικών θεωριών, υποθέσεων και ερμηνειών
7. Συνειδητοποίηση της σχέσης των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις μεθοδολογικές 

πρακτικές
8. Ικανότητα κριτικής σκέψης σε κοινές παρανοήσεις της γλώσσας και γλωσσικές 

συμπεριφορές

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
1. Εισαγωγή: Κατανόηση την έννοιας «επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης»
2. Ακουστική και Ακροατική Φωνητική
3. Αρθρωτική Φωνητική: αρθρωτήρια όργανα, τόπος και τρόπος άρθρωσης, 

σύμφωνα, φωνήεντα, ημίφωνα
4. Διεθνές φωνητικό Αλφάβητο (Δ.Φ.Α)
5. Διάκριση φωνητικής/φωνολογίας
6. Φωνολογία: φώνημα, αλλόφωνο, ελεύθερα εναλλασσόμενοι φθόγγοι, 

φωνολογικές διαδικασίες
7. Υπερτεμαχιακά στοιχεία: συλλαβή, τόνος, επιτονισμός

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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8. Μορφολογία: μόρφημα, αλλόμορφο, ελεύθερα εναλλασσόμενη μορφή
9. Είδη μορφημάτων
10. Κλίση
11. Παραγωγή λέξεων
12. Σύνθεση λέξεων
13. Μορφολογική ανάλυση λέξεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο/Εξ αποστάσεως διδασκαλία 
Βιωματικό εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Παρουσιάσεις ppt -  video 
Χρήση διαδικτύου
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας eclass 
Επικοινωνία μέσω email

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Φροντιστήριο 40

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

41

Εκπόνηση μελέτης 30

25X6=150 ώρες φόρτου 
εργασίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική:

Πρόοδος (Δοκιμασίες Πολλαπλής Επιλογής) 30% 
Γραπτή ομαδική εργασία-Παρουσίαση 20% 
Προφορική Εξέταση 50%

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γαβριηλίδου, Ζ., Μητσιάκη, Μ., & Φλιάτουρας, Α. 2021. 100 βασικές ενότητες για 

τη γλωσσολογία. Αθήνα: Gutenberg.
2. Lyons J. 2002. Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. (Α. Αναστασιάδη, Ζ. 

Γαβριηλίδου, Α. Ευθυμίου, μετάφραση). Αθήνα: Μεταίχμιο.
3. Παυλίδου Θεοδοσία. 1997. Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης. Παρατηρητής.
4. Καμπάκη-Βουγιουκλή, Π. 2008. Γλώσσα και μαθηματικά πρότυπα, Κυριακίδης.
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ΑΕΦ104 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

(Τμήμα Α-Μου)

ΣΜΑΡΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΑΡΑΜ ΠΑΤΖΗ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦ104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ-ΕΑΡΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://classweb.duth.gr/class profile.asp?kev

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

• Το μάθημα προσφέρει σε βάθος προσέγγιση των γραμματολογικών χαρακτηριστικών 
της αρχαίας τραγωδίας με τη διδασκαλία της τραγωδίας Φιλοκτήτης του Σοφοκλή.

• Οι φοιτητές θα κατανοήσουν:
-Τη θέση της αρχαίας τραγωδίας στη θρησκευτική και πολιτική ζωή της Αθήνας. 

-Όλους τους όρους παράστασης των δραματικών ειδών στην Αθήνα.
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-Τη συμβολή του Σοφοκλή στην εξέλιξη του δράματος και την τραγική αντίληψη των 
έργων του.

-Τη θέση του Φιλοκτήτη στο έργο του Σοφοκλή και τη σημασία του για τον πολιτικό 
προβληματισμό του ποιητή, ειδικά σε σχέση με την κρίση των θεσμών στο τέλος του 
5ου αι. π.Χ.
-Την παιδαγωγική αξία του δράματος.
-Τη σημασία του Φιλοκτήτη για τη διαμόρφωση της φιλολογικής κριτικής (για τον 
Σοφοκλή ειδικά και την αρχαία τραγωδία γενικότερα).

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών.
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
1. Η γέννηση και η ανάπτυξη της αρχαίας τραγωδίας. Η σχέση της με τα άλλα δραματικά 

είδη.
2. α. Η σκηνική παρουσίαση της τραγωδίας. Οι δραματικοί αγώνες.

β. Η ζωή και το έργο του Σοφοκλή. β. Η σχέση του Σοφοκλή με τους δύο μεγάλους 
ομοτέχνους του. Οι σωζόμενες τραγωδίες του ποιητή. γ. Ο μύθος του Φιλοκτήτη-Η 
επική και η τραγική παράδοση του δράματος.

3. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 1-134
4. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 135-219
5. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 220-316
6. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 317-402
7. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 403-541
8. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 542-675
9. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 676-864
10. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 865-1003
11. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 1004-1217
12. Σοφοκλής Φιλοκτήτης 1218-1471
13. α. Θέματα ιδεολογικής και σκηνοθετικής/θεατρικής ανάγνωσης του έργου σε σχέση με 

το συνολικό έργο του Σοφοκλή. β. Οι αντιθέσεις του Φιλοκτήτη-Φιλοκτήτης και 
μεταθέατρο.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση βάσεων δεδομένων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb

Επικοινωνία μέσω email.

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

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

Δραστηριότητα
ΦόρτοςΕργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & Ανάλυση 
βιβλιογραφίας

20

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

59

Καλλιτεχνικό
εργαστήριο

30

Τελική γραπτή εξέταση 2
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου  
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
Δημόσια παρουσίαση 
Καλλιτεχνική ερμηνεία

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

Στην αξιολόγηση της γραπτής εξέτασης θα 
συνεκτιμηθούν:
-Η  ικανότητα των φοιτητών να προσεγγίζουν κριτικά 
τα εξεταζόμενα κείμενα και να αντιλαμβάνονται 
ομοιότητες και διαφορές.
-Στοιχεία λεξιλογικής κατανόησης, μετρικής ανάλυσης
και υπομνηματισμού.
-Ο  βαθμός κατανόησης των όρων παράστασης του 
αρχαίου δράματος.
-Ο  βαθμός κατανόησης βασικών θεμάτων της 
φιλολογικής κριτικής για την ερμηνεία του αρχαίου 
δράματος

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Συγγράμματα: 1. Σ. Νικολαΐδου-Αραμπατζή, Σοφοκλής: Φιλοκτήτης, Αθήνα 2020 
(Παπαζήσης).

2. Α. Μαρκαντωνάτος (επιμ.), Σοφοκλής: Τριάντα δύο μελέτες, Brill's Companion, 
Θεσ/νίκη 2019 (University Studio Press)

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία
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1. J. Gregory, Όψεις και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας, Δ. Ιακώβ (επιμ.), 
Αθήνα 2010 (Παπαδήμας).

2. Μ. Χριστόπουλος, Μιμήσεις Πράξεων, Αθήνα 2016 (Πεδίο)
3. P. E. Easterling (επιμ.), Οδηγός για την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, μτφρ. Λ. Ρόζη 

και Κ. Βαλάκας, Ηράκλειο 2007 (Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης).
4. H. Sommerstein, Αρχαίο Ελληνικό Δράμα και Δραματουργοί, μτφρ. Α. Χρήστου, 

Αθήνα 2008 (Μεταίχμιο)
5. Taplin, O., Η Αρχαία Ελληνική Τραγωδία σε σκηνική παρουσίαση, μτφρ. Β. 

Ασημομύτης, Αθήνα 1988 (Παπαδήμας).
6. Ν. Χουρμουζιάδης, Όροι και Μετασχηματισμοί στην Αρχαία Τραγωδία, Αθήνα 2003 

(Στιγμή).
7. T.B.L. Webster, Σοφοκλέους Φιλοκτήτης (μτφρ. Ν.Π. Μπεζαντάκος), Αθήνα 1992 

(Καρδαμίτσας)
8. R.P. Winnington-Ingram, Σοφοκλής (μτφρ. Ν.Κ. Πετρόπουλος, Χ.Π. Φαράκλας), 

Αθήνα 1999.
Για το κείμενο χρησιμοποιείται η έκδοση των H. Lloyd-Jones & N.G. Wilson, Sophoclis 
Fabulae, Oxford 1990 (ανατ. 1992).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Τραγωδία

Κωδικός Μαθήματος ΑΕΦ104
Διδάσκων: Σμαρώ Νικολαΐδου-Αραμπατζή

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

snikola@helit.duth.gr, 6979467839

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: Δ-Εαρινό

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω eclass με διασφάλιση των κριτηρίων της 

αδιάβλητης και αξιόπιστης διαδικασίας.
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
1. Ταυτοποίηση των φοιτητών με σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (Misrosoft Teams) πριν από την έναρξη της 
εξέτασης.
2. Ανάρτηση του θέματος της εργασίας-εξέτασης στο e-class στο 
Εργαλείο 'Εργασίες' του μαθήματος (άνοιγμα κατά το χρονικό 
σημείο έναρξης της εξέτασης).
3. Επιτήρηση των φοιτητών με σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (Misrosoft Teams) κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
4. Αποστολή της εργασίας-εξέτασης των φοιτητών στο eclass 
στο Εργαλείο 'Εργασίες' του μαθήματος (κλείσιμο στο χρονικό 
σημείο λήξης της εξέτασης).
5. Συμμετοχή της εργασίας στο 100% της βαθμολογίας.
6. Εξέταση με θέματα ανοικτών βιβλίων.
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ΑΕΦ104 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

(Τμήμα Μπα-Ω)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦ 104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ' Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχαία Ελληνική Τραγωδία: Σοφοκλέους, Αίας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

NAI
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04523/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές στην Αρχαία Ελληνική 
Τραγωδία και ειδικότερα στη μελέτη και ερμηνεία της Σοφόκλειας Τραγωδίας «Αίας», όχι 
μόνο ως λογοτεχνικό κείμενο αλλά και ως παραστατική τέχνη.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
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Να έχουν εδραίες γνώσεις στη γένεση και εξέλιξη του δράματος, τη σχέση του με το θεό 
Διόνυσο, τις διονυσιακές γιορτές, το χρόνο των παραστάσεων, τους δραματικούς αγώνες, 
το αρχαίο θέατρο ως χώρο παραστάσεων, το χορό, τους ηθοποιούς, τα κοστούμια, τα 
σκηνικά και τα μηχανικά μέσα του αρχαίου θεάτρου, την τραγωδία, τον ορισμό της, τα 
μέρη της, την έννοια του τραγικού, στοιχεία απαραίτητα για τη μελλοντική τους 
απασχόληση ως διδάσκοντες κατά τη διδασκαλία του αρχαίου δράματος σε σχολεία και 
θεατρικούς οργανισμούς.
Να κατανοούν την Σοφόκλεια τραγωδία εν γένει και να αποτιμούν τις υφολογικές 
ποιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεγάλου τραγωδού και τη θεατρική του 
δυναμική.
Να μεταφράζουν επιστημονικά ένα αρχαίο δράμα και να ελέγχουν την ορθότητα 
θεατρικών μεταφράσεων αρχαίου ελληνικού δράματος, πράγμα που θα τους βοηθήσει σε 
μελλοντική τους απασχόληση σε εκδοτικούς οίκους και θεατρικούς οργανισμούς.
Να αναλύουν και να ερμηνεύουν αρχαία κείμενα.
Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τη βασική βιβλιογραφία για τον Σοφοκλή γενικότερα και 
για την τραγωδία «Αίας» ειδικότερα.
Να αξιολογήσουν την Σοφόκλεια τραγωδία «Αίας» θεατρολογικά και σκηνοθετικά, καθώς 
το αρχαίο ελληνικό δράμα δεν πρέπει να θεωρείται από τους φιλολόγους μόνο 
λογοτεχνικό κείμενο, αντικείμενο φιλολογικής ανάλυσης και ερμηνείας, αλλά να 
προσεγγίζεται και ως παραστατική τέχνη. Κατά αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές θα 
κατανοήσουν τη σημασία της συμβολής του κλασικού φιλολόγου ως αρωγού στην 
παράσταση ενός αρχαίου ελληνικού δράματος και ως απαραίτητου συνεργάτη ενός 
σκηνοθέτη, πράγμα που θα τους βοηθήσει σε μελλοντική τους απασχόληση σε θεατρικούς 
οργανισμούς με την ιδιότητα του δραματολόγου.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
1. Γένεση και εξέλιξη του δράματος, η σχέση του με το θεό Διόνυσο, τις διονυσιακές 

γιορτές, το χρόνο των παραστάσεων, τους δραματικούς αγώνες, το αρχαίο θέατρο ως 
χώρο παραστάσεων, το χορό, τους ηθοποιούς, τα κοστούμια, τα σκηνικά και τα 
μηχανικά μέσα του αρχαίου θεάτρου.

2. Έμφαση δίνεται στην τραγωδία, τον ορισμό της, τα μέρη της, την έννοια του τραγικού.
3. Ο Σοφοκλής ως δραματουργός και η τραγική του τέχνη. Η τραγωδία «Αίας» και ο 

μύθος πριν από τον Σοφοκλή αλλά και στην τραγωδία του πέμπτου αιώνα και 
μεταγενέστερα.

4. Δομή και θέμα του δράματος.
5. Ανάλυση και ερμηνεία του δράματος αυτού. Το ποιητικό κείμενο προσεγγίζεται τόσο 

ως λογοτεχνικό έργο, όσο και ως δημιουργία που εντάσσονται στις συγκεκριμένες 
ιστορικές συνθήκες της εποχής τους και ως τέτοια αντικατοπτρίζει την κοινωνία του και
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τους ευρύτερους θεσμούς της. Απώτερος στόχος είναι η ανάλυση και ερμηνεία βάσει 
ενδοκειμενικών και διακειμενικών δεδομένων (παραγωγή: μετρική, γλώσσα, ύφος, 
δομή, κριτική κειμένου, σχέσεις με την προγενέστερη λογοτεχνική παράδοση) καθώς 
επίσης και εξωκειμενικών στοιχείων (προϋποθέσεις και όροι παραγωγής, παρουσίασης 
και πρόσληψης) και με τη συνδρομή σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων 
(αφηγηματολογία, σπουδές φύλου, θεωρία της λογοτεχνίας κ.α.).

6. Μετάφραση (επιστημονική)
7. Μετρική
8. Η τραγωδία «Αίας» ως παραστατική τέχνη -  Θεατρολογική και σκηνοθετική 

προσέγγιση. Το αρχαίο δράμα ως παραστατική τέχνη, ως καλλιτεχνική επικοινωνία 
μεταξύ των συντελεστών μίας παράστασης και των θεατών. Η μεταφορά του 
μεταφρασμένου αρχαίου λόγου σε έναν παραστατικό λόγο.

Λεπτομερής περιγραφή της ύλης του μαθήματος (13 ενότητες)
1. Εισαγωγή Ι - Γένεση και εξέλιξη του δράματος, η σχέση του με το θεό 

Διόνυσο, τις διονυσιακές γιορτές, το χρόνο των παραστάσεων, τους 
δραματικούς αγώνες, το αρχαίο θέατρο ως χώρος παραστάσεων, ο χορός, οι 
ηθοποιοί, τα κοστούμια, τα σκηνικά και τα μηχανικά μέσα του αρχαίου 
θεάτρου.

2. Εισαγωγή ΙΙ -  Η τραγωδία, ο ορισμός της, τα μέρη της, η έννοια του τραγικού.
3. Εισαγωγή ΙΙΙ - Ο Σοφοκλής ως δραματουργός και η τραγική του τέχνη. Η 

τραγωδία «Αίας» και ο μύθος πριν από τον Σοφοκλή αλλά και στην τραγωδία 
του πέμπτου αιώνα και μεταγενέστερα. Δομή και θέμα του δράματος.
Μετρική -  Ιαμβικό τρίμετρο

4. Πρόλογος του δράματος - Ανάλυση και ερμηνεία
5. Α' Επεισόδιο Ι - Ανάλυση και ερμηνεία
6. Α' Επεισόδιο ΙΙ - Ανάλυση και ερμηνεία
7. Α' Επεισόδιο Ι - Ανάλυση και ερμηνεία
8. Β' Επεισόδιο ΙΙ - Ανάλυση και ερμηνεία
9. Γ' Επεισόδιο Ι - Ανάλυση και ερμηνεία
10. Γ' Επεισόδιο ΙΙ - Ανάλυση και ερμηνεία
11. Δ' Επεισόδιο - Ανάλυση και ερμηνεία
12. Έξοδος - Ανάλυση και ερμηνεία
13. Ανακεφαλαίωση -  Αποτίμηση του δράματος -  Γενικά συμπεράσματα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο. Λόγω της 
πανδημίας θα υπάρξει έγκαιρη ανακοίνωση 
πραγματοποίησης των μαθημάτων με την εξ 
αποστάσεως διδασκαλία.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές

• Χρήση βάσεων δεδομένων
• Παρουσιάσεις -διδασκαλία με εξειδικευμένο 

λογισμικό (ppt κ.λπ.)
• Επικοινωνία μέσω email

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

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

84

Τελική γραπτή εξέταση 2
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου  
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

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

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

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Γιόση Μ., Μύθος και λόγος στο Σοφοκλή, Καρδαμίτσας, Αθήνα, 1996 

Dawe, R. D., Sophoclis Tragoediae, vol. 1-2, Leipzig 1975-85.

Easterling, P. E. (ed.), The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge 1997.

Garrison, E. P., Groaning Tears. Ethical and Dramatic Aspects o f Suicide in Greek Tragedy, 
Leiden 1995.

Garvie A.F., Σοφοκλέους, Αίας. Κριτική και ερμηνευτική έκδοση, Αθήνα (εκδ. Καρδαμήτσα) 
2010.

Νικολαΐδου Ε., Σοφοκλής, ο μεγάλος τραγικός, Σαββάλας, Αθήνα, 2002

Kitto, H. D. F., Η αρχαία ελληνική τραγωδία, μτφρ. Λ. Ζενάκος, Αθήνα: Παπαδήμας 1981.

Lesky, A., Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων. Από τη γέννηση του είδους ως τον 
Σοφοκλή, μτφρ. Ν. Χ. Χουρμουζιάδης, Αθήνα 1987.

Περοδασκαλάκης Δ., Σοφοκλής. Τραγικό θέαμα και ανθρώπινο πάθος, Gutenberg - Γιώργος 
& Κώστας Δαρδανός, Αθήνα, 2012

Scodel, R. (ed.), Theater and Society in the Classical World, Ann Arbor 1993.
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Seale, D., Vision and Stagecraft in Sophocles, Chicago 1982.

Segal, C., Tragedy and Civilization: An Interpretation of Sophocles, Cambridge, MA and London 
1981.

Segal, C., Interpreting Greek Tragedy. Myth, Poetry, Text, Ithaca 1986.

Segal, C., Sophocles' Tragic World: Divinity, Nature, Society, Ithaca 1995.

Segal, E. (ed.), Greek Tragedy. Modern Essays in Criticism. New York 1983.

Segal, E. (ed.), Oxford Readings in Greek Tragedy, Oxford 1983.

Silk, M. S. (ed.), Tragedy and the Tragic, Oxford 1996.

Taplin, O., Greek Tragedy in Action, Berkeley 1978.

Whitman, C. H., Sophocles. A Study of Heroic Humanism, Cambridge, MA 1951.

Winkler, J. J. and F. Zeitlin (eds), Nothing to Do with Dionysos?: Athenian Drama in Its Social 
Context, Princeton 1990.

Webster T.B.L., Εισαγωγή στον Σοφοκλή, μτφρ.: Ι.Α. Μπάρμπας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1996

Winnington-Ingram R. P., Σοφοκλής. Ερμηνευτική προσέγγιση, μτφρ.: Ν. Πετρόπουλος, 
Καρδαμίτσας, Αθήνα, 1999

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Αίας. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Έφη Παπαδόδημα, Αθήναι, Κέντρον 
Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Τραγωδία

Κωδικός Μαθήματος ΑΕΦ 104
Διδάσκων: Γεώργιος Π. Τσομής

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

gtsomis@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) -
Εξάμηνο: Δ'

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους μέσω eclass 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
Η γραπτή εξέταση του μαθήματοςθα διενεργηθεί μέσω 
eclass στο μάθημα «Εξέταση στο μάθημα ΑΕΦ 104, Αρχαία 
Ελληνική Τραγωδία: Σοφοκλέους, Αίας» και τα θέματα των 
εξετάσεων θα αναρτηθούν στην κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑ. Η 
εξέταση θα διαρκέσει 80 λεπτά. Στον χρόνο διάρκειας της
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εξέτασης έχει προβλεφθεί η μεταφόρτωση των θεμάτων 
(download) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των 
φοιτητριών/φοιτητών καθώς επίσης και η αναφόρτωση 
(upload) των απαντήσεων στην κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑ.
Σε περίπτωση που οι φοιτήτριες/φοιτητές αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά την πληκτρολόγηση των απαντήσεων, είναι 
δυνατό να γραφούν οι απαντήσεις σε κόλλα αναφοράς Α4, 
στη συνέχεια να σαρωθούν (δηλ. να σκαναριστούν) ή να 
φωτογραφηθούν με ευκρίνεια και να αναφορτωθούν 
(upload) στην κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
Αν κατά την αναφόρτωση των απαντήσεων μέσω eclass 
παρουσιαστούν προβλήματα, τότε καλείστε να αποστείλετε 
τις απαντήσεις σας στο email του διδάσκοντα: 
gtsomis@helit.duth.gr
Η εξέταση θα αποτελείται από 6 (έξι) ερωτήσεις. Αρχικά θα 
δοθεί το Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο, στο οποίο θα αναφέρονται 
οι περισσότερες ερωτήσεις της εξέτασης.
Οι απαντήσεις που αφορούν σε αρχαίες ελληνικές λέξεις ή 
κείμενο μπορούν να πληκτρολογηθούν με το μονοτονικό 
σύστημα. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει στην περίπτωση που οι 
φοιτητές επιλέξουν να γράψουν τις απαντήσεις σε κόλλα 
αναφοράς .
Στην Ερώτηση 1, της οποίας η άριστη απάντηση θα 
βαθμολογηθεί με 1,5/10 βαθμούς θα κληθούν οι φοιτήτριες 
και οι φοιτητές να βελτιώσουν φιλολογικά μία μετάφραση 
που θα τους δοθεί σε μέρος του δοθέντος αρχαίου ελληνικού 
κειμένου, ώστε να τις κάνουν πιο πιστές στο αρχαίο κείμενο. 
Στην Ερώτηση 2, της οποίας η άριστη απάντηση θα
βαθμολογηθεί με 1,5/10 βαθμούς θα κληθούν οι φοιτήτριες 
και οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν μετρική ανάλυση σε 
στίχους του δοθέντος κειμένου προσδιορίζοντας και τις 
αντίστοιχες τομές.
Στην Ερώτηση 3, της οποίας η άριστη απάντηση θα
βαθμολογηθεί με 1/10 βαθμούς, θα κληθούν οι φοιτήτριες 
και οι φοιτητές να απαντήσουν σε ποιον/ποια/τι αναφέρονται 
λέξεις του δοθέντος αρχαίου κειμένου. Οι απαντήσεις θα 
είναι σύντομες.
Στην Ερώτηση 4, της οποίας η άριστη απάντηση θα
βαθμολογηθεί με 1/10 βαθμούς, θα κληθούν οι φοιτήτριες 
και οι φοιτητές να χαρακτηρίσουν γραμματικά τύπους από το 
δοθέν αρχαίο κείμενο. Οι απαντήσεις θα είναι σύντομες.
Στην Ερώτηση 5, της οποίας η άριστη απάντηση θα
βαθμολογηθεί με 3/10 βαθμούς, θα κληθούν οι φοιτήτριες 
και οι φοιτητές να εξετάσουν, αν οι προτάσεις, που αφορούν 
σε θέματα ερμηνείας και ανάλυσης της τραγωδίας ΑΙΑΣ του 
Σοφοκλή είναι σωστές ή λανθασμένες. Σε περίπτωση που 
είναι λανθασμένες πρέπει οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να 
διορθώσουν σύντομα το λάθος. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει διορθωτική απάντηση σε πρόταση που θεωρούν οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές λανθασμένη, η συγκεκριμένη 
πρόταση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολόγηση. Οι 
απαντήσεις θα είναι σύντομες.
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Στην Ερώτηση 6, της οποίας η άριστη απάντηση θα 
βαθμολογηθεί με 2/10 βαθμούς, θα κληθούν οι φοιτήτριες 
και οι φοιτητές να εξετάσουν, αν οι προτάσεις, που αφορούν 
στο Αρχαίο Ελληνικό Δράμα (Εισαγωγή) είναι σωστές ή 
λανθασμένες. Σε περίπτωση που είναι λανθασμένες πρέπει οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές να διορθώσουν σύντομα το λάθος. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διορθωτική απάντηση σε 
πρόταση που θεωρούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 
λανθασμένη, η συγκεκριμένη πρόταση δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη στη βαθμολόγηση. Οι απαντήσεις θα είναι σύντομες. 
Οι ερωτήσεις της συγκεκριμένης εξέτασης μπορούν να 
απαντηθούν στον παραπάνω αναγραφόμενο χρόνο διάρκειας 
της εξέτασης, εφόσον οι φοιτήτριες και οι φοιτητές είναι 
κατάλληλα προετοιμασμένοι και δεν προβούν σε συνεννόηση 
και συνεργασία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή (μερική ή ολική) 
από το διαδίκτυο (π.χ. μεταφράσεις κειμένων), από έντυπο 
υλικό ή ως αποτέλεσμα συνεννόησης μεταξύ των 
φοιτητριών/φοιτητών η ερώτηση, στην οποία διαπιστώθηκε 
λογοκλοπή δεν μοριοδοτείται. Για την εξακρίβωση της 
λογοκλοπής θα είναι ενεργοποιημένο το αντίστοιχο σύστημα 
για την λογοκλοπή «Turn-it-in».
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ΛΦ124
ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ι

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΦ124 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ: ΟΡΑΤΙΟΣ, CARMINA
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έ ρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ. 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το 

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04435/

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

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

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

και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριών με το λογοτεχνικό είδος της 
ρωμαϊκής λυρικής ποίησης μέσα από τη μελέτη επιλογής από τις Ωδές του Ορατίου. Πέρα 
από τη λεπτομερή μελέτη (γλωσσική, υφολογική, δομική, ιδεολογική) του έργου θα 
εξεταστούν θέματα, όπως: η σχέση της ρωμαϊκής με την αρχαία ελληνική λυρική ποίηση, η 
ποιητική του Ορατίου, η αναπαράσταση της ερωτικής επιθυμίας, η σχέση φιλοσοφίας και 
ποίησης, η σχέση λογοτεχνίας και πολιτικής κ.ά.
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση 
να:
- Κατανοούν ζητήματα ορολογίας και θεωρίας που σχετίζονται με τη λατινική λογοτεχνία 
και φιλολογία.
- Γνωρίζουν τα ειδολογικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λυρικής ποίησης και του 
ελληνικού υπόβαθρου της.
- Γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποίησης tou Ορατίου.
- Εξοικειωθούν μέσω της ποίησης του Ορατίου με τα κύρια φιλοσοφικά ρεύματα της 
εποχής.
- Αναπτύσσουν μεταγνωστική δεξιότητα ως απόρροια της εξοικείωσης με απλούς ή πιο 
σύνθετους μορφοσυντακτικούς μετασχηματισμούς της Λατινικής (κριτικός γλωσσικός 
γραμματισμός).
- Διδάσκουν τα αντίστοιχα φαινόμενα στην τάξη, εφόσον προβλέπεται από τα Πρόγραμμα 
Σπουδών των Λατινικών στο Λύκειο.
- Είναι εξοικειωμένοι με ένα βασικό λεξιλόγιο της λατινικής γλώσσας.
- Προχωρούν στην εξοικείωση με βασικές παραμέτρους της λατινικής γραμματείας μέσα 
από τη διακειμενική προσέγγιση, με τη μελέτη παράλληλων κειμένων (κριτικός γλωσσικός 
γραμματισμός).
- Καλλιεργούν ψηφιακές δεξιότητες που παρέχει η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με την εύστοχη αναζήτηση και λειτουργική 
διαχείριση της σχετικής με τη λατινική γλώσσα ψηφιακής γνώσης (ψηφιακός 
γραμματισμός).
- Καλλιεργούν την ικανότητα πρόσληψης των ιδεών και αξιών ενός κειμένου της λατινικής 
γραμματείας και επιτυγχάνουν τη λειτουργική σύγκρισή τους με τις αξίες της σύγχρονης 
εποχής (πολιτισμικός γραμματισμός).
- Αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από τη μελέτη της λατινικής γραμματείας και 
του ρωμαϊκού πολιτισμού και μέσα από την ενίσχυση νοητικών και κριτικών δεξιοτήτων 
οδηγούνται σε αποφάσεις που στηρίζονται στη λογική, τη μελέτη πιστοποιημένης γνώσης 
και σε έγκυρες και διασταυρωμένες θέσεις (κριτικόςλειτουργικός γραμματισμός).
- Διακρίνουν ηθικά ζητήματα στα λογοτεχνικά κείμενα και τα συσχετίζουν με διάφορα 
πολιτιστικά και ιστορικά πλαίσια (παρελθόντα και σύγχρονα).
- Αναστοχάζονται και κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ λογοτεχνίας, λόγου (discourse) και 
εξουσίας.
- Επιδεικνύουν ευαισθησία σε ζητήματα κειμενικού/λογοτεχνικού ύφους
- Διαθέτουν ικανότητα να μαθαίνουν και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους
- Διαβάζουν κείμενα στην Λατινική, να τα μεταφράζουν στη Νέα Ελληνική και να τα 
ερμηνεύουν.
- Συνειδητοποιούν την αξία του ρωμαϊκού πολιτισμού ως αναπόσπαστου μέρους του 
κλασικού πολιτισμού και ως κοινής βάσης του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμικού 
οικοδομήματος.
- Υποστηρίζουν τεκμηριωμένα την προστιθέμενη πνευματική αξία του μορφωτικού- 
ανθρωπιστικού και ευρύτερα αρχαιογνωστικού χαρακτήρα των έργων της λατινικής
γραμματείας. 
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών_______________________________________________________________________
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_____________________________________________________
1. Εισαγωγή: Α) Ιστορικές, λογοτεχνικές και ευρύτερα πνευματικές συνθήκες γένεσης και 
εξέλιξης της ρωμαϊκής λυρικής ποίησης: ελληνικό υπόβαθρο και ρωμαϊκή εξέλιξη, Β) 
Αυγούστεια εποχή, Γ) Οράτιος: βίος και έργα
2. Ωδές Ποιητικής: Carm. 1.1
3. i) Ωδές Ποιητικής: Carm. 1.6 

ii) Φροντιστήριο Μετρικής Ι
4. i) Φιλοσοφικές Ωδές: Carm. 1.11 

ii) Φροντιστήριο Μετρικής ΙΙ
5. Ερωτικές Ωδές: Carm. 1.13, Ωδές Ποιητικής: Carm.1.14
6. Ύμνοι: Carm. 1.21, Φιλοσοφικές Ωδές: Carm. 1.22
7. Ερωτικές Ωδές: Carm. 1.23, Πολιτικές Ωδές: Carm. 1.37
8. i) Πολιτικές Ωδές: Carm. 2.7

ii) Ενδιάμεση εξέταση (Πρόοδος)
9. Φιλοσοφικές Ωδές: Carm. 2.10, Ωδές Ποιητικής: Carm. 2.20
10. Πολιτικές Ωδές: Carm. 3.1
11. Πολιτικές Ωδές: Carm. 3.3
12. Πολιτικές Ωδές: Carm. 3.3
13. Περί φιλίας: Carm. 3.13, Ωδές Ποιητικής: Carm. 3.30

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως (εφόσον υπαγορευθεί από τις 
ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες)
Διδασκαλία με χρήση ppt 
Χρήση διαδικτύου
Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
e-class
Επικοινωνία μέσω e-mail

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση

Παρακολούθηση
διαλέξεων

33

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία,

Παρακολούθηση 
φροντιστηρίου μετρικής

3

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας /  εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
ενδιάμεση εξέταση 
(πρόοδο)

20

Ενδιάμεση εξέταση 1
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
ενδιάμεση εξέταση 
(πρόοδο) και την τελική 
εξέταση

91

Τελική εξέταση 2

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές
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Σύνολο μαθήματος (25 150
ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα,
25x6)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλογή:
Γρόλλιος, Κ. (1998). Οράτιος. Οι Ωδές I-IV, Αθήνα.
Harrison, S. J. (ed.). (1995). Homage to Horace. A Bimillenary Celebration, Oxford.
________ (ed.) (2007). The Cambridge Companion to Horace, Cambridge.
Μιχαλόπουλος, Α. Ν. & Μιχαλόπουλος, Χ. Ν. (2015). Ρωμαϊκή Λυρική Ποίηση: 

Οράτιος Carmina, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών [e-book], ISBN: 978-960-603-490-9.

[Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2905, ημ. πρόσβ. 10/02/2018.] 
Nisbet, R. G. M. and Hubbard, M. (1970). A Commentary on Horace: Odes Book 1, 

Oxford.
_________ (1978). A Commentary on Horace: Odes Book 2,

Oxford.
Powell, A. (ed.) (1980). Roman Poetry and Propaganda in the Age o f Augustus, 

London.
Quinn, K. (1980). Horace. The Odes, edited with introduction, Revised Text and 

Commentary, London.
Rudd, N. (1993). Horace 2000: A Celebration, Ann Arbor.
West, D. (1967). Reading Horace, Edinburgh.
________ (1995). Horace Odes I: Carpe Diem, Oxford.
________ (1998). Horace Odes II: Vatis Amici, Oxford.
________ (2002). Horace Odes I I I : Dulce Periculum, Oxford.

Διαμορφωτική:
Ενδιάμεση εξέταση (30%) 
Τελική εξέταση (γραπτή) (70%)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Οράτιος, Carmina

Κωδικός Μαθήματος ΛΦ124
Διδάσκων: Χαρίλαος Μιχαλόπουλος

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

chmichal@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) —

Εξάμηνο: 4ο
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Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass)
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
H εξέταση θα πραγματοποιηθεί με γραπτή εξέταση με εξ 
αποστάσεως μεθόδους (eClass) την ημέρα εξέτασης του 
μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Στην 
εξέταση μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι/ες 
φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει το μάθημα.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενότητας 
«Ασκήσεις» του eClass. Για τη συμμετοχή τους στην εξέταση 
οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εισέλθουν στη σελίδα του 
μαθήματος στο eClass την ημέρα και ώρα της εξέτασης. Από 
το μενού στα αριστερά της σελίδας θα επιλέξουν «Ασκήσεις». 
Ακολούθως, θα μεταφερθούν στη σελίδα των ασκήσεων, 
όπου θα βρουν την Άσκηση «Εξεταστική Ιουνίου 2022». 
Πατώντας την και ακολουθώντας τις οδηγίες θα 
ολοκληρώσουν την εξέταση.
Η διάρκεια της εξέτασης είναι μία (1) ώρα και απαρτίζεται 
από ερωτήσεις/ασκήσεις υπό τη μορφή ασκήσεων 
πολλαπλής επιλογής, ασκήσεων συμπλήρωσης κενών και 
ασκήσεων Σωστού ή Λάθους στην εξεταστέα ύλη του 
μαθήματος. Κάθε φορά οι ερωτήσεις ανακατανέμονται 
διαφορετικά για κάθε εξεταζόμενο/η.
Υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης, καθώς και 
δυνατότητα για δύο προσπάθειες, σε περίπτωση που 
κάποιος/α επιθυμεί να αλλάξει την πρώτη απάντησή του/της. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όταν γίνεται δεύτερη υποβολή, οι αρχικές 
απαντήσεις διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα και θα 
πρέπει να συμπληρωθούν εκ νέου!
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ΝΕΦ204
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦ 204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο / Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04389/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων_______________________________________________
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών αφενός με το αντικείμενο, 
τους στοχους και τις αρχές της Συγκριτικής Γραμματολογίας, αφετέρου με τις βασικές 
αρχές των κύριων αισθητικών και καλλιτεχνικών ρευμάτων του 19ου και του 20ου αι., 
καθώς και με τις εκφάνσεις τους στην ελληνική λογοτεχνία.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να εξηγούν το αντικείμενο, τις βασικές αρχές και τους στόχους της συγκριτικής 

γραμματολογίας, γενικά, καθώς και να περιγράφουν τις αρχές και τις επιδιώξεις των 
κυριότερων αισθητικών και καλλιτεχνικών ρευμάτων στην Ευρώπη του 19ου και 20ου αι.

• Να κατανοούν τη συνάφεια μεταξύ του ιστορικοκοινωνικού πλαισίου μιας εποχής και 
των φιλοσοφικών, αισθητικών και καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων
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• Να αξιολογούν τη χρησιμότητα της συγκριτικής οπτικής για τη μελέτη ζητημάτων της 
νεοελληνικής φιλολογίας.

• Να αξιολογούν τη θέση της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας μέσα σε ένα ευρύτερο, 
υπερεθνικό πλαίσιο

• Να κατανοούν τη χρησιμότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης της λογοτεχνίας και των 
πολιτισμικών σπουδών, γενικότερα.

• Να αξιοποιούν τις μεθόδους και τις αρχές της συγκριτικής γραμματολογίας στη μελέτη 
και τη διδασκαλία της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ____________________________________________________
1 Εισαγωγή: η έννοια της Συγκριτικής Γραμματολογίας
2 Γένεση και εξέλιξη του κλάδου· τα πεδία έρευνας· η Συγκριτική Γραμματολογία στην 

Ελλάδα· η νεοελληνική λογοτεχνία από συγκριτολογική σκοπιά
3 Η σύγκριση των λογοτεχνιών: Ι. διεθνής επικοινωνία και ανταλλαγή· επίδραση, 

πρόσληψη, υποδοχή (ο ρόλος του αναγνώστη)· ΙΙ. η μετάφραση ΙΙΙ. θεματική και 
θεματολογία· Ιν. λογοτεχνικά γένη και είδη

4 Η λογοτεχνία και τα πολιτισμικά της συμφραζόμενα Ι: συγκριτική εικονολογία· η 
λογοτεχνία και οι άλλες τέχνες· η λογοτεχνία και οι επιστήμες

5 Η λογοτεχνία και τα πολιτισμικά της συμφραζόμενα ΙΙ: η λογοτεχνική ιστορία: 
λογοτεχνικές εποχές, περίοδοι, ρεύματα

6 Ρομαντισμός: ιστορικό πλαίσιο, στόχοι και πρόγραμμα
7 Η ρομαντική λογοτεχνία στην Ευρώπη
8 Ελληνικός ρομαντισμός: Ι. χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες ΙΙ. Συγκριτική ανάγνωση: 

Σολωμός και Νοβάλις
9 Ρεαλισμός και νατουραλισμός: ιστορικό πλαίσιο, ιδεολογία και αισθητική
10 Ελληνικός ρεαλισμός: τάσεις και εκδοχές, ηθογραφία της υπαίθρου και της πόλης
11 Μοντερισμός: ιστορικό πλαίσιο, συμβολισμός και παρακμή, πρωτοπορία, ποίηση και 

πεζογραφία
12 Ελληνικός μοντερνισμός: Ι. χαρακτηριστικά, πρόσληψη ΙΙ. μοντερνιστική ποίηση και 

πεζογραφία
13 Συγκριτικές αναγνώσεις: Καρυωτάκης -  Μπωντλαίρ, Σεφέρης -  Έλιοτ.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
eclass (πληροφορίες μαθήματος, ανάρτηση 
σημειώσεων, διδακτικού υλικού, ανακοινώσεις, 
επικοινωνία με τους φοιτητές)

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

52



Παρουσίαση Power point 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Πρόοδος 2
Τελική γραπτή εξέταση 2
Αυτόνομη μελέτη και 
προετοιμασία για την 
πρόοδο και την εξέταση
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Γραπτή εργασία 15

Σύνολο: 150

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

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδος αξιολόγησης: Διαμορφωτική 
Πρόοδος (30%)
Γραπτή εργασία (20%)
Τελική γραπτή εξέταση (50%)
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης τόσο σχετικά με το 
θεωρητικό μέρος του μαθήματος (αρχές και 
ορολογία) όσο και με το πρακτικό μέρος (ανάλυση 
κειμένων, διδακτικές εφαρμογές)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Travers Martin (2005) Εισαγωγή στη νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, μετάφραση: Ι. 
Ναούμ, Μ. Παπαηλιάδη, επιμέλεια-εισαγωγή: Τ. Καγιαλής, Αθήνα: Βιβλιόραμα.

• Βογιατζάκη, Εύη (2016) Αισθητικά ρεύματα στην ευρωπαϊκή και τη νεοελληνική 
λογοτεχνία του 19ου και του 20ου αι., Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

- Περαιτέρω βιβλιογραφία
- Αγγελάτος, Δ. (2005) Η συγκριτική γραμματολογία στην Ελλάδα: Σύγχρονες τάσεις, Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα.
- Brunel P., Pichois Cl., Rousseau A.-M. (1997) Τί είναι η συγκριτική γραμματολογία; 
Μετάφραση-πρόλογος-σημειώσεις: Δ. Αγγελάτος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
- Πολίτου-Μαρμαρινού Ε., Η Συγκριτική Φιλολογία. Χώρος, σκοπός και μέθοδος έρευνας, 
Καρδαμίτσας, Αθήνα, Αθήνα, 1981.
- Bassnett S., Συγκριτική Γραμματολογία, Κριτική εισαγωγή, μτφρ.: Α. Αναστασιάδου, 
επίμετρο: Δ. Τζιόβας, Πατάκης, Αθήνα, 2000.
- Δ. Τζιόβας «Συγκριτική γραμματολογία και διαπολιτισμικότητα», στον τόμο Bassnett S., 
Συγκριτική Γραμματολογία, Κριτική εισαγωγή, μτφρ.: Α. Αναστασιάδου, επίμετρο: Δ. 
Τζιόβας, Πατάκης, Αθήνα, 2000, σσ. 256-270.
- Σιαφλέκης Ζ. Συγκριτισμός και Ιστορία της Λογοτεχνίας, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1988.
- Τσιριμώκου Λ. «Πολυπολιτισμικές σπουδές και συγκριτική γραμματολογία στη στροφή του 
αιώνα», Εσωτερική ταχύτητα, Άγρα, Αθήνα, 2000, σσ. 57-70.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Δια-κείμενα, Έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας, Α.Π.Θ.
Σύγκριση, Έκδοση Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.
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ΝΕΦ204
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Ε.ΔΙ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦ204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο (Εαρινό)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία: Θεωρία, 
μεθοδολογία και εφαρμογές στη διδασκαλία της 
συγκριτικής προσέγγισης εθνικών λογοτεχνιών και 
πολιτισμών της Ευρώπης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π.χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το 

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC136/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση: 
α) να κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον επιστημονικό κλάδο της 

Συγκριτικής Γραμματολογίας, τα αντικείμενά της, τις μεθόδους και τους στόχους της. 
β) να γνωρίζουν τα κύρια στάδια εξέλιξης της Συγκριτικής Γραμματολογίας και τις σύγχρονες 

κατευθύνσεις της ως επιστημονικού κλάδου.
γ) να αντιλαμβάνονται τη «σύγκριση» ως σημείο διεπιστημονικής και διαπολιτισμικής

54

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC136/


συνεργασίας.
δ) να εμβαθύνουν στην πολυσύνθετη διαδικασία που σχετίζεται με την παραγωγή, 

τροφοδότηση και διάχυση του λογοτεχνικού φαινομένου σε τοπική, εθνική, υπερεθνική 
και διεθνή κλίμακα.

ε) να πολλαπλασιάζουν τις οπτικές γωνίες προσέγγισης και απόλαυσης των λογοτεχνικών 
κειμένων.

στ) να αξιοποιούν πρωτογενές υλικό για την εκπόνηση μιας πρωτοβάθμιας συγκριτολογικής
έρευνας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών.

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
- Αυτόνομη εργασία.
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________________
1. Η έννοια της «σύγκρισης». Η Συγκριτικής Γραμματολογία ως επιστημονικό πεδίο. Όροι, 

ορισμοί και περιεχόμενο.
2. α) Η εξέλιξη της Συγκριτικής Γραμματολογίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. β) 

Συγκριτική Γραμματολογία και εθνική ιδεολογία.
3. «Σχολές» και σύγχρονες τάσεις. Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία. Πεδία έρευνας 

και μέθοδοι.
4. Οπτικές γωνίες της έρευνας: α) διαπιστωμένες σχέσεις.
5. Συγκριτική Γραμματολογία και Μετάφραση.
6. Οπτικές γωνίες της έρευνας: β) μη διαπιστωμένες σχέσεις.
7. Ιδέες, αισθητικές τάσεις και λογοτεχνικά ρεύματα.
8. Θέματα, μύθοι, μοτίβα.
9. Παραδείγματα εφαρμογών της συγκριτολογικής έρευνας: 

α) Ο μύθος του Ορφέα στη νεότερη λογοτεχνία.
10. β) Όψεις της «βυρωνομανίας» στον ελληνικό λογοτεχνικό 19ο αιώνα.
11. γ) Τα ευρωπαϊκά ρομαντικά πρότυπα στον Λέανδρο του Π. Σούτσου.
12. δ) Σολωμός και Novalis. Καβάφης και Baudelaire.
13. ε) Ο Τύπος στην υπηρεσία της πολιτισμικής διαμεσολάβησης.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία:
- Πλατφόρμα Microsoft Teams
- Προβολές παρουσιάσεων τύπου Power Point
- Στοχευμένη αξιοποίηση διαδικτυακού υλικού

Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
- Πλατφόρμα Ε-class
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- Πλατφόρμα Universis
- Webmail Δ.Π.Θ.

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες
Αυτόνομη μελέτη 
πληροφοριακού υλικού

30 ώρες

Αυτόνομη μελέτη 
λογοτεχνικών κειμένων 
και προαιρετική εργασία

81 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδος αξιολόγησης: Διαμορφωτική 
α) Πρόοδος: 20% της συνολικής βαθμολογίας 
β) Προαιρετική εργασία: 20% της συνολικής 
βαθμολογίας
γ) Τελική εξέταση: 80% της συνολικής βαθμολογίας 
Κριτήρια αξιολόγησης:
- ο βαθμός ανταπόκρισης των φοιτητών στα 
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα α' έως στ'.
- η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους 
φοιτητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 
αναρτώνται στις σημειώσεις της διδάσκουσας στην 
ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Susan Bassnett, Συγκριτική Γραμματολογία, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2000
Χάρολοντ Μπλουμ, Ο δυτικός κανόνας. Τα βιβλία και τα σχολεία των εποχών, εκδ. 

Gutenberg, Αθήνα 2007
P. Brunei - Cl. Pichois - A.-M. Rousseau, Τι είναι η συγκριτική γραμματολογία;, εκδ. Πατάκη, 

Αθήνα 1997
Εύη Βογιατζάκη, Τα αισθητικά ρεύματα στην ευρωπαϊκή και τη νεοελληνική λογοτεχνία του 

19ου και του 20ου αιώνα. Από τον Νεοκλασικισμό έως και τον Μοντερνισμό, εκδ. Gutenberg, 
Αθήνα 2016

Adrian Marino, Συγκριτισμός και Θεωρία της Λογοτεχνίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2020
Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Η Συγκριτική Φιλολογία. Χώρος, σκοπός και μέθοδοι έρευνας, 

εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1981
Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Συγκριτική Φιλολογία. Από τη θεωρία στην πράξη, εκδ. 

Gutenberg, Αθήνα 2015
Βίλχελμ Μύλμαν, Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και παγκόσμιος πολιτισμός, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 

1997
Ζαχαρίας Σιαφλέκης, Συγκριτισμός και Ιστορία της Λογοτεχνίας, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 

1988
Martin Travers, Εισαγωγή στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Από τον Ρομαντισμό ως το 

Μεταμοντέρνο, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2005
Λίζυ Τσιριμώκου, «Πολυπολιτισμικές σπουδές και συγκριτική γραμματολογία στη στροφή 

του αιώνα», Εσωτερική ταχύτητα, εκδ. Άγρα, Αθήνα 2000, σ. 57-70.
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-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Σύγκριση/Comparaison/Comparison https://eiournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi 
Inter-textes/Δια-κείμενα http://dia-keimena.frl.auth.gr/index.php/el/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία: Θεωρία, 

μεθοδολογία και εφαρμογές στη διδασκαλία της συγκριτικής 
προσέγγισης εθνικών λογοτεχνιών και πολιτισμών της 
Ευρώπης

Κωδικός Μαθήματος ΝΕΦ204
Διδάσκων: Αναστασία Τσαπανίδου

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

atsapani@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) -
Εξάμηνο: Εαρινό (4ο)

Επίπεδο σπουδών: (2) 6
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω ηλ. τάξης
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
Τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: 
α) Πλατφόρμα_Microsoft Teamς για την ταυτοποίηση των 
φοιτητών (απαιτούνται κάμερα, μικρόφωνο και ακαδημαϊκή 
ταυτότητα του φοιτητή).
β) Πλατφόρμα E-class για τη γραπτή εξέταση των φοιτητών. 

Τύπος εξέτασης (μέσω ηλ. τάξης):
Η εξέταση αποτελείται από μια άσκηση με 50 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και μοναδικής απάντησης, οι οποίες 
πρέπει να απαντηθούν εντός 50 λεπτών. Οι ερωτήσεις 
επιλέγονται τυχαία από μια τράπεζα διπλάσιων ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής και διανέμονται με τυχαίο τρόπο και με 
τυχαία σειρά σε κάθε φοιτητή. Κάθε σωστή απάντηση 
βαθμολογείται με 0,2 μονάδες (50 Χ 0,2 =10 μονάδες).
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ΒΦ224
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γρηγόριος Παπαγιάννης

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΦ 224 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λόγια βυζαντινή ποίηση. Το βυζαντινό επίγραμμα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποβλέπει στο να παρουσιάσει στους προπτυχιακούς φοιτητές το βυζαντινό 
επίγραμμα, ανατρέχοντας στην ιστορία του ευρέως διαδεδομένου αυτού ποιητικού είδους 
από την αρχαιότητα μέχρι την τελευταία περίοδο του Βυζαντίου, και να τους εξοικειώσει με 
τους σημαντικότερους βυζαντινούς επιγραμματοποιούς, αλλά και τις θεματικές, τη γλώσσα 
και τα μέτρα που αυτοί χρησιμοποίησαν.
• Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στο πολύ 

σημαντικό αυτό είδος της βυζαντινής ποίησης, όπως αυτό διαμορφώθηκε σε όλη τη 
διάρκεια της βυζαντινής χιλιετίας.
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• Θα έχουν εξασκηθεί στη μετάφραση και τον ιστορικό, πραγματολογικό και γλωσσικό 
σχολιασμό των κατά κανόνα απαιτητικών αυτών λογοτεχνικών κειμένων.

• Θα έχουν, επίσης, εξασκηθεί στα μέτρα που χρησιμοποιούν οι βυζαντινοί 
επιγραμματοποιοί, αλλά και στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως και 
σε διαλεκτικούς τύπους της ομηρικής γλώσσας που απαντούν σε πολλά βυζαντινά 
επιγράμματα (αυτά που είναι γραμμένα σε δακτυλικό εξάμετρο στίχο ή σε ελεγειακό 
δίστιχο).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________

Θα προηγηθεί μια Εισαγωγή γενικά για το ποιητικό είδος του Επιγράμματος (γένεση, 
γλώσσα, είδη, μορφή, μέτρα κ.τ.λ.) και ειδικότερα για το βυζαντινό επίγραμμα. Θα 
μεταφραστούν, θα ερμηνευτούν και θα σχολιαστούν επιγράμματα των σημαντικότερων 
βυζαντινών ποιητών από τον 4ο έως τον 14ο αιώνα, ως εξής:
1. Αρχαίο Ελληνικό και Βυζαντινό Επίγραμμα: Αναδρομή - Ορισμός - Γένεση -  Εξέλιξη. 
Παλατινή και Πλανούδεια Ανθολογία
2. Βυζαντινό Επίγραμμα: Γλώσσα -  Είδη -  Έκταση -  Μέτρα
3. Γρηγόριος Ναζιανζηνός: Έκ των επών του άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
4. Παυλος Σιλεντιάριος
5. Άγαθίας Σχολαστικός
6. Γεώργιος Πισίδης
7. Θεόδωρος Στουδίτης
8. ’Ιωάννης Γεωμέτρης
9. ’Ιωάννης Μαυρόπους
10. Χριστοφόρος Μυτιληναΐος
11. Μιχαήλ Ψελλός
12. Θεόδωρος Πρόδρομος
13. Μανουήλ Φιλης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη με φυσική παρουσία

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και προβολέας)
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Επικοινωνία μέσω e-mail
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας /  εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS___________________________________

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. 
Β', Αθήνα 1997 (Μ.Ι.Ε.Τ.), σελ. 479-611
Κωνσταντίνος Δ.Σ. Παΐδας, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ποίηση, Αθήνα 2006, σελ. 100-117 
Αθανάσιος Κομίνης, Τό βυζαντινόν ιερόν επίγραμμα καί οί επιγραμματοποιοί, Αθήνα 1966 
Marc D. Lauxtermann, Οι απαρχές του ρυθμού. Ένα δοκίμιο για τον πολιτικό στίχο και άλλα 
βυζαντινά μέτρα, Θεσσαλονίκη 2007
Marc D. Lauxtermann, Byzantine Poetry from Pisides to Geometres: texts and contexts. Vol. 
1. Wien 2003
Athanasios Kambylis, Das griechische Epigramm in byzantinischer Zeit, WUrzburger 
JahrbUcher fUr die Altertumswissenschaft n. F. 20 (1994/1995) 19-47
Rudolf Keydell, Epigramm, στο: Reallexikon fUr Antike und Christentum, τόμ. 5 (1992) στ. 539
577
Alan Cameron, The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Oxford 1993 
Grigorios Papagiannis, Theodoros Prodromos. Jambische und hexametrische Tetrasticha auf 
die Haupterzahlungen des Alten und des Neuen Testaments. Einleitung, kritischer Text, 
Indices, Wiesbaden 1997 (Meletemata 7 /1, 7/2)
Grigorios Papagiannis, Bemerkungen zu den Epigrammen des Georgios Pisides, στο: 
L'Epistolographie et la Poesie epigrammatique: Projets actuels et question de methodologie 
[Dossier Byzantins 3] (Proceedings of the 16th Roundtable on 'Epistolography - Epigrammatic 
poetry', 20th International Congress of Byzantine Studies), Paris 2003, 215-228 
Γρηγορίου Παπαγιάννη, Παρατηρήσεις εις τά επιγράμματα του Γεωργίου Πισίδη, ΕΕΒΣ 51 
(2003)5-48_________________________________________________________________________

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

88 ώρες

Σύντομες εργασίες /ανά 
μάθημα 23 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου  
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150 ώρες

Συμμετοχή στο μάθημα και στις σύντομες επιμέρους 
εργασίες 20%
Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών.
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ΒΦ224
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΙΗΣΗ 

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΔΙΔΑΣΚΩΝ Μαρία Τζιάτζη

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΦ 224 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λόγια βυζαντινή ποίηση. Το βυζαντινό επίγραμμα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 5
Υποχρεωτικό Φροντιστήριο 1 1

Σύνολο 4 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποβλέπει στο να παρουσιάσει στους προπτυχιακούς φοιτητές το βυζαντινό 
επίγραμμα, ανατρέχοντας στην ιστορία του ευρέως διαδεδομένου αυτού ποιητικού είδους 
από την αρχαιότητα μέχρι την τελευταία περίοδο του Βυζαντίου, και να τους εξοικειώσει με 
τους σημαντικότερους βυζαντινούς επιγραμματοποιούς, αλλά και τις θεματικές, τη γλώσσα 
και τα μέτρα που αυτοί χρησιμοποίησαν.
• Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στο πολύ 

σημαντικό αυτό είδος της βυζαντινής ποίησης, όπως αυτό διαμορφώθηκε σε όλη τη 
διάρκεια της βυζαντινής χιλιετίας.
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• Θα έχουν εξασκηθεί στη μετάφραση και τον ιστορικό, πραγματολογικό και γλωσσικό 
σχολιασμό των κατά κανόνα απαιτητικών αυτών λογοτεχνικών κειμένων.

• Θα έχουν, επίσης, εξασκηθεί στα μέτρα που χρησιμοποιούν οι βυζαντινοί 
επιγραμματοποιοί, αλλά και στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως και 
σε διαλεκτικούς τύπους της ομηρικής γλώσσας που απαντούν σε πολλά βυζαντινά 
επιγράμματα (αυτά που είναι γραμμένα σε δακτυλικό εξάμετρο στίχο ή σε ελεγειακό 
δίστιχο).

• Το υποχρεωτικό φροντιστήριο συμβάλλει στην πιο συστηματική εξάσκηση των φοιτητών 
στη γραμματική και το συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, καθώς και στη σωστή 
μετάφραση των βυζαντινών επιγραμμάτων (ειδικά των γραμμένων στη δυσνόητη επική 
γλώσσα) στη Νέα Ελληνική.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θα προηγηθεί μια Εισαγωγή γενικά για το ποιητικό είδος του Επιγράμματος (γένεση, 
γλώσσα, είδη, μορφή, μέτρα κ.τ.λ.) και ειδικότερα για το βυζαντινό επίγραμμα. Θα 
μεταφραστούν, θα ερμηνευτούν και θα σχολιαστούν επιγράμματα των σημαντικότερων 
βυζαντινών ποιητών από τον 4ο έως τον 14ο αιώνα, ως εξής:
1. Αρχαίο Ελληνικό και Βυζαντινό Επίγραμμα: Αναδρομή - Ορισμός - Γένεση -  Εξέλιξη. 
Παλατινή και Πλανούδεια Ανθολογία
2. Βυζαντινό Επίγραμμα: Γλώσσα -  Είδη -  Έκταση -  Μέτρα
3. Γρηγόριος Ναζιανζηνός: Έκ των έπων του άγιου Γοηγορίου του Θεολόγου
4. Παύλος Σιλεντιάριος
5. Άγαθίας Σχολαστικός
6. Γεώργιος Πισίδης
7. Θεόδωρος Στουδίτης
8. ’Ιωάννης Γεωμέτρης
9. ’Ιωάννης Μαυρόπους
10. Χριστοφόρος Μυτιληναΐος
11. Μιχαήλ Ψελλός
12. Θεόδωρος Πρόδρομος
13. Μανουήλ Φιλης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Είτε στην τάξη με φυσική παρουσία, αν το επιτρέψει η 
πορεία της πανδημίας, είτε εξ αποστάσεως, στην 
αντίθετη περίπτωση
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και προβολέας)
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Επικοινωνία μέσω e-mail

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

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

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Υποχρεωτικό
φροντιστήριο

13 ώρες

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για το 
φροντιστήριο και την 
τελική εξέταση

72 ώρες

Σύντομες εργασίες 24 ώρες
Τελική εξέταση 2 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου  
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Συμμετοχή στο μάθημα και στο φροντιστήριο, καθώς 
και στις σύντομες επιμέρους εργασίες (40%)
Τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών στην ύλη του 

μαθήματος.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα 

και προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω επικοινωνίας 
με τη διδάσκουσα στις ώρες του μαθήματος, στις 
ώρες συνεργασίας ή με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, αλλά και στο e-class μέσω 
ανακοινώσεων που αφορούν στην πρόοδο και την 
τελική εξέταση του μαθήματος.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. 
Β', Αθήνα 1997 (Μ.Ι.Ε.Τ.), σελ. 479-611
Herbert Hunger, Η ποίηση στη Βυζαντινή κοινωνία. Μορφή και λειτουργία, μτφρ. Ι. Βάσσης 
- Μ. Λουκάκη, Αθήνα 2017 (Εκδ. Κανάκη).
Κωνσταντίνος Δ.Σ. Παΐδας, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ποίηση, Αθήνα 2006, σελ. 100-117 
Αθανάσιος Κομίνης, Τό βυζαντινόν ιερόν επίγραμμα καί οί επιγραμματοποιοί, Αθήνα 1966 
Marc D. Lauxtermann, Οι απαρχές του ρυθμού. Ένα δοκίμιο για τον πολιτικό στίχο και άλλα 
βυζαντινά μέτρα, Θεσσαλονίκη 2007
Athanasios Kambylis, Das griechische Epigramm in byzantinischer Zeit, WUrzburger 
JahrbUcher fUr die Altertumswissenschaft n. F. 20 (1994/1995) 19-47
Rudolf Keydell, Epigramm, στο: Reallexikon fUr Antike und Christentum, τόμ. 5 (1992) στ. 539
577
Alan Cameron, The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Oxford 1993
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Grigorios Papagiannis, Theodoros Prodromos. Jambische und hexametrische Tetrasticha auf 
die Haupterzahlungen des Alten und des Neuen Testaments. Einleitung, kritischer Text, 
Indices, Wiesbaden 1997 (Meletemata 7 /1, 7/2)
Μαρία Τζιάτζη, Θεόδωρος Πρόδρομος ο φιλοπαίγμων, στο: Άνδρί κόσμος: τιμητικός τόμος 
για τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο, Θεσσαλονίκη 2019, σελ. 629-645 
Grigorios Papagiannis, Bemerkungen zu den Epigrammen des Georgios Pisides, στο: 
L'Epistolographie et la Poesie epigrammatique: Projets actuels et question de methodologie 
[Dossier Byzantins 3] (Proceedings of the 16th Roundtable on 'Epistolography - Epigrammatic 
poetry', 20th International Congress of Byzantine Studies), Paris 2003, 215-228 
Γρηγορίου Παπαγιάννη, Παρατηρήσεις εις τά επιγράμματα του Γεωργίου Πισίδη, ΕΕΒΣ 51 
(2003)5-48
L. Tartaglia, Carmi di Giorgio di Pisidia, Τορίνο 1998

Maria Tziatzi, Bemerkungen zu Gedichten des Georgios Pisides, στο: Proceedings of the 23rd 
International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22-27 August 2016. Thematic Sessions 
of Free Communications, Belgrade 2016 (online edit.), 391, 394 (http://www.byzinst- 
sasa.rs/eng/uploaded/Thematic%20Sessions%20of%20Free%20%20Communications.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Μαρία Τζιάτζη
Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα
mtziatzi@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές:
(1)

ΝΑΙ

Τρόποι εξέτασης: (2) Θα γίνουν εργασίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και μία τελική 
εξέταση στο eClass.

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3)

Οι εργασίες θα ανατίθενται σε κάθε τρίτο ή τέταρτο μάθημα και θα 
παραδίδονται στο επόμενο (σύνολο 3 εργασίες). Ο βαθμός θα 
συνυπολογιστεί με την αξιολόγηση της συμμετοχής στο Φροντιστήριο. 
H τελική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με γραπτή εξέταση 
μέσω της ενότητας «Ασκήσεις» του eClass για τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα. Η εξέταση απαρτίζεται από 
5 ερωτήσεις/ασκήσεις διαβαθμισμένης βαθμολόγησης υπό τη μορφή 
ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης.
Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες. Υπάρχει η 
δυνατότητα τριών προσπαθειών, σε περίπτωση που κάποιος/α 
επιθυμεί να αλλάξει την πρώτη απάντησή του/της, και δυνατότητα 
προσωρινής αποθήκευσης.
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ΓΛΩ305
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ ΛΥΔΙΑ ΜΙΤΙΤΣ
ΕΔΙΠ ΕΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩ 305 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π.χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τ ις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το  

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις -  εργαστήρια 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04332/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, για 
τον γραμματισμό ως κοινωνική πρακτική και για την ισχύ της ανάγνωσης και της 
παραγωγής κειμένων ως παραγόντων διαμόρφωσης ταυτότητας καθώς και η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων για το σχεδιασμό του γλωσσικού μαθήματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
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• Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα σχέδιο μαθήματος
• Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα διδακτικό σενάριο
• Δημιουργούν φάκελο διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας
• Χρησιμοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να οργανώνουν τη διδασκαλία του
• Αξιοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα για να σχεδιάζουν ενότητες
• Αντιλαμβάνονται το γραμματισμό ως μια κοινωνική πρακτική, τοποθετημένη σε 

ιδιαίτερες περιστάσεις επικοινωνίας
• Επιδεικνύουν προχωρημένη γνώση του κοινωνικού ρόλου της γλώσσας
• Επιδεικνύουν γνώση της κατανόησης, παραγωγής και απόκτησης της γλώσσας
• Επιδεικνύουν ευαισθησία σε ζητήματα επιπέδου ύφους
• Επιδεικνύουν ικανότητα να μαθαίνουν και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους
• Επιδεικνύουν επίγνωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους
• Επιδεικνύουν ικανότητα αναστοχασμού αναφορικά με την επίδοσή τους

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών_______________

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Ικανότητα αναγνώρισης γλωσσολογικών προβλημάτων
• Ικανότητα εντοπισμού γλωσσολογικών μονάδων και επιπέδων ανάλυσης, των 

σχέσεων αυτών και των διαδικασιών που τα επηρεάζουν
• Ικανότητα δημιουργίας γλωσσολογικών γενικεύσεων μέσα από τα δεδομένα
• Ικανότητα έρευνας και στοχασμού στη σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνικού 

πλαισίου
• Ικανότητα συλλογής δεδομένων, κατασκευής και επεξεργασίας γλωσσολογικών 

σωμάτων
• Ικανότητα χρήσης γλωσσολογικών δεδομένων για την κατασκευή γλωσσολογικών 

επιχειρημάτων
• Κατανόηση της φύσης των γλωσσολογικών θεωριών, υποθέσεων και ερμηνειών
• Συνειδητοποίηση της σχέσης των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις μεθοδολογικές 

πρακτικές
• Ικανότητα κριτικής σκέψης σε κοινές παρανοήσεις της γλώσσας και γλωσσικές 

συμπεριφορές
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η θεωρία του Γραμματισμού, των Γραμματισμών και των Πολυγραμματισμών
2. Ο κριτικός Γραμματισμός
3. Η επικοινωνιακή μέθοδος, η έννοια του πλαισίου
4. Η κειμενοκεντρική θεωρία: Είδη κειμένων και διδακτικές προεκτάσεις, Το κείμενο 

ως διαδικασία και ως προϊόν
5. Στρατηγικές εκμάθησης
6. Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και η διαθεματικότητα
7. Διγλωσσία και διαχείριση διαφορετικότητας στην τάξη
8. Η έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη 

γλώσσα στο Γυμνάσιο
9. Σχεδιασμός ενότητας, πρότζεκτ, διδακτικό σενάριο, καταιγισμός ιδεών, debate
10. Διδασκαλία γλώσσας και ΤΠΕ
11. Αξιολόγηση και Πορτφόλιο.
12. Παρουσιάσεις εργασιών
13. Παρουσιάσεις εργασιών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, βιωματικά εργαστήρια

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

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

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

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

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Σεμινάρια 10
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση project
ατομικού/ομαδικού
project

55

Δημιουργία φακέλου 
υλικού

35

6Χ25=150 ώρες 
συνολικός φόρτος 
εργασίας

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική
Πρόοδος (online εξέταση) (40%)
Διδακτικό σενάριο (ομαδική) (40%) (παρουσίαση στα 
δύο τελευταία μαθήματα)
Παράδοση Πορτφόλιο (20%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού. Αθήνα: Μεταίχμιο (μτφ. Μ. Αραποπούλου).
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Γρόλλιος, Γ., Καρανταΐδου, Ρ., Κορομπόκης, Δ., Κοτίνης Χ. & Τ. Λιάμπας (2003). Γραμματισμός 
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Αθήνα: Μεταίχμιο.
Egan-Robertson, Α. & D. Bloome (επιμ.) (2001). Γλώσσα και Πολιτισμός: οι μαθητές/-τριες ως 
ερευνητές/-τριες. Αθήνα: Μεταίχμιο (μτφ. Μ. Καραλή).
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Cambridge University Press.
Cook-Gumperz, J. (ed.) (2008). Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: 
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Clevedon, Multilingual Matters.
Street, B. V. (1995). Social Literacies: Critical Perspectives on Literacy in Development, 
Ethnography and Education. London: Longman.
Χαραλαμπόπουλος, Α. (επιμ.) (2006). Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση. Πέντε 
μελέτες. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη.
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ΥΑΕΦ142
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΥΘΥ-ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ) 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΟΥΣΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕΦ 142 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04293/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

1. Η εξοικείωση με την αρχαία ελληνική καθημερινή γραπτή γλώσσα και η παραγωγή του 
αντίστοιχου αρχαίου ελληνικού λόγου .

2. Η εξοικείωση με την αρχαία ελληνική λόγια και επιστημονική γλώσσα και η παραγωγή 
του αντίστοιχου αρχαίου ελληνικού λόγου.

3. Η εξοικείωση με την αρχαία ελληνική καθημερινή προφορική γλώσσα και η παραγωγή 
του αντίστοιχου αρχαίου ελληνικού λόγου.

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
Το μάθημα αυτό, αν κάποιος θα έπρεπε να συνοψίσει την προσέγγισή του, βασίζεται σε 

μεθόδους εκμάθησης όπως αυτές των ξένων γλωσσών με μία ανθρωπιστικώτερη και όχι 
τόσο ανατομική προσέγγιση της γλώσσας και χωρίς να παραγνωρίζουν τεχνικές της 
προφορικότητας και της συναισθηματικής διάστασης της γλώσσας. Συνοπτικά τα 
μαθήματα περιλαμβάνουν:

Α. Μία πολύ προσεκτική επιλογή κειμένων των αρχαίων ως αναγνώσματα με τα εξής 
κριτήρια: 1. Να είναι συνεκτικά και να παρέχουν πλήρες νόημα, 2. Να είναι ενδιαφέροντα, 
ζωντανά και διαφοροποιημένα, 3. Να περιέχουν το γλωσσικό υλικό που να εξασφαλίζει 
την ορθή προσέγγιση στη γλώσσα, 4. Να βαδίζουν βαθμηδόν από το ευκολότερο στο 
δυσκολότερο.

Β. Μία άμεση επαφή με τη γλώσσα. Σύμφωνα με αυτό η μετάφραση δεν πρέπει να είναι 
ο αυτοσκοπός, αλλά ένας μέρος της διαδικασίας κατανόησης. Η αρχαιογνωσία που 
συνδέεται με το κείμενο θα πρέπει να αποτελεί κύρια μέριμνα καθώς και η προφορική 
εργασία να είναι ενσωματωμένη στη διαδικασία είτε με τη μορφή αναπαραγωγής 
προφορικού και γραπτού λόγου είτε με τη μορφή πολλαπλών και διαφοροποιημένων 
ασκήσεων.

Γ. Η γραμματική και το συντακτικό δεν πρέπει να διδάσκονται ως αυτόνομα, αλλά να 
αφομοιώνονται άμεσα μέσω πρακτικών ενεργών με αφορμή το κείμενο έναρξης. Ο 
διδάσκων πρέπει να εξηγήσει όχι τους κανόνες αλλά το γλωσσολογικό φαινόμενο του 
κειμένου, ώστε να βοηθήσει το μαθητή να διαμορφώσει τους κανόνες. Αυτό που 
ονομάζουμε «inventional grammar».

Δ. Τέλος δεν παραγνωρίζονται τα στοιχεία της προφορικότητας όπως η ορθή προφορά, 
τα διαλογικά στοιχεία, οι διαφορές γραπτού προφορικού τρόπου έκφρασης 

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξης της γλωσσικής ικανότητας στα αρχαία 
ελληνικά σε ανεπτυγμένο επίπεδο με τις εξής θεματικές ενότητες:
1. Εισαγωγή
2. Ύπαρξη
3. Χώρος
4. Χρόνος
5. Ποσό
6. Ποιότητα
7. Έννοιες νοητικές
8. Έννοιες συσχετισμού
9. Δείξη και αναφορά
10. Προσωπικός χώρος
11. Δημόσιος χώρος
12. Επαγγελματικός χώρος
13. Εκπαίδευση

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
Πρόσωπο με πρόσωπο

εκπαίδευση κ.λπ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΡΡΤ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ VIDEO
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-CLASS 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

49

Αυτοτελής μελέτη 60

Τελική Γραπτή Εξέταση 2
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα) 150

ECTS___________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα

ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

4. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

5. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

6. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΟΓΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________

Για κάθε μάθημα υπάρχει και ξεχωριστή βιβλιογραφία που καλύπτει τα εκάστοτε 
εξεταζόμενα θέματα και επιπλέον παρέχεται βιβλιογραφία για τις εργασίες που 
αναλαμβάνουν οι φοιτητές.
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ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΑΕΦ144
ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕΦ 144 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΒΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΡΧΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ : ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΙΑΜΒΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΕΦ 101

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

eclass 2022. ΥΑΕΦ.144.ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. ΕΕ.2022

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν 
αποκτήσει βασικές γνώσεις για τα κύρια θέματα του ιάμβου ως λογοτεχνικού είδους. Θα
έχουν ειδικευθεί στα εξής θέματα του αρχαϊκού και ελληνιστικού ιαμβικού είδους: την 
καταγωγή (μυθική, θρησκευτική/λατρευτική), τα βασικά χαρακτηριστικά του μέτρου, της 
διαλέκτου, τις σχέσεις με άλλα λογοτεχνικά είδη (ελεγεία και κωμωδία), τις απόψεις των 
αρχαίων για το είδος, τη θεματική και τις πιθανές λειτουργίες μεταξύ ατόμων και εντός της 
κοινότητας, τη λειτουργία του είδους στις δύο διαφορετικές κοινωνίες του τραγουδιού 
(αρχαϊκή εκδοχή) και του βιβλίου (ελληνιστική εκδοχή).. Θα εξοικειωθούν στην διαδικασία 
αυτοδύναμης επεξεργασίας και παρουσίασης του ποιητικού και ειδικότερα του ιαμβικού 
λόγου με την ανάγνωση επιλεγμένων χωρίων από τον Καλλίμαχο και αντιπροσωπευτικά 
αποσπάσματα από τον Αρχίλοχο και τον Ιππώνακτα. Η γνώση αυτή θα τους βοηθήσει στην 
οργάνωση της διδασκαλίας ποιητικών κειμένων στο πλαίσιο του προγράμματος
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μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην προσαρμογή των εξειδικευμένων 
γνώσεων στο επίπεδο της σχολικής πράξης.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση τεχνολογίας - 
Αυτόνομη εργασία^-ομαδική εργασία- Προσαρμογή σε νέα δεδομένα-Άσκηση κριτικής 
και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, επίδειξη κοινωνικής, 
επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ__________________________________________________________
1. Το λογοτεχνικό είδος του ιάμβου - Ζητήματα ορισμού του ιαμβικού είδους 

(ορολογία, μετρική, θεματική, τρόπος παρουσίασης και ακροατήριο, ο ρόλος του 
ποιητή, βιογραφική/αυτοβιογραφική διάσταση, η λειτουργία του είδους)

2. Η ποίηση του Αρχίλοχου: Βίος, έργα, πηγές. Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική 
επεξεργασία επιλεγμένων ιαμβικών αποσπασμάτων.

3. Η ποίηση του Ιππώνακτα: Βίος, έργα, πηγές. Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική 
επεξεργασία επιλεγμένων ιαμβικών αποσπασμάτων.

4. Σύγκριση αρχαϊκού και ελληνιστικού ιάμβου. Η καλλιμαχική εκδοχή θα μελετηθεί 
τόσο καθ’εαυτήν ως προς τις αισθητικές αρχές της variatio, πολυείδειας όσο και σε 
άμεση συνάφεια προς τα αρχαϊκά μοντέλα (πολιτική διάσταση, αφηγηματικές 
φωνές και προσωπεία, λογοτεχνικές αρχές, Ιωνικό vs πολυ-«εθνικό»). Ο αριθμός της 
συλλογής (13 ή 17).

5. Ο πρώτος Ίαμβος: Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική επεξεργασία
6. Ο πρώτος Ίαμβος: Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική επεξεργασία. Σχέση με 

Ιππώνακτα.
7. Ο δεύτερος Ίαμβος: Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική επεξεργασία. Σχέση με 

Αίσωπο και ηθική.
8. Ο τέταρτος Ίαμβος: Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική επεξεργασία. Σχέση με 

Αίσωπο και ποίηση.
9. Ο έκτος Ίαμβος: Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική επεξεργασία. Σχέση με 

Αθήνα και σύγχρονη πολιτική.
10. Ο έβδομος Ίαμβος: Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική επεξεργασία. Σχέση με 

Θράκη και αιτιολογία.
11. Ο δέκατος τρίτος Ίαμβος: Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική επεξεργασία.

Σχέση με πρώτο Ίαμβο.
12. Τα Μέλη: προβλήματα συλλογής και ειδολογική τους ένταξη.
13. Ανακεφαλαίωση.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, εξ αποστάσεως σε 
περίπτωση COVID

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

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

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

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
R.Pfeiffer, Callimachus. I. Fragmenta, Oxford 1965 (1949)
M.L.West, Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantati, τόμοι 2, editio altera, aucta atque 
emendata, Oxford 1998 (11972)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜ ΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (και μεταφράσεις)
Gerber, Douglas E. 1999. Greek Iambic Poetry. From the seventh to fifth centuries BC, Harvard 
Cambridge Mass. (LOEB)
D'Alessio G. B.1996. Callimaco. Inni, Epigrammi, Ecale, τόμ.1, Μιλάνο
Degani, E. 1991. Hipponactis testimonia et fragmenta, Stuttgart-Leipzig
Degani, E. 2007. Ipponatte. Frammenti, introduzione, traduzione e note (premesa
G.Burzacchini), Bologna
West, M. L. 1993. Greek Lyric Poetry. The poems and fragments o f the Greek iambic, elegiac, 
andm elic poets (excluding Pindar and Bacchylides) down to 450 B.C., transl. with introduction 
and notes, Oxford

ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Acosta-Hughes, B. 2002. Polyeideia. The Iambi o f Callimachus and the Archaic Iambic Tr 
Berkeley, Los Angeles, London.
Acosta-Hughes, B., & Scodel, R. 2004. Aesop poeta: Aesop and the Fable in Callimachus. Iambi 
M. Harder, RF Regtuit and GC Wakker (eds.), Callimachus II, 1-21.
Aloni A. & A. Barchiesi, A. Cavarzere (eds.). 2001. Iambic Ideas: Essays on a Poetic Traditio 
Archaic Greece to the Late Roman Empire, NY, Oxford 
Kerkhecker, A. 1999. Callimachus' Book of Iambi, Oxford.
Περυσινάκης. Ι. Ν. 2012. Αρχαϊκή λυρική ποίηση: ηθικές αξίες και πολιτική συμπεριφορά 
στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία: προβλήματα ερμηνείας και μετάφρασης της αρχαίας 
ελληνικής λογοτεχνίας: μια ερμηνευτική προσέγγιση : ανθολογία αρχαϊκής λυρικής ποίησης 
με βάση την αρετή και τον αγαθόν : κείμενο - μετάφραση - ερμηνεία, Αθήνα 
Swift, L.- C.Carey (eds.). 2016. Iambus and Elegy. New Approaches, Oxford

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

45 ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΟΔΟΙ 60
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

144

2 πρόοδοι και γραπτή εργασία (προαιρετική) μέσω 
eclass
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Bartol, C. 1992a. Where was Iambic poetry performed? Some Evidence from the Fourth 
Century B.C., CQ 1992, 65-71
Bartol, C. 1992b. How was iambic poetry performed ? A question of Ps-Plutarch's reliability 
(Mus.1141A), Euphrosyne 20, 269-276
Bowie, E. L. 2001. Early Greek Iambic poetry: the importance of narrative, στον τόμο 
A. Caverzere, A. Aloni, A. Barchiesi (eds.), 1-27
Brown, C. G. 1997. Iambos, in D. E. Gerber D.E., A Companion to the Greek Lyric poets, 
Mnemosyne Suppl.173, Leiden (γενικά και για Αρχίλοχο και Ιππώνακτα)
Carey, C. 2009/2020. Iambos in F. Budelmann (ed.), The Cambridge Companion to Greek Lyric, 
Cambridge, σσ. 149-167 = ελλην.μτφρ. 233-259
Fowler, R.L. 1987. The Nature o f Early Greek Lyric. Three Preliminary Studies, Toronto. 
Kantzios, I. 2005. The Trajectory of Archaic Greek Trimeters. Leiden.
Kurke, L. 2007. Archaic Lyric Poetry, στον τόμο Η.Α. Shapiro, The Cambridge Companion to 
Archaic Greece, Cambridge
Lennartz, K. 2010. Iambos. Philologische Untersuchungen zur Geschichte einer Gattung in der 
Antike, Wiesbaden
Miralles, C. (a cura di S.Novelli & V.Citti) 2004. Studies on Elegy and Iambus, Amsterdam, 
σς.185-209, 210-219
Nagy, G. 1976. Iambos: Typologies of Invective and Praise, Arethusa 9: 191-205 
Nagy, G. 1979. The Best o f the Achaeans, Harvard, σς. 118-41
Pellizer, E. 1981/1991. Per una morfologia della poesia giambica arcaica, στον τόμο ΟΙΝΗΡΑ 
ΤΕΥΧΗ ,15-29
West, M. L. 1974. Studies in Greek Elegy and Iambus, Untersuchungen zur antiken Literatur
und Geschichte 14, Berlin
Rotstein, A. 2010. The Idea o f Iambos, Oxford
Vetta, M. 1992. Il simposio : La monodia e il Giambo, στον τόμο G.Cambiano, L.Canfora, 
D.Lanza (et al., eds.). 2000. Lo spazio letterario della Grecia Antica, vol.I, La polis. Ρώμη, 
κυρίως 199-205 (για αρχ. ίαμβο), 177-180 (γενικά για συμπόσιο)

Γενικά για τη σχέση αρχαϊκού και ελληνιστικού ιάμβου
Acosta-Hughes, B. 2002. Polyeideia. The Iambi of Callimachus and the Archaic Iambic 
Tradition, Berkeley, New York, London
Ardizzoni, A. 1960. Callimaco ipponatteo, Annali delle Facolta di Lettere- Filosofia, dell'Univ. 
di Cagliari 28, 5-20
Bulloch, A.W. 1992. Commentary. Difference and Dissonance in Hellenistic Poetry, TAPA 122, 
331-4
BUhler, W. 1964. Archilochos und Kallimachos, στον τόμο Archiloque: sept exposes et 
discussions, Geneve & Vandoeuvres (Entretiens Fondation Hardt 10), 225-53 
Cameron, A. 1992. Genre and Style in Callimachus, TAPhA 122, 305-12 
Cozzoli, A.-T. 1996. Il giambi e il nuovo ίαμβίζειν di Callimaco, Eikasmos 7, 129-47 
Degani, E. 1984 (2002). Studi su Ipponatte, Spudasmata 89
Fantuzzi M.& R.Hunter. 2002/2006. Ο Ελικώνας και το Μουσείο. Η ελληνιστική ποίηση από 
την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την εποχή του Αυγoύστου, κυρίως σς. 32-48 
Hutchinson, G.O., Ελληνιστική ποίηση (μτφρ. Αθήνα 2007= 1988), 60-68 
Rosen, R. M. 2007. ό.π.
Rosen, R.M. 2007. Making Mockery. The Poetics o f Ancient Satire. Classical Culture and 
Society, Οξφόρδη, κυρίως 172-206
SteinrUck M. 2009. Der neue Iambos. Studien zu den Formwegen eines griechischen Diskurses 
im Hellenismus und der Kaiserzeit, Spudasmata 124, Hildesheim, ZUrich New York
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ΣΜΑΡΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΑΡΑΜ ΠΑΤΖΗ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΕΑΕΦ143
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΕΦ143 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ B ΖΩΝΗ-ΕΑΡΙΝΌ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://classweb.duth.gr/class profile.asp?kev

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα προσφέρει μια εξειδικευμένη προσέγγιση των ειδών του αρχαίου δράματος, 
τραγωδίας, κωμωδίας και σατυρικού δράματος με όχημα την παρουσίαση του ήρωα 
Ηρακλή στα τρία είδη.
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει:

• Τη σχέση των δραματικών ειδών μεταξύ τους και τους όρους της παράστασής τους.
• Την ιδιάζουσα θέση του σατυρικού δράματος λόγω της σύνδεσής του με δύο 
αντίθετα μεταξύ τους δραματικά είδη (τραγωδία και κωμωδία).
• Τη χρήση του μύθου από τους αρχαίους τραγικούς και κωμικούς ποιητές.
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• Τη σημασία της τραγικής και κωμικής persona του Ηρακλή για το αρχαίο θέατρο.
• Την ιδιαίτερη θέση του χορού στα τρία δραματικά είδη.
• Τη σημασία της αρχαίας κωμωδίας για την ερμηνευτική προσέγγιση της τραγωδίας.
• Την πορεία των τριών δραματικών ειδών μετά τον 5ο αι. π.Χ..

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών.
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ____________________________________________________
Εισαγωγικά:
1. a. Θέματα δραματικής σύνθεσης: Η μίμησις πράξεως και πραττόντων- ο μύθος της 

τραγωδίας και της κωμωδίας στην Ποιητική του Αριστοτέλη.
b. Όροι παρουσίασης των δραματικών ειδών- Η τραγική τριλογία (/τετραλογία)

2. a. Θέματα δραματικής σύνθεσης: το ήθος των δραματικών ηρώων.
b. Θέματα σκηνικής παρουσίασης: δραματικός και σκηνικός χώρος και χρόνος- 
μετασχηματισμοί.

3. Ο Ηρακλής της τραγωδίας. Σοφοκλής Τραχίνιαι
4. Ευριπίδης 'Άλκηστις
5. Ευριπίδης 'Ηρακλής Μαινόμενος
6. Η καταγωγή του κωμικού είδους, Δωρική Κωμωδία-Επίχαρμος.

Εισαγωγή των κωμικών αγώνων στην Αθήνα- Κωμικοί μύθοι και κωμικοί ήρωες.
Ο σατυρικός και κωμικός Ηρακλής.

7. Ο Ηρακλής του σατυρικού δράματος-Αισχύλος Κήρυκες Σάτυροι, Λέων Σατυρικός
8. Ο σατυρικός Ηρακλής του Σοφοκλή: Ηρακλής, Έπί Ταινάρω Σάτυροι)
9. Ο σατυρικός Ευριπίδης: Συλεύς, Αυτόλυκος)
10. Ευριπίδης Θερισταί Σάτυροι, Εύρυσθεύς
11. Ευριπίδης Σκίρων, Σίσυφος
12. Ο κωμικός Ηρακλής- Αριστοφάνης: Νεφέλαι, Βάτραχοι
13. Ο σατυρικός και κωμικός Ηρακλής κατά τον 4ο και 5ο αι. π.Χ.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση βάσεων δεδομένων

Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb

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

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

Δραστηριότητα
ΦόρτοςΕργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & Ανάλυση 
βιβλιογραφίας

21

Αυτοτελής μελέτη και 
συγγραφή τελικής 
απαλλακτικής εργασίας

90

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου  
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Απαλλακτική Εργασία

Στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας θα 
συνεκτιμηθούν:
-Η  ικανότητα των φοιτητών να προσεγγίζουν κριτικά 
τα εξεταζόμενα κείμενα και να αντιλαμβάνονται 
ομοιότητες και διαφορές.
-Ο  βαθμός κατανόησης των όρων παράστασης του 
αρχαίου δράματος.
-Ο  βαθμός κατανόησης βασικών θεμάτων της 
φιλολογικής κριτικής για την ερμηνεία του αρχαίου 
δράματος .
-Η μεθοδολογία της έρευνας και η αξιοποίηση της 
βιβλιογραφίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ______________________________________________________
Συγγράμματα:

1. Μ. Χριστόπουλος, Μιμήσεις Πράξεων, Αθήνα 2016 (Πεδίο).
2. Ν. Χουρμουζιάδης, Σατυρικά, Αθήνα 19842.

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

1. Θ. Παππάς, Ο φιλόγελως Αριστοφάνης, Αθήνα 1996 (Ψυχογιός)
2. J. Gregory, Όψεις και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας, Δ. Ιακώβ (επιμ.), 

Αθήνα 2010 (Παπαδήμας).
3. P. E. Easterling (επιμ.), Οδηγός για την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, μτφρ. Λ. Ρόζη 

και Κ. Βαλάκας, Ηράκλειο 2007 (Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης).
4. A Lesky, H τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, τόμ. 1&2, μτφρ. Ν. 

Χουρμουζιάδης, Αθήνα 2010 ανατ. (ΜΙΕΤ).
5. H. Sommerstein, Αρχαίο Ελληνικό Δράμα και Δραματουργοί, μτφρ. Α. Χρήστου, 

Αθήνα 2008 (Μεταίχμιο).
6. Ιακώβ, Δ. 1998. Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Αθήνα (ΜΙΕΤ).
7. G. Ley, The Theatricality o f Greek Tragedy: Playing Space and Chorus, 

Chicago/London 2007
8. Sourvinou-Inwood, C., Tragedy and Athenian Religion. Lanham, MD 2003.
9. Ν. Χουρμουζιάδης, Ευριπίδης Σατυρικός, Αθήνα 1986 (Στιγμή).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Δραματική Ποίηση

Κωδικός Μαθήματος ΕΕΑΕΦ143
Διδάσκων: Σμαρώ Νικολαΐδου-Αραμπατζή

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα

snikola@helit.duth.gr. 6979467839

Επόπτες/Επιτηρητές: (ΐ) ΟΧΙ
Εξάμηνο: Β' ΖΩΝΗ-ΕΑΡΙΝΟ

Επίπεδο σπουδών: (2 ) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Απαλλακτική Εργασία

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) Ι.Ανάρτηση του θέματος της απαλλακτικής εργασίας στο 

eclass, στο Εργαλείο 'Εργασίες' του μαθήματος, κατά την 
τελευταία εβδομάδα του Εξαμήνου.

2. Ορισμός του χρόνου λήξης της αποστολής της εργασίας των 
φοιτητών στο eclass, στο Εργαλείο 'Εργασίες' του μαθήματος 
(κλείσιμο στο χρονικό σημείο λήξης της προθεσμίας: διάρκεια 
40 ημερών).

3. Συμμετοχή της εργασίας στο 100% της βαθμολογίας.
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ΕΕΑΕΦ151
ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΕΚΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ) Ι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών & ΚοινωνικώνΕ Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΕΦ151 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λουκιανός, Φιλοψευδής ή Απιστών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 (τρεις)
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α να λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Αρχαία Ελληνικά σε ενδιάμεσο ή προχωρημένο επίπεδο
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ενίσχυση γνώσης στην ανάγνωση & ανάλυση περιεχομένου
Εισαγωγή βασικής γνώσης αρχαίων και διεθνών δημωδών παραμυθιών, θρύλων και 
διηγήσεων για φαντάσματα
Εισαγωγή/ εμπέδωση γνώσεων για το κοινό έδαφος ανάμεσα σε λογοτεχνικές (λόγιες), 
ημιλόγιες και δημώδεις φόρμες και τρόπους έκφρασης 
Γενικές Ικανότητες

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________________
1. Εισαγωγή στον Λουκιανό & τον λογοτεχνικό το υπόβαθρο
2. Λαογραφία/εθνογραφία: εισαγωγή στη διεθνή κατάταξη παραμυθιών και άλλων 

δημωδών διηγήσεων
3. Παράδοξα & παραδοξογραφία
4. Αρχαιοελληνικά παραμύθια και θρύλοι
5. Ανάγνωση και ερμηνεία, με συζήτηση, του πρωτότυπου κειμένου

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Δια ζώσης διδασκαλία/ παραδόσεις

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
__________________ εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Καθοδηγούμενη 
ανάγνωση και ανάλυση 
από διδάσκοντα & 
σπουδαστές

80 ώρες/ εξάμηνο

ECTS &_________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (μετάφραση 
& ερμηνεία)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_____________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Ogden, D., In Search o f the Sorcerer's Apprentice: The Traditional Tales of Lucian's Lover 
of Lies. Swansea: The Classical Press of Wales, 2007, ISBN 978-1- 905125-16-6.
2. Bαρβούνης, Μ., Λουκιανός, Φιλοψευδής ή Άπιστων, Μτφ. με σχόλια, Εκδ. Πατάκη,
Αθήνα 1998______________________________________________________________________
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ΕΕΑΕΦ152 
ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΟΥΣΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΕΦ152 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παπυρολογία ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04363/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
α) η απόκτηση ευχέρειας στην ανάγνωση των παπυρικών κειμένων,
β) η δυνατότητα αναγνώρισης και ταυτοποίησης του εξεταζόμενου κειμένου,
γ) η απόκτηση ευχέρειας στην έκδοση παπυρικού κειμένου,
δ) η παρουσίαση των κυριωτέρων δικτυακών τόπων που εξυπηρετούν τόσο στην
ανεύρεση πηγών όσο και βιβλιογραφίας,
ε) η εμβάθυνση στην μη φιλολογική αλλά και στην φιλολογική παραγωγή των 
ρωμαϊκών χρόνων,
στ) η κριτική και συγκριτική αντιμετώπιση των κειμένων με στόχο την ανεύρεση των 
πληροφοριών από τις πρωτογενείς πηγές και η ενσωμάτωσή τους στο προϋπάρχον
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ιστορικό υπόβαθρο, ώστε να διαφανεί η συμβολή της παπυρολογίας στην 
«επαναγραφή» της ιστορίας του δημόσιου και ιδιωτικού βίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Σεμιναριακού τύπου μάθημα, απευθυνόμενο στους προπτυχιακούς φοιτητές. Περιλαμβάνει 
τέσσερις θεματικές ενότητες, που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τους Πτολεμαϊκούς 
χρόνους έως την Αραβική κατάκτηση της Αιγύπτου. Στην πρώτη εξετάζονται τα ελληνικά 
δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, στην δεύτερη τα φιλολογικά κείμενα, στην τρίτη τα «παρα- 
φιλολογικά» και στην τελευταία τα «υπο-φιλολογικά». Γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να 
αναγνωστούν και να αναγνωριστούν κείμενα που θα παράσχουν μία συνολική θεώρηση 
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού βίου στην Αίγυπτο καθώς και των ιδιαίτερων 
παραμέτρων (πολιτικών, κοινωνικών, γλωσσολογικών, πολιτιστικών, φιλοσοφικών και 
επιστημονικών) που τον ρυθμίζουν. Κατά ταύτα, εξετάζονται ανά μάθημα δείγματα και από 
τις τέσσερις κατηγορίες των παπυρικών κειμένων με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που 
αναδεικνύουν τον ρόλο του Έλληνα πολίτη στους αιώνες της συμβίωσης με διαφορετικούς 
πληθυσμούς και φυλετικές ομάδες.
Τίτλοι Μαθημάτων:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. Δημόσια Και Ιδιωτικά Έγγραφα
3. Φιλολογικά Κείμενα
4. Παρά-Φιλολογικά Κείμενα
5. Υπό-Φιλολογικά Κείμενα 

ΡΩΜΑΪΚΟΙ Χ ΡΟΝΟΙ
6. Δημόσια Και Ιδιωτικά Έγγραφα
7. Φιλολογικά Κείμενα
8. Παρά-Φιλολογικά Κείμενα
9. Υπό-Φιλολογικά Κείμενα 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ Χ ΡΟΝΟΙ
10. Δημόσια Και Ιδιωτικά Έγγραφα
11. Φιλολογικά Κείμενα
12. Παρά-Φιλολογικά Κείμενα
13. Υπό-Φιλολογικά Κείμενα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΡΡΤ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ VIDEO
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-CLASS 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα Φ ό ρ το ς Ερ γα σ ία ς Εξα μ ήνο υ

Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

31

Αυτοτελής μελέτη 50
Εκπόνηση εβδομαδιαίας 
εργασίας

30

Εκπόνηση πρωτότυπης 
γραπτής εργασίας

100

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα)

250

ECTS___________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

1. ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
M. Capasso, Introduzione alla papirologia (Bologna, 2005)
M. Depauw, A Companion to Demotic Studies (Brussels, 1997)
V.G. Mandelaras, Papyroi kai papyrologia (Athens, 2005)
L. Mitteis & U. Wilcken, Grundzuge und Chrestomathie der Papyruskunde 1.1-2.2 

(Leipzig, 1912): handbook with texts
0. Montevecchi, La papirologia (2nd ed.; Milano, 1988): with texts
1. F. Fikhman, Vvedeniye v dokumentalnuyu papirologiyu (Moscow, 1987)
P.W. Pestman, The New Papyrological Primer (2nd ed.; Leiden, 1994): texts
H.-A. Rupprecht, Kleine Einfuhrung in die griechische Papyruskunde (Darmstadt, 

1994)
E.G. Turner, The Papyrologist at Work (Durham, NC, 1973)
E.G. Turner, Greek Papyri: An Introduction (2nd ed.; Oxford, 1980):
ΛΕΞΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
E. Kiessling, Worterbuch der griechischen Papyrusurkunden 4 (various places, 1944

1993): a-z without "Fachworter"
G. Husson, Oikia. Le vocabulaire de la maison privee en Egypte d'apres les papyrus 

grecs (Paris, 1983)
S. Russo, I gioielli nei papiri di eta greco-romana (Firenze, 1999)
G.H.R. Horsley, New Documents Illustrating Early Christianity 5 (Macquarie 1989)
E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit 1.2-2.3 (Berlin
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& Leipzig, 1926-1938; 1.1, ed. H. Schmoll: Berlin, 1970)
F.T. Gignac, A Grammar o f the Greek Papyri o f the Roman and Byzantine Periods 1

2 (Milano, 1976-1981): syntax lacks; the following will do for now:
B.G. Mandilaras, The Verb in the Greek Non-literary Papyri (Athens, 1973)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Bagnall, R.S., Reading Papyri, Writing Ancient History, London 1995
Mitteis, L.-Wilcken, U. Grundzuge und Chrestomathie der Papyruskunde (Leipzig-Berlin 

1912)
Historischer Teil (U. Wilcken). v.1: GrundzUge; v.2: Chrestomathie 
Juristischer Teil (L. Mitteis). v.1: GrundzUge; v.2: Chrestomathie 
Montevecchi, O. La Papirologia (2nd ed. ; Milano 1988)
Pestman, P.W. The New Papyrological Primer. (Leiden 1990)
Rupprecht, H.-A., Kleine Einfuhrung in die Papyruskunde, Darmstadt 1994 
Turner, E.G. Greek Papyri, an Introduction (2nd. ed., Oxford 1980)
------------ , The Papyrologist at Work. GRBS Monograph 6 (1973)
Youtie, H.C. The Textual Criticism o f Documentary Papyri. Prolegomena. (2nd ed.). BICS 

Suppl. 33 (1974)
-------------- , "Papyrologist, Artificer or Fact." GRBS 4 (1963) 24ff. = Scriptiunculae vol. 1, 1ff.

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
Cavallo, G. Ricerche sulla maiuscula biblica. Studi e Testi di Papirologia 2. (Firenze 1967) 

with useful plates.
Cavallo, G.-Maehler H. Greek Bookhands of the early Byzantine Period. BICS Suppl. 47 

(1987)
Roberts, C.H. Greek Literary Hands. 350 BC -  AD 400. (Oxford 1956)
Schubart, W. Papyri graecae Berolinenses. (Bonn 1911)
------------------- , Paleographie d. griech. Papyri in Handbuch d. Altertumswissenschaft I.vi.1

(1925)
Seider, R. Palaographie d. griech. Papyri. (Stuttgart 1967-70); v.1: documentary texts; v.2: 

literary texts (transcriptions should be read critically)
Sijpesteijn, P.J. -  Boswinkel, E. Papyri, Ostraca and Mummy Labels. (Amsterdam 1968); 

contains only documentary papyri.
Turner E.G. Greek Manuscripts o f the Ancient World. 2nd. edition revised and enlarged by 

P.J. Parsons. BICS Suppl. 46 (1987)
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ
Bagnall. R.S. Egypt in Late Antiquity (Princeton 1993)
Bagnall, R.S. and D. Rathbone, Egypt from Alexander to the Copts: an Archaeological and 

Historical Guide (London 2004)
Bell, H.I. Egypt, from Alexander the Great to the Arab conquest; a study in the diffusion and 

decay of Hellenism. (Oxford 1948)
Bowman, A. Egypt after the Pharaohs. (Oxford 1990)
Lewis, N. Life in Egypt under Roman Rule (Atlanta 1999, reprint)
Rowlandson, J. (ed.) Women and Society in Greek and Roman Egypt. A Sourcebook (Oxford 

1998)
ΓΕΩΡΓΙΑ
A.K. Bowmand and E. Rogan (eds.), Agriculture in Egypt from Pharaonic to Modern Times. 

Proc.Brit.Acad. 96 (Oxford 1999).
Hennig, D. Untersuchungen zur Bodenpacht im ptolemaisch-romischen Agypten. (Diss.;

MUnchen 1967); contains exclusively leases of land.
Schnebel, M. Die Landwirtschaft im hell. Agypten. MUnch. Beitr. 7 (1925)
Rouillard, G. La vie rurale dans'l'Empire byzantine. (Paris 1953)
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Rowlandson J. Landowners and Tenants in Roman Egypt. The Social Relations of Agriculture 
in the Oxyrhynchite Nome (Oxford 1996)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Bagnall, R.S., Egypt in Late Antiquity (Princeton 1993)
Johnson, A.C. -  West, L.C. Byzantine Egypt: Economic Studies (repr.; Princeton 1967) 
Manning, J.G., Land and Power in Ptolemaic Egypt. The Structure of Land Tenure (Cambridge 

2003)
Preaux, C. L'economie royale des Lagides (Bruxelles 1939)
Rostovtzeff, M. Social and Economic History of the Hellenistic World. 3 vols. (Oxford 1941). 
Rostovtzeff, M., Social and Economic History o f the Roman World2(Oxford 1957)
Wallace, S. Taxation in Egypt from  Augustus to Diocletian (Princeton 1938)
ΜΑΓΕΙΑ
Betz, H.D. The Greek Magical Papyri in Translation, including the Demotic Spells. (Chicago 

1992, 2nd edition)
Brashear William M., "The Greek Magical Papyri: an Introduction and Survey; Annotated 

Bibliography (1928-1994)," ANRW  II 18.5 (1995) 3380-684 
Faraone, Chr.-Obbink, D. Magika Hiera . Ancient Greek magic and religion. (Oxford 1991)

Hopfner, T. Griechische-aegyptischer Offenbarungszaubern (Reprint: Amsterdam 1974) 
=Stud. Pal. 21, 23

Pinch G., Magic in Ancient Egypt (Austin 1994) (Egyptological material)
Preisendanz, K. -  Henrichs, A. Papyri Magicae Graecae2 2 vols. (Stuttgart 1973, 1974). A 

xerox of the unpublished word indexes from the first edition is in a black binder.
Ritner, R.K., The Mechanics o f Ancient Egyptian Magical Practice. SAOC 54 (Chicago, 1993) 

(Egyptological material)
de Haro Sanchez M. (ed.), 2015. Ecrire la magie dans l'antiquite. Actes du colloque 

international, Liege, 13-15 octobre 2011 (= Papyrologica Leodiensia 5), Liege 
Dickie M. W., Magic and Magicians in the Greco-Roman World. (London and New York 

2001)
Mirecki P., and Meyer M., 1995. Ancient Magic and Ritual Power (= Religions in the Graeco

Roman World 129),
Leiden
—  2002. Magic and Ritual in the Ancient World (= Religions in the Graeco-Roman World 

141), Leiden -  Boston -  Cologne 
ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
Koskenniemi, H. Studien zur Idee und Phraseologie d. griech. Briefes bis 400 n.Chr.

Suomalaisen tiedeakatemain Toikituksia 102.2 (Helsinki 1955)
Naldini, M. Il cristianesimo in Egitto. (Firenze 1968);
Tibiletti, G. Lettere private nei papiri greci dell III e IV secolo d.c. Tra paganesimo et 

christianesimo. (Milano 1979)
White, J.L. The Form and Function o f the Body o f the Greek Letter: a study of the letter-body 

in the non-literary papyri and in Paul the Apostle. (Missoula 1972)
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ
Bagnall, R.S. et al. Consuls o f the Later Roman Empire. (Atlanta 1987)
Kienast, D., Romische Kaisertabelle. Grundzuge einer romischen Kaiserchronologie 

(Darmstadt 1996)
Leunissen, P. M. M. Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander 

(180-235 n. Chr.) : prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Elite im 
romischen Kaiserreich. (Amsterdam 1989)

Peachin, M. Roman Imperial Titulature and Chronology, A.D. 235-284. Stud.Amst. 29 (1990)
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Skeat, T.C. The Reigns of the Ptolemies. MUnch.Beitr. 39 (MUnchen 1954)
Skeat, T.C., The Reign o f Augustus in Egypt: Conversion Tables for the Egyptian and Julian 

Calendars, 30 B.C. -  14 A.D. MUnch.Beitr. 84 (MUnchen 1993) [see, however, D. 
Hagedorn, ZPE  100 (1994) p. 211-223]

TITULATURE
Bureth, P. Les titulatures imperiales dans les papyrus, les ostraca, et les inscriptions d'Egypte 

30 a.C.-284 p.C. (Bruxelles 1964)
Grenier, J.-C l. Les Titulatures des empereurs Romains dans les documents en langue 

Egyptienne. Pap.Brux. 22 (1989)
ΝΟΜΟΙ
Seidl, E., Rechtsgeschichte Agyptens als Romischer Provinz. (Sankt Augustin 1973). 
Taubenschlag, R. The Law of Greco-Roman Egypt in light o f the Papyri. (Warsaw 1955) 
Wolff, H.J. Das Recht der griech. Papyri Agyptens in der Zeit der Ptolemaer und des 

Prinzipats. Handbuch d. Altertumswiss. X.5.2 (MUnchen 1978)
ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑ
Blanchard, A. Les debuts du codex. Bibliologia 9 (1989)
Hussein, M.A. Von Papyrus zum Codex. (Leipzig, 1970).
Turner, E.G. The Typology of the early Codex. (Philadelphia 1977)
------------------, The terms recto and verso: The anatomy o f the papyrus roll. Actes XV Congr.

Intern. de Papyrologie. Pap.Brux. 16 (1978)
Roberts, C.H. -Skeat, T.C. The Birth o f the Codex. (London 1983).
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ΕΕΕΑΕΦ158
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΜΕ Π.Δ. 407/1980

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΕΦ 158 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  

ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το  

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC234/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία της πρόσληψης στο 
πεδίο των κλασικών σπουδών με άξονα τον τρωικό μύθο, τον αργοναυτικό μύθο και τον 
μύθο του Ορφέα και τις ποικίλες επεξεργασίες και επανερμηνείες τους στην αρχαία και στη 
σύγχρονη λογοτεχνία αλλά και στην ευρύτερη πολιτισμική παραγωγή. Μέσα από αυτό το 
μάθημα οι φοιτητές/-τριες θα κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι μύθοι αυτοί 
προσλαμβάνονται και μετασχηματίζονται ανάλογα με τα ιστορικά και πολιτισμικά 
συμφραζόμενα κάθε εποχής και θα είναι σε θέση να εντοπίζουν συγκλίσεις και αποκλίσεις,
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ερμηνευτικές τεχνικές και μηχανισμούς πρόσληψης και να προτείνουν νέες αναγνώσεις των 
μύθων αξιοποιώντας εργαλεία από διαφορετικές γνωστικές περιοχές.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Παράγωγη νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
1. Εισαγωγή στη θεωρία της πρόσληψης I.
2. Εισαγωγή στη θεωρία της πρόσληψης ΙΙ.
3. 4, 5. Ο τρωικός μύθος στη λογοτεχνία, στις εικαστικές τέχνες, στη μουσική, στο θέατρο 
και στον κινηματογράφο.
6, 7, 8, 9. Ο αργοναυτικός μύθος στη λογοτεχνία, στις εικαστικές τέχνες, στη μουσική, 
στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
10, 11,12. Ο μύθος του Ορφέα στη λογοτεχνία, στις εικαστικές τέχνες, στη μουσική, στο 
θέατρο και στον κινηματογράφο.
13. Ελληνική μυθολογία, κινούμενα σχέδια (animation) και βιντεοπαιχνίδια.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 88
Σύντομες ερευνητικές 
εργασίες 20
Γραπτή εξέταση 3
Συνολικός φόρτος 
εργασίας

150 ώρες

ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ερευνητική εργασία και παρουσίασή της (30%)

Περτγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γραπτή τελική εξέταση (70%)

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_______________________________________________________
•Eagleton, T. Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας. Μτφρ. Μ. Μαυρωνάς, Αθήνα 1996 
[Τίτλος πρωτοτύπου: Literary Theory: An Introduction].
•Fry, S. Heroes: The Greek Myths Reimagined, Λονδίνο 2018, σσ. 165-270.
•Fry, S. Troy, Λονδίνο 2020.
B a yn e s, N. Κάν'το όπως οι αρχαίοι. Μτφρ. Πετρούλα Γαβριηλίδου. Αθήνα 2011 [Τίτλος 
πρωτοτύπου: The Ancient Guide to Modern Life].
• Haynes, N. A thousand ships, Λονδίνο 2019.
•Holub, R., Θεωρία της πρόσληψης. Μια κριτική εισαγωγή. Μτφρ. Κ.Τσακοπούλου, Αθήνα 
2001 [Tίτλος πρωτοτύπου: Reception Theory: A Critical Introduction].
•Hardwick, L., Πρόσληψη: Ερευνητικές Προσεγγίσεις, Μτφρ. Ι. Καραμάνου, Αθήνα 2012 
[Tίτλος πρωτοτύπου: Reception Studies].
•Jauss, H.-R. H θεωρία της πρόσληψης: Τρία μελετήματα. Μτφρ. Μ.Πεχλιβάνος, Αθήνα 
1995 [Τίτλος πρωτοτύπου: Literaturgeschichte als provokation der literaturwissenschaf]. 
•Lowatt, H. 'Gutting the Argonautica? How to Make Jason and the Argonauts Suitable for 
Children' στο: Lowe, D. και Shahabudin, K. Classics for All: Reworking Antiquity in Mass 
Culture, Newcastle upon Tyne, 2009, σσ. 17- 38.
•Leonard, M.,'Reception^TO:G. Boys-Stones, B. Graziosi και P. Vasunia (επιμ.) The Oxford 
Handbook of Hellenic Studies, Oxford 2009, σσ. 835-845.
^ a r ^ n d a ^ ,  C. και Thomas, R. Classics and the Uses of Reception. Classical Receptions. 
Malden 2006.
M cDonald, M., 'Medea as Politician and Diva: Riding the Dragon into the Future' στο: 
J.J.Clauss και S.I. Johnston (επιμ.), Medea, Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy 
and Art, Princeton 1997.
•Nikoloutsos, K.P. (επιμ.), Ancient Greek Women in Film. Oxford 2013.
•Richardson, E. (επιμ.), Classics in Extremis: The Edges of Classical Reception. London and 
New York, 2019.
•Rogers, B.M., Stevens, B.E. (επιμ.), Classical Traditions in Science Fiction, Oxford 2015. 
•Thorsen, Th. (επιμ.), Greek and Roman Games in the Computer Age, Trondheim 2012. 
•Walde, C. (επιμ.), The Reception o f Classical Literature, Leiden and Boston 2012. 
Ζω γράφ ου, Λ., Από τη Μήδεια στη Σταχτοπούτα, Αθήνα 1998.
•Σινεμυθολογία. Οι ελληνικοί μύθοι στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Επιμ. Μ. 
Δημόπουλος. Πολιτιστική Ολυμπιάδα / Αθήνα 2003.

https://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient greek/bibliographies/guides/sections/page 007.html
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ΕΕΕΑΕΦ162
ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΕΚΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ) ΙΙ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΜΕ Π.Δ. 407/1980

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΕΦ 162 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΕΚΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  
δ ια κ ρ ιτά  μ έ ρ η  του μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  
Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  

γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τ ις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  
ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι 
οι δ ιδ α κ τ ικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC235/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με το αντικείμενο της 
αρχαίας ρητορικής τέχνης και ειδικότερα με το είδος της δικανικής ρητορείας. Το μάθημα 
θα επικεντρωθεί σε δύο υπερασπιστικούς λόγους του Λυσία:

1. Υπέρ του άδυνάτου.
2. Υπέρ του Έρατοσθένους φόνου άπολογία.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/-τριες αναμένεται:
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1. να έχουν διαμορφώσει επαρκή εικόνα της αρχαίας ρητορικής και να γνωρίζουν
τους σημαντικότερους ρήτορες του 5ου και του 4ου αι.π.Χ.

2. να είναι εξοικειωμένοι με το ιστορικό, πολιτικό και νομικό πλαίσιο της Αθήνας
των κλασικών χρόνων.

3. να είναι σε θέση να διαβάζουν και να αναλύουν ρητορικά κείμενα, να κατανοούν 
τη δομή τους και να προσφέρουν γλωσσικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.

4. να αξιοποιούν βιβλιογραφικά βοηθήματα και ψηφιακά εργαλεία για περαιτέρω 
διερεύνηση και κριτική αντιμετώπιση των θεμάτων που καλύπτει το μάθημα.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Παράγωγη νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Το μάθημα περιλαμβάνει:
1. Εισαγωγή στη ρητορική. Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της ρητορικής. Παρουσίαση 

της ρητορείας του 5ου και του 4ου αι.π.Χ. Εισαγωγή στον βίο και στο έργο του Λυσία.
2. Κείμενα: ΛΥΣΙΟΥ, Υπέρ του άδυνάτου και Υπέρ του Έρατοσθένους φόνου άπολογία. 

Γλωσσική και ερμηνευτική προσέγγιση.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές. Υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e- 
class.

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις.

78

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

30

Τελικές γραπτές 
εξετάσεις

3

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση στην ελληνική γλώσσα η οποία 
περιλαμβάνει:
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Carey, C. Lysias. Selected Speeches, Cambridge 1989.
Edwards M. Οι Αττικοί Ρήτορες (μτφρ. Δ. Σπαθάρας), Αθήνα 2002. [Τίτλος πρωτοτύπου: 
Attic Orators]
Kennedy, G.A. Ιστορία της κλασικής ρητορικής αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής (μτφρ. Ν. 
Νικολούδης), 5η έκδ., Αθήνα 2004. [Τίτλος πρωτοτύπου: Α New History of Classical 
Literature]
Kennedy, G.A. , The Art o f Persuasion in Ancient Greece, Princeton N.J. 1963.
Λεντάκης, Β., Αυσίου, Υπέρ του Έρατοσθένους φόνου άπολογία -  Προς Σίμωνα, Αθήνα 
2015.
MacDowell, D.M., Το Δίκαιο στην Αθήνα των Κλασικών Χρόνων (μτφρ. Γ.Μαθιουδάκη), 
Αθήνα 2009. [Τίτλος πρωτοτύπου: The Law in Classical Athens]
Montanari, F. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Από τον 8ο αι. π.Χ. έως τον 6ο 
αι. μ.Χ. (μτφρ. Σ. Κουτράκης, Δ. Κουκουζίκα, Κ. Σιββά) Θεσσαλονίκη 2008. [Tίτλος 
πρωτοτύπου: Storia della letteratura greca]
Οber, J., Μάζες και ελίτ στην δημοκρατική Αθήνα (μτφρ. Β. Σερέτη), Αθήνα 2004. [Τίτλος 
πρωτοτύπου: Mass and Elite in Democratic Athens]
Pernot, J. H ρητορική στην αρχαιότητα, Αθήνα 2005. [Τίτλος πρωτοτύπου: La rhetorique 
dans l'antiquite]
Σπαθάρας, Δ. και Τζαλλήλα Λ. (επιμ.) Πειθώ. Η Ρητορική. Δεκατρία μελετήματα, Αθήνα 
2003.
Todd, S.C., A Commentary on Lysias Speeches 1-11, Οξφόρδη 2007.
Worthington, I. (επιμ.), Α Companion to Greek Rhetoric. Οξφόρδη 2007. 
https://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient greek/tools/corpora/anthology/contents.html?author id 
=10#toc016

1. απόδοση στη ΝΕ πρωτότυπου κειμένου
2. ερωτήσεις σχετικά με τα εκφραστικά μέσα και 

τις ρητορικές τεχνικές του κειμένου.
3. ερωτήσεις ανάπτυξης σχετικά με το κοινωνικό 

και νομικό πλαίσιο των λόγων.
4. γραμματική και συντακτικό.
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ΥΛΦ172
ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΦ172 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ -  ΟΒΙΔΙΟΣ, HEROIDES
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έ ρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το  

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΛΦ121

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/432634/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Στόχος του μαθήματος είναι η λεπτομερής μελέτη των Ηρωίδων του Οβιδίου, ενός από τα 
πιο σημαντικά έργα της λατινικής, αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας ευρύτερα. Οι 
φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός αποκλειστικά ρωμαϊκού 
λογοτεχνικού είδους, όπως η ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία, και ταυτόχρονα θα μελετήσουν την 
καινοτόμο συμβολή του Οβιδίου στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό του είδους μέσω των 
Ηρωίδων του. Εκτός από τη λεπτομερή μελέτη (γλωσσική, υφολογική, δομική, ιδεολογική) 
του έργου θα επιχειρηθεί και μια έμφυλη ανάγνωση της συλλογής, μέσα από την 
πραγμάτευση θεμάτων, όπως: o «γυναικείος» λόγος και η «γυναικεία» οπτική στις Ηρωίδες, 
ο διαμεσολαβητικός ρόλο του ποιητή στη συλλογή, καθώς και η «γυναικεία» ανατροπή του
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(ανδρικού) λογοτεχνικού κανόνα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε 

θέση να:
- ^ τα νο ο ύ ν  και αξιοποιούν τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της κλασικής 
φιλολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας, ιδίως της φεμινιστικής.
- Αναπτύσσουν μεταγνωστική δεξιότητα ως απόρροια της εξοικείωσης με απλούς ή πιο 
σύνθετους μορφοσυντακτικούς μετασχηματισμούς της Λατινικής (κριτικός γλωσσικός 
γραμματισμός).
- Διδάσκουν τα αντίστοιχα φαινόμενα στην τάξη, εφόσον προβλέπεται από τα Πρόγραμμα 
Σπουδών των Λατινικών στο Λύκειο.
- Να είναι εξοικειωμένοι με ένα βασικό λεξιλόγιο της λατινικής γλώσσας.
- Γνωρίζουν τα ειδολογικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκή ερωτικής ελεγείας.
- Γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποίησης/του έργου του Οβιδίου.
- Προχωρούν στην εξοικείωση με βασικές παραμέτρους της λατινικής γραμματείας μέσα από 
τη διακειμενική προσέγγιση, με τη μελέτη παράλληλων κειμένων (κριτικός γλωσσικός 
γραμματισμός).
- Καλλιεργούν ψηφιακές δεξιότητες που παρέχει η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με την εύστοχη αναζήτηση και λειτουργική 
διαχείριση της σχετικής με τη λατινική γλώσσα ψηφιακής γνώσης (ψηφιακός γραμματισμός).
- Καλλιεργούν την ικανότητα πρόσληψης των ιδεών και αξιών ενός κειμένου της λατινικής 
γραμματείας και επιτυγχάνουν τη λειτουργική σύγκρισή τους με τις αξίες της σύγχρονης 
εποχής (πολιτισμικός γραμματισμός).
- Αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από τη μελέτη της λατινικής γραμματείας και 
του ρωμαϊκού πολιτισμού και μέσα από την ενίσχυση νοητικών και κριτικών δεξιοτήτων 
οδηγούνται σε αποφάσεις που στηρίζονται στη λογική, τη μελέτη πιστοποιημένης γνώσης 
και σε έγκυρες και διασταυρωμένες θέσεις (κριτικόςλειτουργικός γραμματισμός).
- Κατανοούν τον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας στη διαμόρφωση έμφυλων ταυτοτήτων. 
Διακρίνουν ηθικά ζητήματα στα λογοτεχνικά κείμενα και τα συσχετίζουν με διάφορα 
πολιτιστικά και ιστορικά πλαίσια (παρελθόντα και σύγχρονα).
- Εντοπίζουν και αναδεικνύουν κριτικά ζητήματα μέσα από λογοτεχνικά κείμενα.
- Διαθέτουν ικανότητα να μαθαίνουν και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους
- Διαβάζουν κείμενα στην Λατινική, να τα μεταφράζουν στη Νέα Ελληνική και να τα 
ερμηνεύουν.
- Είναι εξοικειωμένοι με βασικές πτυχές της δημιουργικής γραφής.
- Γνωρίζουν βασικές πτυχές της πρόσληψης έργων της κλασικής αρχαιότητας στη σύγχρονη 
τέχνη.
- Συνειδητοποιούν την αξία του ρωμαϊκού πολιτισμού ως αναπόσπαστου μέρους του 
κλασικού πολιτισμού και ως κοινής βάσης του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμικού 
οικοδομήματος.
- Υποστηρίζουν τεκμηριωμένα την προστιθέμενη πνευματική αξία του μορφωτικού- 
ανθρωπιστικού και ευρύτερα αρχαιογνωστικού χαρακτήρα των έργων της λατινικής 
γραμματείας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών__________________________________________________________________________
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________________
1. Εισαγωγή Ι: A) Ο Οβίδιος και η εποχή του: ιστορικό και λογοτεχνικό υπόβαθρο. 
Αυγούστεια λογοτεχνία και (αντι)αυγουστειανισμός, B) Οβιδίου εργο-βιογραφικά.
2. Εισαγωγή Μ: A) Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία: ελληνι(στι)κό υπόβαθρο και ρωμαϊκή εξέλιξη, 
βασικά ειδολογικά χαρακτηριστικά, B) Οι Heroides: i. Χρονολόγηση, Πατρότητα, Δομή, ii. Οι 
Heroides ως λογοτεχνικό πείραμα/οβιδιανή πρωτοτυπία, iii. Η επιστολή, iv. «Γυναικείος» 
λόγος και «γυναικεία» οπτική στις Heroides
3. Επιλογή χωρίων από Her. 1 [Η Πηνελόπη στον Οδυσσέα]
4. i) Επιλογή χωρίων από Her. 1 [Η Πηνελόπη στον Οδυσσέα]. 

ii) Φροντιστήριο Μετρικής Ι
5.i) Επιλογή χωρίων από Her. 3 [Η Βρισηίδα στον Αχιλλέα]. 

ii) Φροντιστήριο Μετρικής ΙΙ
6. Επιλογή χωρίων από Her. 4 [Η Φαίδρα στον Ιππόλυτο]. Συνεξέταση με τον Ιππόλυτο του 
Ευριπίδη (από μετάφραση)
7. Επιλογή χωρίων από Her. 4 [Η Φαίδρα στον Ιππόλυτο]. Συνεξέταση με τον Ιππόλυτο του 
Ευριπίδη (από μετάφραση)
Ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος)
8. Παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας Φαίδρα (1962, σκην. Ζυλ Ντασέν)
9. Επιλογή χωρίων από Her. 7 [Η Διδώ στον Αινεία]. Συνεξέταση με την Αινειάδα του 
Βεργιλίου (από μετάφραση)
10. Επιλογή χωρίων από Her. 10 [Η Αριάδνη στον Θησέα]. Συνεξέταση με το επύλλιο αρ. 64 
του Κάτουλλου (από μετάφραση)
11. Άσκηση δημιουργικής γραφής: Παρουσίαση ομαδικών εργασιών με θέμα την 
πρωτότυπη συγγραφή μυθολογικής επιστολής (έκτασης 40-50 στίχων) με τον τρόπο του 
Οβιδίου.
12. Άσκηση δημιουργικής γραφής: Παρουσίαση ομαδικών εργασιών με θέμα την 
πρωτότυπη συγγραφή μυθολογικής επιστολής (έκτασης 40-50 στίχων) με τον τρόπο του 
Οβιδίου.
13. Επιλογή χωρίων από Her. 15 [Η Σαπφώ στον Φάονα] (από μετάφραση)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως (εφόσον υπαγορευθεί από τις 
ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Διδασκαλία με χρήση ppt 
Χρήση διαδικτύου
Προβολή οπτικοακουστικού υλικού (ταινίας) 
Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
e-class

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Παρακολούθηση
διαλέξεων

33
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(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας /  εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

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

Παρακολούθηση 
φροντιστηρίου μετρικής

3

Μελέτη και 
προετοιμασία για την 
ομαδική εργασία

20

Παρακολούθηση
κινηματογραφικής
ταινίας

3

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
ενδιάμεση εξέταση 
(πρόοδο)

18

Ενδιάμεση εξέταση 1
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
τελική εξέταση

70

Τελική εξέταση 2
Σύνολο μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα, 
25x6)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική:
Ενδιάμεση εξέταση (30%) 
Ομαδική εργασία (20%)
Τελική εξέταση (γραπτή) (50%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
Επιλογή:
Βαϊόπουλος, Β., Μιχαλόπουλος, Α.Ν. & Μιχαλόπουλος, Χ.Ν. (2021). Οβίδιος, Ηρωίδες 1-15, 

Gutenberg.
Barchiesi, A. (1992). Epistulae Heroidum 1-3, Florence.
_____________ (1993). "Future Reflexive: Two Modes of Allusion and Ovid's Heroides", HSCP

95: 333-65 (= now in Barchiesi (2001), 105- 27).
Casali, S. (ed.) (1995). P. Ovidii Nasonis, Heroidum Epistula IX-Deianira Herculi, Florence.
Desmond, M. (1993). "When Dido Reads Virgil: Gender and Intertextuality in Ovid's Heroides 

7", Helios 20.1: 56-68.
Dorrie, H. (ed.) (1971). P.Ovidii Nasonis Epistulae Heroidum (Texte und Kommentare 6), Berlin 

and New York.
Fabre-Serris, J. & Deremetz A. (eds.), Elegie et epopee dans la poesie ovidienne (Heroides et
Amours). En Hommage a Simone Viarre, 15 et 16 mai 1998, Villeneuve d'Ascq (Nord):
Universite Charles-de-Gaulle, Lille 3.
Farrell, J. (1998). "Reading and writing the Heroides", HSCP 98: 307-38.
Fulkerson, L. (2005). The Ovidian Heroine as Author. Reading, Writing, and Community in the 

Heroides, Cambridge.
Jacobson, H. (1974). Ovid's Heroides, Princeton.
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Kennedy, D. F. (1984). "The epistolary mode and the first of Ovid's Heroides", CQ 34: 413-22.
_______________  (2010). «Επιστολικότητα: οι Heroides» στο P. Hardie (εκδ.) Οβίδιος. The

Cambridge Companion, μτφρ-επιμ. Α.Ν. Μιχαλόπουλος και Χ.Ν. Μιχαλόπουλος, Αθήνα: 
309-330.

Kenney, E. J. (1996). Ovid: Heroides XVI-XXI, Cambridge.
Knox, P. E. (1995). Ovid Heroides. Select Epistles, Cambridge: Cambridge University Press.
____________(2002). "The Heroides: Elegiac Voices" in B.W. Boyd (ed.), The Brill's

Companion to Ovid, Leiden, Boston and Cologne: 117-39.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Οβίδιος, Heroides

Κωδικός Μαθήματος ΥΛΦ172
Διδάσκων: Χαρίλαος Μιχαλόπουλος

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

chmichal@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) —
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Εξάμηνο:

Ο00ο<Χ)

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass)
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
H εξέταση θα πραγματοποιηθεί με γραπτή εξέταση με εξ 
αποστάσεως μεθόδους (eClass) την ημέρα εξέτασης του 
μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Στην 
εξέταση μπορούν να λάβουν μέρος μόνο όσοι/ες 
φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει το μάθημα.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενότητας 
«Ασκήσεις» του eClass. Για τη συμμετοχή τους στην εξέταση 
οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εισέλθουν στη σελίδα του 
μαθήματος στο eClass την ημέρα και ώρα της εξέτασης. Από 
το μενού στα αριστερά της σελίδας θα επιλέξουν «Ασκήσεις». 
Ακολούθως, θα μεταφερθούν στη σελίδα των ασκήσεων, 
όπου θα βρουν την Άσκηση «Εξεταστική Ιουνίου 2022». 
Πατώντας την και ακολουθώντας τις οδηγίες θα 
ολοκληρώσουν την εξέταση.
Η διάρκεια της εξέτασης είναι μία (1) ώρα και απαρτίζεται 
από ερωτήσεις/ασκήσεις υπό τη μορφή ασκήσεων 
πολλαπλής επιλογής, ασκήσεων συμπλήρωσης κενών και 
ασκήσεων Σωστού ή Λάθους στην εξεταστέα ύλη του 
μαθήματος. Κάθε φορά οι ερωτήσεις ανακατανέμονται 
διαφορετικά για κάθε εξεταζόμενο/η.
Υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης, καθώς και 
δυνατότητα για δύο προσπάθειες, σε περίπτωση που 
κάποιος/α επιθυμεί να αλλάξει την πρώτη απάντησή του/της. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όταν γίνεται δεύτερη υποβολή, οι αρχικές 
απαντήσεις διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα και θα 
πρέπει να συμπληρωθούν εκ νέου!
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ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΛΦ186
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΦ186 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 6ο και 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΑΚΙΤΟΣ, AGRICOLA
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΛΦ121

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04431/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού της res publica και τις αλλαγές που αυτός 

υπέστη στα αυτοκρατορικά χρόνια.
- Κατανοήσουν την σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και εξουσίας.
- Διακρίνουν ηθικά ζητήματα στο κείμενο και να τα συσχετίσουν με το ιστορικό τους πλαίσιο
- Κατανοήσουν την πολιτική τοποθέτηση του Τάκιτου ως υπέρμαχου των ιδεωδών της libertas 

και virtus και την στάση του απέναντι στη νομιμοποίιηση του ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού.
- Κατανοήσουν τις επιδράσεις και την πρόσληψη του ρωμαϊκού κόσμου στο σύγχρονο 

ευρωπαϊκό πολιτισμό.
- Εξοικειωθούν με το λογοτεχνικό είδος της βιογραφίας ως κλάδου της ιστοριογραφίας.
- Εξοικειωθούν με την διεθνή βιβλιογραφία μέσω των εργασιών.
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- Κατανοήσουν τη δομή, τους θεσμούς και το σύστημα αξιών της ρωμαϊκής κοινωνίας των 
αυτοκρατορικών χρόνων.

- Εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά του ύφους του Τάκιτου και κατ' επέκταση του 
αργυρού αιώνα της λατινικής γραμματείας.

Γενικές Ικανότητες
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ___________________________________________________________
1) Eισαγωγή Ι: επισκόπηση της ρωμαϊκής ιστοριογραφίας με συνεξέταση του ελληνικού 

υποβάθρου
2) α) Εισαγωγή ΙΙ: βίος και έργα του Τάκιτου

β) Ανάθεση εργασιών που αφορούν περιλήψεις ξενόγλωσσων επιστημονικών άρθρων
3) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §1-3 (Προοίμιο -  Αίτια συγγραφής)
4) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §4-6 (καταγωγή και νεαρή ηλικία του Αγρικόλα - 

cursus honorum)
5) α) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός § 8-9 (ο Αγρικόλας στη Βρετανία) 

β) προβολή αποσπασμάτων από την ταινία «Ο αετός της 9ης λεγεώνας»
6) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός § 10-1 1 (γεωγραφία και εθνογραφία της 

Βρετανίας)
7) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός § 12-14 (η σταδιακή κατάκτηση της Βρετανίας)
8) α) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός § 15-17 (η εξέγερση της Βοαδικείας)
β) Ενδιάμεση πρόοδος
9) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός § 19-20 (η διοίκηση της Βρετανίας από τον 

Αγρικόλα)
10) α) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός (προσπάθειες εκρωμαϊσμού των Βρετανών) § 

21
β) Αγώνας λόγων με θέμα τα υπέρ κα τα κατά του ρωμαϊκού επεκτατισμού

11) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός § 39-43 (η επάνοδος του Αγρικόλα στη Ρώμη)
12) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός § 44-46 (laudatio funebris -  σύμφυρση των 

λογοτεχνικών ειδών)
13) Παρουσίαση εργασιών και ετερο-αξιολόγησή τους

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

• Παρουσιάσεις ppt
• Προβολή οπτικοακουστικού υλικού
• Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 

μέσω της πλατφόρμας e-class
• Μελέτη απο τους φοιτητές υποστηρικτικού 

πολυμεσικού υλικού σχετικού με το περιεχόμενο 
του μαθήματος

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

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

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου
Παρακολούθηση διαλέξεων 38
Παρακολούθηση 
αποσπασμάτων ταινίας

1

Αυτοτελής μελέτη για την 
εκπόνηση των εργασιών

10

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
ενδιάμεση πρόοδο

28

Ενδιάμεση πρόοδος 1
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την τελική 
εξέταση

60

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τον Αγώνα 
λόγων

10

Τελική γραπτή εξέταση 2
Σύνολο μαθήματος (25 ώρες 
φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Διαμορφωτική αξιολόγηση που περιλαμβάνει:
- Ενδιάμεση πρόοδο (30%)
- Εργασίες (10%)
- Συμμετοχή στον αγώνα λόγων (10%)
- Δίωρη γραπτή εξέταση (απόδοση διδαγμένου 

λατινικού κειμένου στα νέα ελληνικά, 
ερμηνευτικές παρατηρήσεις, γραμματικο- 
συντακτικές παρατηρήσεις, γραμματολογικές 
ερωτήσεις) (50%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ash, R. (επιμ.): Oxford Readings in Tacitus, Oxford University Press 2012
Μπουραζελης, K.: Οι τρόφιμοι της λύκαινας. Συνοπτική Ιστορία των Ρωμαίων και της πολιτείας 
τους από την ίδρυση της Ρώμης έως και την εποχή του Διοκλητιανου (753 π.χ. -  305 μ.Χ.), Αθήνα: 
Μ.Ι.Ε.Τ., 2017
Ogilvie, R. M. / Warmington, E. H. / Winterbottom, M. (επιμ.), Hutton, M. / Peterson, W. (μτφρ.): 
Tacitus, Agricola, Germania, Dialogus, Ann Arbor 2000, 11914 [Loeb Classical Library]
Ogilvie, R. M. / Richmond, I.: Tacitus: Agricola. Text, Introduction and Commentary, Oxford 
University Press 19672
Pagan, V. E. (επιμ.): A Companion to Tacitus, Oxford University Press 2012 
Πετροχειλος, Ν.: Τάκιτος, ο βιος του Ιουλίου Αγρικόλα, περί της καταγωγής και της χώρας των 
Γερμανών, Διάλογος περί ρητόρων, Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, τ. δ', Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 2013 
Syme, R: Tacitus, 2 τ., Οξφόρδη 1958
Woodman, A. J. (επιμ.): The Cambridge Companion to Tacitus, Cambridge University Press 2009 
Woodman, A. J.: Tacitus: Agricola, Cambridge University Press 2014

103



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Πεζογραφία II, Τάκιτος, Agricola

Κωδικός Μαθήματος ΥΛΦ186
Διδάσκων: Άννα Μαστρογιάννη

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

amastrog@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ---
Εξάμηνο:

Ο00
ο<Χ)

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass)
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
Tα θέματα θα αναρτηθούν την ημέρα της εξέτασης στην 
κατηγορία «Εγγραφα» του μαθήματος στο e-class. Οι 
φοιτητές/τριες θα πρέπει να κατεβάσουν το αρχείο, να 
απαντήσουν στα θέματα και να στείλουν τις απαντήσεις με 
μήνυμα μέσω e-class. Η εκπρόθεσμη αποστολή των 
απαντήσεων σημαίνει αποκλεισμό από την εξέταση.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά την πληκτρολόγηση των απαντήσεων, 
μπορούν να γράψουν τις απαντήσεις σε κόλλα αναφοράς και 
να τις στείλουν σκαναρισμένες ή φωτογραφημένες με 
ευκρίνεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
amastrog@helit.duth.gr

Η εξέταση θα περιλαμβάνει: α) μετάφραση προτάσεων από 
διαφορετικά σημεία του λατινικού κειμένου (2 μονάδες) β) 
ερμηνευτική ερώτηση (3 μονάδες) γ) γραμματικο-συντακτικές 
παρατηρήσεις (2 μονάδες) δ) γραμματολογικές ερωτήσεις (3 
μονάδες).
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΕΛΦ182
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΛΦ182 ΕΞΑΜ Η Ν Ο  ΣΠ Ο ΥΔΩ Ν  ΕΑΡΙΝΟ / 6ο ή 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ -  ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  

ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το 

σ ύ ν ο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ π ο β ά θ ρ ο υ , Γε ν ικ ώ ν  Γν ώ σ εω ν, 

Ε π ισ τη μ ο ν ικ ή ς  Π ε ρ ιο χή ς, Α ν ά π τυ ξη ς  
Δ ε ξιο τή τ ω ν

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μ αθησιακά Α π οτελέσματα
Π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι τα  μ α θ η σ ια κ ά  α π ο τε λ έ σ μ α τα  του μ α θ ή μ α το ς  ο ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ε ς  γνώ σ ε ις, δ ε ξ ιό τη τε ς  κα ι 
ικ α ν ό τη τε ς  κ α τα λ λ ή λ ο υ  ε π ιπ έ δ ο υ  π ο υ  θ α  α π ο κ τή σ ο υ ν  ο ι φ ο ιτη τέ ς  μ ε τ ά  τη ν  ε π ιτυ χή  ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  του  
μ α θ ή μ α το ς.
Σ υ μ β ο υ λ ε υ τε ίτε  το Π α ρ ά ρ τη μ α  Α

• Π ε ρ ιγρ α φ ή  του  Ε π ιπ έ δ ο υ  τω ν  Μ α θ η σ ια κ ώ ν  Α π ο τε λ ε σ μ ά τω ν  γ ια  κ ά θ ε  έ ν α  κύ κ λο  σ π ο υ δ ώ ν  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  
Π λ α ίσ ιο  Π ρ ο σ ό ν τω ν  του  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Χ ώ ρ ο υ  Α ν ώ τα τη ς  Ε κ π α ίδ ε υ σ η ς

• Π ε ρ ιγ ρ α φ ικ ο ί Δ ε ίκ τε ς  Ε π ιπ έ δ ω ν  6, 7  & 8  του  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Π λ α ισ ίο υ  Π ρ ο σ ό ν τω ν  Δ ιά  Β ίο υ  Μ ά θ η σ η ς  
κα ι Π α ρ ά ρ τη μ α  Β

• Π ε ρ ιλ η π τ ικ ό ς  Ο δ η γ ό ς  σ υ γ γ ρ α φ ή ς  Μ α θ η σ ια κ ώ ν  Α π ο τε λ ε σ μ ά τω ν

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το αντικείμενο της 
Λατινικής Παλαιογραφίας. Οι φοιτητές/τριες θα εκτεθούν σε διάφορα είδη λατινικών 
γραφών μέσω ενδεικτικών παραδειγμάτων από χειρόγραφους κώδικες και αρχέτυπες 
εκδόσεις από τον 1ο-2ο αι. έως και τον 15ο-16ο αι.. Θα γνωρίζουν και θα χρησιμοποιούν 
βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του αντικειμένου της Λατινικής Παλαιογραφίας, θα 
αναγνωρίζουν και θα περιγράφουν τα βασικά είδη της λατινικής γραφής, βραχυγραφίες, 
στίξη, διάστιχα και άλλα σχόλια, μικρογραφίες κ.τ.λ., χειρόγραφων κωδίκων και αρχέτυπων 
εκδόσεων, θα περιγράφουν παλαιογραφικά χειρόγραφους κώδικες εφαρμόζοντας τα
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σύγχρονα παλαιογραφικά κριτήρια, και θα χρονολογούν βάσει της γραφής και άλλων 
ενδείξεων χειρόγραφους κώδικες. Επιπλέον, θα εφαρμόζουν τις μεθόδους κριτικής των 
κειμένων σε κείμενα που παραδίδονται μέσω της χειρόγραφης παράδοσης με στόχο την 
αποκατάσταση και κριτική έκδοση τους, τη σύνταξη υπομνημάτων (κριτικού, πηγών κ.τ.λ.), 
την αναγνώριση και ταξινόμηση σφαλμάτων, τη στεμματική ανάλυση κ.ά.
Γενικές Ικανότητες

Λ α μ β ά ν ο ν τα ς  υ π ό ψ η  τις  γ ε ν ικ έ ς  ικ α ν ό τη τε ς  π ο υ  π ρ έ π ε ι να  έχε ι α π ο κ τή σ ε ι ο π τυ χ ιο ύ χ ο ς  (ό π ω ς  α υ τές  
α ν α γ ρ ά φ ο ν τα ι σ το  Π α ρ ά ρ τη μ α  Δ ιπ λ ώ μ α το ς  κα ι π α ρ α τ ίθ ε ν τα ι α κ ο λ ο ύ θ ω ς) σ ε  π ο ια  / π ο ιε ς  α π ό α υ τέ ς  α π ο σ κ ο π ε ί 
το μ ά θ η μ α ;.
Α ν α ζή τη σ η , α νά λ υ σ η  κα ι σ ύ ν θ ε σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κα ι 
π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν , μ ε  τη χ ρ ή σ η  κα ι τω ν  α π α ρ α ίτη τω ν  
τε χ ν ο λ ο γ ιώ ν
Π ρ ο σ α ρ μ ο γή  σ ε  νέ ε ς  κ α τα σ τά σ ε ις  
Λ ή ψ η  α π ο φ ά σ ε ω ν  
Α υ τό ν ο μ η  ε ρ γ α σ ία  
Ο μ α δ ική  ε ρ γ α σ ία  
Ε ρ γα σ ία  σ ε  δ ιε θ ν έ ς  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  
Ε ρ γα σ ία  σ ε  δ ιε π ισ τη μ ο ν ικ ό  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  
Π α ρ ά γω γή  ν έ ω ν  ε ρ ε υ ν η τ ικ ώ ν  ιδ ε ώ ν

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών

• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Εισαγωγή στη Λατινική Παλαιογραφία και Κωδικολογία I
2 Εισαγωγή στη Λατινική Παλαιογραφία και Κωδικολογία II
3 Λατινικές Βραχυγραφίες/Ταχυγραφίες
4 Γραφές Ρωμαϊκής και Ύστερης Ρωμαϊκής Περιόδου I (Ρωμαϊκή Τετράγωνη 

Κεφαλαιογράμματη Γραφή. Παλαιότερη Ρωμαϊκή Επισεσυρμένη Γραφή)
5 Γραφές Ρωμαϊκής και Ύστερης Ρωμαϊκής Περιόδου II (Ρωμαϊκή Αγροικική 

Κεφαλαιογράμματη Γραφή)
6 Γραφές Ρωμαϊκής και Ύστερης Ρωμαϊκής Περιόδου III (Ρωμαϊκή Στρογγυλόσχημη & 

Ημιστρογγυλόσχημη Γραφή. Νεώτερη Ρωμαϊκή Επισεσυρμένη Γραφή)
7 Επιχώριες Γραφές I (Ιταλία και Ισπανία)
8 Επιχώριες Γραφές II (Γαλλία και Γερμανία)
9 Επιχώριες Γραφές III (Ιρλανδία και Βρετανία)
10 Καρολίγγεια Μικρογράμματη Γραφή
11 Γοτθικές Γραφές
12 Ουμανιστική Βιβλιακή και Επισεσυρμένη Γραφή
13 Αρχέτυπες Εκδόσεις

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Π ρ ό σ ω π ο  μ ε  π ρ ό σ ω π ο , Ε ξ  α π ο σ τά σ ε ω ς  
ε κ π α ίδ ε υ σ η  κ.λπ.

- ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. ΚΑΤ' 
ΟΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ ρ ή σ η  Τ.Π .Ε. σ τη  Δ ιδ α σ κ α λ ία , σ τη ν  
Ε ρ γα σ τη ρ ια κ ή  Ε κπ α ίδ ε υ σ η , σ τη ν  

Ε π ικ ο ιν ω ν ία  μ ε  το υ ς  φ ο ιτη τέ ς

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
• ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ eClass
• ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σ χ ε δ ια σ μ ό ς  κα ι δ ια χ ε ίρ ισ η  έ ρ γ ω ν
Σ ε β α σ μ ό ς  σ τη  δ ια φ ο ρ ε τικ ό τη τα  κ α ι σ τη ν
π ο λ υ π ο λ ιτ ισ μ ικ ό τη τα
Σ ε β α σ μ ό ς  σ το  φ υ σ ικ ό  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν
Επ ίδ ειξη  κ ο ιν ω ν ικ ή ς, ε π α γ γ ε λ μ α τικ ή ς  κα ι η θ ικ ή ς
υ π ε υ θ υ ν ό τη τα ς  κα ι ε υ α ισ θ η σ ία ς  σ ε  θ έ μ α τα  φ ύ λ ο υ
Ά σ κ η σ η  κ ρ ιτ ικ ή ς  κα ι α υ το κ ρ ιτ ικ ή ς
Π ρ ο α γω γή  τη ς  ε λ ε ύ θ ε ρ η ς, δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή ς  κα ι ε π α γ ω γ ικ ή ς
σ κ έ ψ η ς
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• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ e-
mail

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

Δρα στηριότητα
Φ όρτος Εργασία ς  

Εξαμήνου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

39

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

109

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

150

ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τελική Αξιολόγηση:

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

Δίωρη Γραπτή ή Προφορική Εξέταση στα Ελληνικά, η 
οποία περιλαμβάνει:
Ι. Μεταγραφή ή ανάγνωση αποσπασμάτων κειμένων 
από φωτογραφίες χειρογράφων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
- BATELLI, Giulio. Lezioni dipaleografia, 3rd ed. Vatican City 1949, repr. 1978.
- BISCHOFF, Bernhard. Latin Palaeography. Antiquity & the Middle Ages. Translated by David 
Ganz & Daibhf 0  Croinfn, Cambridge University Press, 1990. Στα γερμανικά: Bernhard 
Bischoff, Palaographie des romischen Altertums und des abendlandischen Mittelalters,
Berlin 1979, 2nd ed. Berlin 1986, και στα γαλλικά: Bernhard Bischoff, Paleographie de 
l'Antiquite romaine et du Moyen Age occidental, traduit par Hartmut Atsma et Jean Vezin, 
Paris 1985.
- BROWN, M.P. A Guide to Western Historical Scripts from Antiquity to 1600. London 1990.
- CANELLAS L0PEZ, Angel. Exempla scriptarum latinarum. Zaragoza 1949.
- CAPELLI, Adriano. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine. Milan 1979.
- CLEMENS, R. and GRAHAM, T. Introduction to Manuscript Studies. Ithaca and London,
2007.
- DE LA MARE, A.C. The Handwriting o f Italian Humanists. Oxford 1973.
- DEROLEZ, Albert. The Palaeography o f Gothic manuscript books: From the twelfth to early 
sixteenth century. Cambridge 2003.
- DIRINGER, David. The book before pinting. New York 1982.
- DROGIN, Marc. Medieval Calligraphy. Its history and Technique. New York. 1980
- EHRLE, F. and LIBAERT, P. Specimina Codicum Latinorum Vaticanorum. Berlin 1932.
- FAIRBANK, A. A Book of Scripts. Harmondsworth 1952.
- HARRISON THOMSON, S. Latin Bookhands of the Later Middle Ages 1100 -1 5 0 0 .
Cambridge 1969.
- JOHNSTON, Harold W. Latin manuscripts. Chicago 1897.
- LOWE, E.A. (ed) Codices Latini Antiquiores: A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts 
prior to the ninth century. Oxford 1934-1966.
- MALLON, Jean. Paleographie Romaine. Madrid 1952.
- NESBITT, Alexander. The history and technique of lettering. New York 1957, repr. 1998.
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- NUNEZ CONTRERAS, Luis. Manual de Paleografia. Fundamentos e Hlstorla de la escrltura 
latina hasta el slglo VIII. Madrid 1994.
- PROU, Maurice. Manuel de paleographle latlne et frangalse du VIe au XVIIe slecle. Paris 
1889, repr. 1924.
- SCHIAPARELLI, Luigi. La scrlttura latlna nell'eta romana. Como 1921.
- STEFFENS, F. Latelnlsche Palaographle. Berlin and Leipzig 1929.
- THOMPSON, Edward Maunde. An lntroductlon to Greek and Latln Palaeography. Oxford 
1912. repr. New York 1975. Εγχειρίδιον Ελληνικής και Λατινικής Παλαιογραφίας υπό 
Εδουάρδου Θόμψωνος κατά μετάφρασιν Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Εν Αθήναις τύποις Π. Δ. 
Σακελλαρίου, 1903.
- WATSON, A.G. Catalogue o f Dated and Datable Manuscrlpts c.700 -1600 ln the 
Department o f Manuscrlpts, The British Library 2 volumes, London 1979.
- ΖΑΧΟΥ, Β. Κ. Εισαγωγή στην Λατινική Παλαιογραφία, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016.

DIGITAL RESOURCES ON CD/DVD

- Bernard J. Muir and Nicholas Kennedy. DUCTUS. Dlgltal Latln Paleography. Version 2.0, June 
2008.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Παλαιογραφία

Κωδικός Μαθήματος ΕΕΛΦ182
Διδάσκων: Ιωάννης Ντεληγιάννης

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

inteligi@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: σ> ο

.3


00 ο

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ.
Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με προφορική 
εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους την [ημερομηνία], 
[ώρες] για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν 
δηλώσει το μάθημα (συνάπτεται κατάλογος Α.Ε.Μ. 
φοιτητών/τριών).
Η εξέταση απαρτίζεται από [αριθμός] ερωτήσεις/ασκήσεις 
διαβαθμισμένης βαθμολόγησης υπό τη μορφή ανάγνωσης ή 
μεταγραφής αποσπασμάτων από φωτογραφίες 
χειρογράφων.
Για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος, θα πρέπει οι 
φοιτητές/τριες να εισέλθουν στην πλατφόρμα προφορικής 
εξέτασης κατά την ημέρα και ώρα της εξέτασης ανά ομάδες 
δύο ατόμων κατ' ελάχιστον, διαθέτοντας τα απαραίτητα 
τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, 
κάμερα, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας). Οι 
υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος 
και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου θα σταλούν 
στους φοιτητές μέσω eClass.
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ΕΕΛΦ187
ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΛΦ187 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ / 6ο ή 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ -  ΡΗΤΟΡΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων_______________________________________________
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών στη ρωμαϊκή ρητορική, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη ρητορική του Κικέρωνα, η οποία αποτέλεσε πρότυπο για τη 
διαμόρφωση της ρητορικής τέχνης από την Κλασσική περίοδο έως και σήμερα. Παράλληλα, 
οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το ιστορικό πλαίσιο σύνθεσης των ρητορικών λόγων του 
Κικέρωνα σε μία μεταβατική περίοδο όπως ήταν η περίοδος της Ύστερης Ρωμαϊκής 
Δημοκρατίας. Η εξέταση και λεπτομερής ανάλυση (γλωσσική, υφολογική, δομική, 
ιδεολογική) επιλεγμένων τμημάτων λόγων του Κικέρωνα καλύπτει πολλές και ποικίλες 
πτυχές γνώσης της Ρώμης της περιόδου της Ύστερης Δημοκρατίας (από τη συνωμοσία του 
Κατιλίνα μέχρι την επιστροφή του Κικέρωνα από την εξορία) και στοχεύει στο να παράσχει
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στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την επιστημονική και φιλολογική 
προσέγγιση ανάλογων κειμένων.

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

- Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του λατινικού 
πεζού λόγου (γραμματολογίες, κριτικές και ερμηνευτικές εκδόσεις, γραμματικές, 
συντακτικά [σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή])

- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της μορφής, της δομής, του ύφους και του 
περιεχομένου του λατινικού πεζού λόγου και της ανάλυσής του στο πλαίσιο της 
σύγχρονης φιλολογικής επιστήμης

- Να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να περιγράφουν τις βασικές
γραμματικοσυντακτικές δομές του λατινικού πεζού λόγου

- Να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου της Ρωμαϊκής/Λατινικής
Γραμματείας

- Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά άγνωστα κείμενα του 
λατινικού πεζού λόγου

- Να γνωρίζουν τα ειδολογικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής ρητορικής
- Να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ρητορικής τέχνης του Κικέρωνα
- Να εξοικειωθούν μέσω του έργου του Κικέρωνα με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών

- Αυτόνομη εργασία
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου
- Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Εισαγωγή • Εισαγωγή στον Κικέρωνα και το έργο του· 

βιογραφικά & εργογραφικά στοιχεία, με έμφαση 
στους ρητορικούς λόγους του και στα 
χαρακτηριστικά της ρητορικής τέχνης του.

• Οι λόγοι Post Reditum In Senatu και Post Reditum ad 
Quirites: συνθήκες συγγραφής, μορφή, δομή, 
χαρακτήρες, γλώσσα, ιδεολογία, άμεση και έμμεση 
παράδοση, επίδραση και πρόσληψη.

2 • Κείμενο- 
Ερμηνευτική

• Προοίμιο
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ανάλυση: Red. Sen. 
1-8

• Κύριο Μέρος -  Διήγηση. Εξιστόρηση των 
προσπαθειών ανάκλησης του Κικέρωνα από την 
εξορία

• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 
εμπλουτισμός λεξιλογίου

3 • Κείμενο- 
Ερμηνευτική 
ανάλυση: Red. Sen. 
9-18

• Αντιδιαστολή φίλων και εχθρών
• Ψόγος εναντίον των εχθρών του
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
4 • Κείμενο- 

Ερμηνευτική 
ανάλυση: Red. Sen. 
19-25

• Έπαινος και εγκώμιο των φίλων του (α' μέρος)
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου

5 • Κείμενο- 
Ερμηνευτική 
ανάλυση: Red. Sen. 
26-30

• Έπαινος και εγκώμιο των φίλων του (β' μέρος)
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου

6 • Κείμενο- 
Ερμηνευτική 
ανάλυση: Red. Sen. 
31-35

• Εξιστόρηση της αναχώρησης του Κικέρωνα από τη 
Ρώμη και της εξορίας του

• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 
εμπλουτισμός λεξιλογίου

7 • Κείμενο- 
Ερμηνευτική 
ανάλυση: Red. Sen. 
36-39

• Κατακλείδα
• Παρέκβαση: Τρία ιστορικά παραδείγματα
• Υπόσχεση αφοσίωσης
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
8 • Κείμενο- 

Ερμηνευτική 
ανάλυση: Red. Quir. 
1-5

• Προοίμιο
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου

9 • Κείμενο- 
Ερμηνευτική 
ανάλυση: Red. Quir. 
6-11

• Ιστορικά παραδείγματα
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου

10 • Κείμενο- 
Ερμηνευτική 
ανάλυση: Red. Quir. 
12-17

• Κύριο Μέρος -  Διήγηση
• Έπαινος και εγκώμιο των φίλων του
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
11 • Κείμενο- 

Ερμηνευτική 
ανάλυση: Red. Quir. 
18-25

• Κατακλείδα
• Υποσχέσεις ευγνωμοσύνης και αφοσίωσης
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
12 • Ο

ψευδοκικερώνειος 
λόγος Pridie quam 
in exsilium iret

• Αυθεντικότητα και δομή του λόγου

13 • Pridie quam in 
exsilium iret: 
Επισκόπηση 
περιεχομένου

• Συνοπτική επισκόπηση του περιεχομένου του από 
μετάφραση
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις και ασκήσεις στην τάξη. Κατ' οίκον μελέτη

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

και εξάσκηση.

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT
• ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e- 
class

• ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ e-
mail

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

39

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

150

ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τελική Αξιολόγηση:

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

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

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
- Achard, G. (1981). Pratique rh0torique et ίάέοίοςίβ politique dans les discours optimates 

de Cicέron, Leiden.
- Bergemann, C. (1992). Politik und Religion im spatrepublikanischen Rom, Stuttgart.
- Boll, T. (2019). Ciceros Rede cum senatui gratias egit. Ein Kommentar, Berlin-Boston.
- Booth, J. (2007). Cicero on the Attack: Invective and Subversion in the Orations and 

Beyond, Swansea.
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1909, Paris, 41-61.

- Briot, P. (1968). "Sur I'exil de Ciceron", Latomus 27, 406-14.
- Claassen, J.-M. (1992). "Cicero's Banishment: Tempora et Mores" AClass 35, 19-47.
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- Claymore, J. (2011). Post reditum: Cicero's Forensic Repositioning, Διατρ. University of 
Florida, Florida.

- Courtney, E. (1989). "Notes on Cicero's Post Reditum Speeches", RhM  132, 47-53.
- De Benedetti, G. (1929). "L'esilio di Cicerone e la sua importanza storico-politica", 

Historic/. Studi storici per l'antichita classi-ca 3, 331-63, 539-68, 761-89.
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- Deligiannis, I. (2018). "Historiography, autobiography and self-praise in Cicero's political 
dialogues (Rep. & Leg.) and his Epist. 5, 12", RCCM  60, 141-54.

- Dyck, A. (2004). "Cicero's Devotio: The Roles of Dux and Scape-Goat in his Post Reditum 
Rhetoric", HSPh 102, 299-314.

- Gaertner, J. F. (2007). Writing Exile: The Discourse o f Displacement in Greco-Roman 
Antiquity and Beyond, Leiden-Boston.

- Gamberale, L. (1979). "Pseudociceroniana (exil. 6; 8)", Invigila-ta Lucernis 1, 77-88.
- —  (1997). "Dal falso al vero Cicerone. Note critiche all'orazione Pridie quam in exilium 

iret e alla Pro Rabirio perduellionis reo, 31", στο P. D'Alessandro (επιμ.), ΜΟΥΣΑ. Scritti in 
onore di Giuseppe Morelli, Bologna, 331-43.

- —  (1998). "Dalla retorica al centone nell'Oratio pridie quam in exilium iret. Aspetti della 
fortuna di Cicerone fra III e IV secolo", στο Cultura latina pagana fra terzo e quinto secolo 
dopo Cristo. Atti del Convegno (Mantova, 9-11 ottobre 1995), Firenze, 53-75.

- Garcea, A. (2005). Cicerone in esilio. L'epistolario e le passioni, Hildesheim-Zurich-New 
York.

- Heibges, U. (1969). "Religion and Rhetoric in Cicero's Speeches", Latomus 28, 833-49.
- Heppel, S. (1995). Cicero's post reditum Speeches: Three Studies, Διατρ. Durham 

University, Durham.
- Karsten, H. T. (1879). "Cicero. Orationes post reditum tres. Oratio de domo", Mnemosyne 

7, 399-410.
- Keeline, T. J. (2018). The Reception o f Cicero in the Early Roman Empire. The Rhetorical 

Schoolroom and the Creation o f a Cultural Legend, Cambridge.
- Kelly, G. P. (2006). A History o f Exile in the Roman Republic, Cambridge.
- Kennedy, G. A. (1972). The Art o f Rhetoric in the Roman World: 300 B.C.-A.D. 300, 

Princeton.
- La Bua, G. (2019). Cicero and Roman Education. The Reception o f the Speeches and 

Ancient Scholarship, Cambridge.
- La Farina, R. (2008). "L'esilio eroico, ovvero la devotio di Cicerone", στο G. Picone (επιμ.), 

Clementia Caesaris. Modelli etici, parenesi e retorica dell'esilio, Palermo, 327-43.
- MacCormack, S. (1975). "Latin Prose Panegyrics", στο T. A. Dorey (επιμ.), Empire and 

Aftermath. Silver Latin II, London, 143-205.
- MacKendrick, P. (1995). The Speeches o f Cicero. Context, Law, Rhetoric, London.
- Maslowski, T. -  Rouse, R. H. (1984). "The Manuscript Tradition of Cicero's Post-exile 

Orations", Philologus 128, 60-104.
- Narducci, E. (1997). "Perceptions of Exile in Cicero: The Philosophical Interpretation of a 

Real Experience", AJPh 118, 55-73.
- ---- (2004). "Percezioni dell'esilio in Cicerone. Esperienza vissuta e interpretazione

filosofica", στου ιδίου, Cicerone e i suoi interpreti. Studi sull'opera e la fortuna, Pisa, 95
113.

- Nicholson, J. (1992). Cicero's Return from Exile. The Orations Post reditum, New York.
- Ντεληγιάννης, Ι. (2021). Μ. Τύλλιου Κικέρωνα Λόγοι επ' Απονοστήσει Ευχαριστήριοι 

ενώπιον της Συγκλήτου και προς τους Ρωμαίους Πολίτες. Εισαγωγή -  Κείμενο -  
Μετάφραση -  Ερμηνευτικός Σχολιασμός, Αθήνα.
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- Papanikolaou, Ch. (1995). Aspects o f Cicero's Popular and Senatorial Speeches, Διατρ. 
University of Leeds, Leeds.

- Rawson, E. (1975). Cicero: A Portrait, London.
- Riggsby, A. M. (2002). "The Post reditum  speeches", στο J. M. May (επιμ.), Brill's 

Companion to Cicero. Oratory and Rhetoric, Leiden-Boston, 159-95.
- Settle, J. N. (1962). The Publication of Cicero's Orations, Διατρ. University of North 

Carolina, Chapel Hill.
- Steel, C. (2005). Reading Cicero: Genre and Performance in Late Republican Rome, 

London.
-   (2006). Roman Oratory, Cambridge.
- Watts, N. H. (1923). Cicero: The Speeches with an English translation. Pro Archia poeta, 

Post reditum in Senatu, Post reditum ad Quirites, De domo sua, De Haruspicum responsis, 
Pro Plancio, London-Cambridge ^ Α ) .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Ρητορική

Κωδικός Μαθήματος ΕΕΛΦ187
Διδάσκων: Ιωάννης Ντεληγιάννης

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

inteligi@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: σ> ο

.3


00 ο

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ.
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με γραπτή 
εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass) την 
[ημερομηνία], [ώρες] για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που 
έχουν δηλώσει το μάθημα (συνάπτεται κατάλογος Α.Ε.Μ. 
φοιτητών/τριών).
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενότητας 
«Ασκήσεις» του eClass. Η εξέταση απαρτίζεται από [αριθμός] 
ερωτήσεις/ασκήσεις διαβαθμισμένης βαθμολόγησης υπό τη 
μορφή μεταφραστικών ασκήσεων πολλαπλής επιλογής, 
μεταφραστικών ασκήσεων αντιστοίχισης, γραμματικών 
ασκήσεων συμπλήρωσης κενών, συντακτικών ασκήσεων 
αντιστοίχισης, και πραγματολογικών-γραμματολογικών 
ερωτήσεων αντιστοίχισης και σωστού-λάθους, στις ενότητες 
εξέτασης, όπως αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη του 
μαθήματος και με αντίστοιχη βαθμολόγηση: Μετάφραση 
κειμένου 10%, Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 40%, 
και Ερωτήσεις εισαγωγής και σχολίων 50%.
Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι μία ώρα. Οι ερωτήσεις 
ανακατανέμονται κάθε φορά διαφορετικά για κάθε 
εξεταζόμενο/η. Υπάρχει η δυνατότητα δύο προσπαθειών, σε 
περίπτωση που κάποιος/α επιθυμεί να αλλάξει την πρώτη
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απάντησή του/της, και δυνατότητα προσωρινής 
αποθήκευσης.
Για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος, θα πρέπει οι 
φοιτητές/τριες να εισέλθουν στο eClass κατά την ημέρα και 
ώρα της εξέτασης και στη σελίδα του μαθήματος, από τις 
επιλογές που υπάρχουν αριστερά της σελίδας, θα επιλέξουν 
την επιλογή «Ασκήσεις». Θα μεταφερθούν στη σελίδα των 
ασκήσεων, όπου θα βρουν την Άσκηση [τίτλος άσκησης]. 
Πατώντας την και ακολουθώντας τις οδηγίες θα 
ολοκληρώσουν την άσκηση/εξέταση.
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ΥΒΦ271
Βυζαντινή Υμνογραφία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΣΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΒΦ271 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βυζαντινή Υμνογραφία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  

ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το  

σ ύ ν ο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: [ΒΦ221] Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04594/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι ικανός:
- Να εντοπίζει τις πηγές της αρχαϊκής λειτουργικής ποίησης και να αξιολογεί την δομή των 
πρώτων ύμνων.
- Να διακρίνει τα μορφολογικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά, την λειτουργική θέση και τα 
μέρη του κοντακίου.
- Να κατανοεί τους μετρικούς κανόνες.
- Να απαριθμεί τη γλώσσα, τα εξωτερικά και εσωτερικά γνωρίσματα του έργου του Ρωμανού 
του Μελωδού.
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- Να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του Ακαθίστου Ύμνου.
- Να κατανοεί την γένεση και την εξέλιξη του είδους του κανόνα.
- Να περιγράφει τα βασικά βήματα της κριτικής έκδοσης των ύμνων.
- Να αντιλαμβάνεται την υμνογραφία ως πηγή για την ιστορία, την θεολογία, την φιλοσοφία 
κλπ.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
-Αυτόνομη εργασία 
-Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
Το μάθημα στοχεύει στο να γνωρίσουν οι φοιτητές το είδος της Βυζαντινής Υμνογραφίας. 
Παρουσιάζονται οι απαρχές της υμνογραφίας και η αρχαϊκή λειτουργική ποίηση. Αναλύεται 
το «κοντάκιο» και τα χαρακτηριστικά του και παρουσιάζεται η ποίηση του Ρωμανού του 
Μελωδού. Ακολούθως εξετάζεται ο «κανών» και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, καθώς 
και οι μεγάλοι ποιητές των κανόνων. Παρουσιάζεται η υμνογραφική ορολογία, η μετρική της 
λειτουργικής ποίησης και εξετάζεται η υμνογραφία ως ιστορική πηγή αλλά και ως έκφραση 
θεολογικών, φιλοσοφικών, πολιτικών κλπ. ιδεών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και προβολέας): Powerpoint 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Eπικοινωνία μέσω e-mail

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες
Μελέτη 71 ώρες
Ανάλυση βιβλιογραφίας 
και ασκήσεις

40 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική γλώσσα

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης: Συμπερασματική αξιολόγηση 
με δοκιμασία πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης ή ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων 
ή προαιρετική εργασία.

Κριτήρια αξιολόγησης: η σωστή χρήση της ελληνικής 
γλώσσας και ο βαθμός ανταπόκρισης στα θέματα της 
εξέτασης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 
καταχωρισμένα στο eclass.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Beck Hans-Georg, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, MUnchen, 1959. 
Christ W. — Paranikas M., Anthologia Graeca Carminum Christianorum, Lipsiae, 1871.
Follieri H., Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae, l-V, [Studi et Testi 211-215 bis], Citta del 
Vaticano, 1961-1966.
Geisser D.-H., Le systeme musical de I'Eglise grecque, Roma, 1901.
Hannick C., Das byzantinische Eigengut der neuzeitlichen slavischen Menaen und seine 
griechischen Originale, l-lll, Paderborn, 2006.
Horandner W., Η ποίηση στη βυζαντινή κοινωνία μορφή και λειτουργία, Αθήνα, 2017.
James L. (επιμ.), A Companion to Byzantium, Malden-Oxford, 2010.
Jeffreys E.— J. Haldon — R. Cormack, The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oxford 
University Press 2008.
Kazhdan Al., A history o f Byzantine History (650-850), Aθήνα 1999.
Krumbacher K., Ιστορία τής Βυζαντηνής (sic) Λογοτεχνίας, (μτφρ. Γ. Σωτηριάδης), Ι-ΙΙΙ, Άθηναι, 
1900.
Lauxtermann M., Οι απαρχές του ρυθμού, Θεσσαλονίκη, 2007.
Migne J. P., Patrologiae cursus completus, series Graeca, Parisiis, 1857-1866.
Schiro l. (ed.), Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae Inferioris, l-Xll, Roma, 1966
1980.
Szoverffy J., A guide to Byzantine Hymnography, l- ll, Leiden, 1978-1979.
Wellesz E., A history o f Byzantine Mysic and Hymnograghy, Oxford, 1961.
West M., Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, Αθήνα, 1989.
Weyh W., Η ακροστιχίδα στη βυζαντινή ποίηση των κανόνων, (μτφρ. Μ. Βακαλοπούλου), εκδ. 
Επέκταση, Κατερίνη 2005.
Αλυγιζάκης Α., Η Οκταηχία Στην Ελληνική (Βυζαντινή) Λειτουργική Υμνογραφία, 
Θεσσαλονίκη, εκδ. Πουρναράς, 1990.
Αρβανίτης Ι., Ο ρυθμός των εκκλησιαστικών μελών μέσα από τη παλαιογραφική έρευνα και 
την εξήγηση της παλαιάς σημειογραφίας, δ.δ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2010. 
Δετοράκης Θ., Βυζαντινή Υμνογραφία, Ηράκλειο, 21997.
Δετοράκης Θ., Βυζαντινή Φιλολογία. Τά πρόσωπα καί τά κείμενα, l-lll, Ηράκλειο -  Αθήνα, 
1995-2003-2018.
Δετοράκης Θ., Κοσμάς ό Μελωδός, Βίος καί ’Έργο, Άνάλεκτα Βλατάδων 28, Πατριαρχικόν 
Ίδρυμα Πατριαρχικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1979.
Ζήδρος Α., Η μετρική των ασματικών κανόνων, δ.δ., ΔΠΘ, 2020.
Εύστρατιάδης Σ., Είρμολόγιον, έκδ. Κυριακίδης, Άθηναι, 22006.
Κορακίδης Άλ. , Βυζαντινή Υμνογραφία, Ι-ΙΙΙ, Άθηνα 2006.
Κουπιτώρης Π., «Περί του ρυθμού εν τη υμνογραφία της Ελληνικής Εκκλησίας», Bulletin de 
Correspondance Hellenique 2 (1878) 372-391.
Μητσάκης Κ., Βυζαντινή Υμνογραφία από τήν έποχή τής Καινής Διαθήκης ώς τήν 
Είκονομαχία, Άθηναι, 21986.
Παΐδας Κ, Εισαγωγή στη βυζαντινή ποίηση, Αθήνα, 22006.
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Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου Έλ., Ταμεΐον άνεκδότων άσματικών κανόνων, Άθηναι, 1996. 
Πάσχος Π., Λόγος καί μέλος: Εισαγωγή στην βυζαντινή - λειτουργική Υμνογραφία της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, I, Αθήνα, 2017.
Πολέμης Ι. - Μινέβα Ε., Βυζαντινά υμνογραφικά και αγιολογικά κείμενα, Αθήνα, 2015. 
Τρεμπέλας Π., 'Εκλογή ελληνικής ορθοδόξου ύμνογραφίας, Αθήνα, 42007.
Τωμαδάκης Ν., Η βυζαντινή υμνογραφία και ποίησις, Θεσσαλονίκη, 1993.
Φίλιας Γ., Εισαγωγή στην Ιστορία και θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων, Αθήνα, 2019.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Byzantinische Zeitshrift
Byzantion
Βυζαντινά
Dumbarton Oaks Papers
Ελληνικά
JOB

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Βυζαντινή Υμνογραφία

Κωδικός Μαθήματος ΥΒΦ271
Διδάσκων: Αλέξανδρος Λιαρμακόπουλος

Τρόπος επικοινωνίας με aliarmak@law.duth.gr
διδάσκοντα τηλ. 6938284436

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) υποψήφιος διδάκτωρ Τ.Ε.Φ.
Εξάμηνο: ΣΤ' και Η'

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ.
Τρόποι εξέτασης: (3) τελική γραπτή εξέταση μέσω eClass.
Οδηγίες υλοποίησης H τελική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με γραπτή

εξέτασης: (4) εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass) για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα 
(συνάπτεται κατάλογος Α.Ε.Μ. φοιτητών/τριών).
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενότητας 
«Ασκήσεις» του eClass. Η εξέταση απαρτίζεται από 
ερωτήσεις/ασκήσεις διαβαθμισμένης βαθμολόγησης.
Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες. Οι 
ερωτήσεις ανακατανέμονται κάθε φορά διαφορετικά για 
κάθε εξεταζόμενο/η.
Για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος, θα πρέπει οι 
φοιτητές/τριες να εισέλθουν στο eClass κατά την ημέρα και 
ώρα της εξέτασης και στη σελίδα του μαθήματος, από τις 
επιλογές που υπάρχουν αριστερά της σελίδας, θα επιλέξουν 
την επιλογή «Ασκήσεις». Θα μεταφερθούν στη σελίδα των 
ασκήσεων, όπου θα βρουν την Άσκηση «Τελική γραπτή 
εξέταση». Πατώντας την και ακολουθώντας τις οδηγίες θα 
ολοκληρώσουν την άσκηση/εξέταση.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΔΙΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΕΒΦ281
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ 281 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α να λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/432636

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων_______________________________________________
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, 
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Γενικές Ικανότητες

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

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ/ ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
2. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
3. ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
4. ΣΧΕΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ 

ΣΚΕΨΗΣ
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
6. ΦΩΤΙΟΣ
7. ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
8. ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ
9. ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ
10. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ
11. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ
12. ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ
13. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 40
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

49

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 60

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

ΓΛΩΣΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
- Ν. Αθ. Ματσούκας, Ιστορία της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001.

Β. Ν. Τατάκη, Η Βυζαντινή Φιλοσοφία, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και 
Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1977.

-H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, Η λόγια κοσμική γραμματεία των βυζαντινών, τόμ. Α', 
ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991.

- Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Έργα, Πρόλογος-εισαγωγή-απόδοση στη νεοελληνική- 
σχόλια Κ. Φραντζολά, Το περιβόλι της Παναγίας, Θεσσαλονίκη 2017.

- Θ. Μετοχίτης, Ηθικός ή Περί Παιδείας, Εισαγωγή-κριτική έκδοση-μετάφραση-σημειώσεις Ι. 
Πολέμης, Κανάκη, Αθήνα 2002.

- Ε. Jeffreys et alii, The Oxford Handbook o f Byzantine Studies, Oxford University Press 2008.

- K. Ierodiakonou et alii, Byzantine Philosophy and its ancient sources, Oxford 2002.

- J. N. Ljubarskij, Η προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ Ψελλού, Κανάκη, Αθήνα 2004.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΣΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΕΒΦ306
ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ306 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το φύλο στη Βυζαντινή Γραμματεία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: [ΒΦ221] Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04593/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι ικανός:
- να διακρίνει τις καταβολές της θέσης της γυναίκας στο Βυζάντιο
- να αναλύει την νομική θέση της γυναίκας και του άνδρα.
- να διακρίνει το ρόλο της γυναίκας και του άνδρα στην κοινωνική ζωή.
- να απαριθμεί τομείς της βυζαντινής γραμματείας όπου διέπρεψαν γυναίκες.
- να αντιλαμβάνεται τις περιπτώσεις δυναμικών γυναικών του παλατίου.
- να αναλύει τη γένεση και ανάπτυξη του γυναικείου μοναχισμού.
- να διακρίνει την νομική θέση των ευνούχων.
- να αντιλαμβάνεται την αξία του σώματος, του φύλου και της γενετήσιας λειτουργίας και 
την προστασία τους στη βυζαντινή νομική γραμματεία.
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- να αναλύει την διαρκή μέριμνα και η φιλανθρωπία της Εκκλησίας για τις αδύναμες 
γυναίκες και τις απροστάτευτες χήρες.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
-Αυτόνομη εργασία 
-Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στην σύγχρονη περί φύλου 
προβληματική επί κειμένων της βυζαντινής εποχής. Εξετάζονται οι περί φύλου αντιλήψεις 
των βυζαντινών και πώς αυτές εμφανίζονται στα επίσημα κείμενα της βυζαντινής Πολιτείας 
αλλά και της Εκκλησίας. Αναλύονται ειδικές κατηγορίες έμφυλων ταυτοτήτων και η σχέση 
τους με τους μηχανισμούς εξουσίας. Επίσης στις ενότητες παρουσιάζονται με κριτήριο το 
φύλο οι ιδιαιτερότητες της φιλολογικής παραγωγής.

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

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και προβολέας): Powerpoint 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Eπικοινωνία μέσω e-mail

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες
Μελέτη 71 ώρες
Ανάλυση βιβλιογραφίας 
και ασκήσεις

40 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική γλώσσα 
Μέθοδοι αξιολόγησης: Συμπερασματική αξιολόγηση 
με δοκιμασία πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης ή ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων 
ή προαιρετική εργασία.
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Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Κριτήρια αξιολόγησης: η σωστή χρήση της ελληνικής 
γλώσσας και ο βαθμός ανταπόκρισης στα θέματα της 
εξέτασης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 
καταχωρισμένα στο eclass.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Angold M., Church and society In Byzantium under the Comneni, 1081-1261, Cambridge 1995. 
Beck H.-G., Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich, Mϋnchen 21977.
Beck H.-G., Η Βυζαντινή χιλιετία, Αθήνα 21992.
Berger T., Gender Differences and the Making o f Liturgical History (Liturgy, Worship and 
Society), Ashgate, 2011.
Boswell J., Γάμοι μεταξύ ανδρών. Οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις στην αρχαία Ελλάδα, Ρώμη και 
μεσαιωνική Ευρώπη, Αθήνα, 2004.
Brisson L., Το αμφίβολο φύλο: ανδρογυνία και ερμαφροδιτισμός στην ελληνορωμαϊκή 
αρχαιότητα, Αθήνα, 2003.
Brubaker L., «The age of Justinian: gender and society», έν Maas Μ., The Cambridge 
companion to the age o f Justinian, Cambridge, 2005, σ. 427-447.
Calame C., Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, 2006.
Cantarella E., Bisexuality in the Ancient World, New Haven, 1992.
Cohen D., Νόμος, σεξουαλικότητα και κοινωνία, Αθήνα, 1999.
Consoli Μ. Ιδού ο άνθρωπος. Η ομοφυλοφιλία στη Βίβλο, Αθήνα, 2001.
Constantinou St - Meye M., Emotions and Gender in Byzantine Culture, Palgrave, 2019.
Dover E., Η ομοφυλοφιλία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, 2012.
Ernoult N. - Violaine S. C., Προβλήματα του φύλου στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, 2009.
Ga§par C., «"The spirit of fornication, whom the children of the Hellenes used to call Eros": 
Male homoeroticism and the rhetoric of chastity in the letters of Nilus of Ancyra», έν N. Van 
Deusen, Chastity: a study in perception, ideals, opposition, Leiden, 2008, σ. 151-183.
Hubbard Th., Homosexuality in Greece and Rome: a sourcebook of basic documents, Berkeley,
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-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Byzantinische Zeitschrift
Byzantion
Βυζαντινά
Dumbarton Oaks Papers
Ελληνικά
JOB

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Το φύλο στη Βυζαντινή Γραμματεία

Κωδικός Μαθήματος ΕΕΒΦ306
Διδάσκων: Αλέξανδρος Λιαρμακόπουλος

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

aliarmak@law.duth.gr 
τηλ. 6938284436

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) υποψήφιος διδάκτωρ Τ.Ε.Φ.
Εξάμηνο: ΣΤ' και Η'

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ.
Τρόποι εξέτασης: (3) τελική γραπτή εξέταση μέσω eClass.
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
H τελική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με γραπτή 
εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass) για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα 
(συνάπτεται κατάλογος Α.Ε.Μ. φοιτητών/τριών).
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενότητας 
«Ασκήσεις» του eClass. Η εξέταση απαρτίζεται από 
ερωτήσεις/ασκήσεις διαβαθμισμένης βαθμολόγησης.
Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες. Οι ερωτήσεις 
ανακατανέμονται κάθε φορά διαφορετικά για κάθε 
εξεταζόμενο/η.
Για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος, θα πρέπει οι 
φοιτητές/τριες να εισέλθουν στο eClass κατά την ημέρα και 
ώρα της εξέτασης και στη σελίδα του μαθήματος, από τις 
επιλογές που υπάρχουν αριστερά της σελίδας, θα επιλέξουν 
την επιλογή «Ασκήσεις». Θα μεταφερθούν στη σελίδα των 
ασκήσεων, όπου θα βρουν την Άσκηση «Τελική γραπτή 
εξέταση». Πατώντας την και ακολουθώντας τις οδηγίες θα 
ολοκληρώσουν την άσκηση/εξέταση.
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ΕΕΒΦ307
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ307 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλολογία και Ψηφιακές Τεχνολογίες
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις/διαδραστικό μάθημα σε τάξη 2 4
εργαστηριακές ασκήσεις 2 2

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής/Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: --

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04492/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων_______________________________________________
Σκοπός του μαθήματος είναι να ενισχύσει τον ψηφιακό γραμματισμό των φοιτητών και 
κυρίως σε σχέση με την επιστήμη της φιλολογίας και να εισάγει την έννοια της 
επιστημονικής προσέγγισης και μεθοδολογίας στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. 
Ολοκληρώνοντας το μάθημα, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες 
προσέγγισης της ψηφιακής έρευνας σε χειρόγραφα/παπύρους, πέρα από την απλή 
επεξεργασία κειμένου και τη γενική πρόσβαση του διαδικτύου και χρήση εφαρμογών 
επικοινωνίας. Θα γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία/ εφαρμογές/ βάσεις δεδομένων/ 
ιστοτόπους που συνδέονται με τη μελέτη χειρογράφων. Επίσης, θα έχουν εικόνα των
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περιορισμών και των δυνατοτήτων αυτών των εργαλείων, καθώς και της έρευνας και 
τεχνικής εργασίας που απαιτείται για τη λειτουργία αυτών των εργαλείων. Θα μπορούν, 
δηλαδή, να δουν «πίσω από την ιστοσελίδα».
Οι εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται σε συνεργασία με τον κ. Α. Σισμάνη (ΕΤΕΠ 
εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας) ακολουθούν και συμπληρώνουν την ύλη 
που καλύπτεται στην τάξη και αποβλέπουν στην εξάσκηση σε συγκεκριμένα εργαλεία και 
μεθόδους. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μία στοιχειώδη 
εξοικείωση με τη σάρωση και φωτογράφιση εγγράφων/χειρογράφων, με τη βασική 
επεξεργασία των σχετικών εικόνων. Επίσης, θα αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα και τη 
λειτουργία και τη διάρθρωση των μεταδεδομένων καθώς και τη διαδικασία επιλογής των 
σχετικών πεδίων. Τέλος, θα αντιληφθούν τις βασικές αρχές της κωδικοποίησης (αλλά δεν θα 
μπορούν να κωδικοποιήσουν αυτόνομα) και να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες των 
εντολών και της σήμανσης κειμένου.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών________________

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών.
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
1. Γενική εισαγωγή στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Εφαρμογές στη φιλολογία. 
Πάπυρος/χειρόγραφο: αντικείμενο, κείμενο, ψηφιακή καταγραφή και διάχυση της 
πληροφορίας.
2. Συλλογές και projects. Περιήγηση στη μέχρι τώρα έρευνα και επισκόπηση διαθέσιμων 
εργαλείων.
3. Οπτική ψηφιοποίηση. Ψηφιακές φωτογραφίες, μέθοδοι βελτιστοποίησης εικόνας και 
χρήσης της για ερευνητικούς σκοπούς.
4. Εργαστηριακή άσκηση 1: Ψηφιοποίηση τεκμηρίου, επεξεργασία και αποθήκευση
διαφόρων μορφών αρχείων.
5. Ψηφιακή κωδικολογία. Μεταδεδομένα Ι: Βασικές αρχές και χρησιμότητα.
6. Εργαστηριακή άσκηση 2: Χρήση μεταδεδομένων για την περιγραφή ψηφιακών 
τεκμηρίων. Ψηφιακές βιβλιοθήκες.
7. Ψηφιακή παλαιογραφία. OCR, HTR και εργαλεία ανάλυσης γραφής. Συμβολή στη 
χρονολόγηση χειρογράφων. Μεταδεδομένα ΙΙ: Οργάνωση: σχήματα και πρότυπα. Μηχανική 
μάθηση.
8. Το κείμενο του χειρογράφου. Αξιοποίηση τεχνολογικών δυνατοτήτων. Οι ψηφιακές 
εκδόσεις.
9. Πώς συνομιλούμε με τον υπολογιστή; Κωδικοποίηση, προγραμματισμός και σήμανση 
κειμένου. Εργαστηριακή άσκηση 3 : Μεταδεδομένα για παπύρους και χειρόγραφα (LDAB και 
Pinakes).

128



10. Εργαστηριακή άσκηση 4 : Κωδικοποίηση και συντακτικό ενσωμάτωσης μεταδεδομένων 
Dublin Core σε HTML ιστοσελίδες
11. Από τον τεχνικό στον χρήστη. Βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και 
συλλογές. Περιβάλλον διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου: σύντομη εισαγωγή.
12. Εργαστηριακή άσκηση 5: Κωδικοποίηση σε γλώσσα σήμανσης XML και ODD.
13. Ψηφιοποίηση, μια πράξη ερμηνευτική. Ζητήματα επιστημονικότητας και ψηφιακές 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Αξιολόγηση στο εργαστήριο.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

• Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία
• Χρήση ατομικών υπολογιστών κατά την 

εργαστηριακή εκπαίδευση καθώς και 
περιφερειακού υλικού.

• Χρήση διαδικτυακών εργαλείων και βάσεων 
δεδομένων καθώς και εξειδικευμένου 
λογισμικού.

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 12
Διαδραστική διδασκαλία 24
Εργαστηριακές ασκήσεις 15
Προσωπική μελέτη/εργασίες 109

Εξέταση Προόδου 2

Σύνολο 150 (25/ECT)

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

Παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών μέσα στο 
εργαστήριο. Εξέταση προόδου με ασκήσεις πολλαπλής 
επιλογής, ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων και 
πρακτικές ασκήσεις στους υπολογιστές.
Αξιολογείται η εξοικείωση των φοιτητών με τις 
μεθόδους που έχουν διδαχτεί στα μαθήματα (τάξη και 
εργαστήρια) και η ικανότητά τους να χειρίζονται 
υλισμικό και λογισμικό.
Αξιολογείται, επίσης, η αντίληψη που έχουν αναπτύξει 
ως προς την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην 
μελέτη και έρευνα των παπύρων και χειρογράφων.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δενδρινός, Μ., Κουής, Δ., 2016. Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της 
Πληροφόρησης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 
στο: http://hdl.handle.net/11419/6447
Καπιδάκης, Σ., Λαζαρίνης, Φ., Τοράκη, Κ., 2015. Θέματα βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης των 
πληροφοριών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 
στο: http://hdl.handle.net/11419/1674
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Κυριάκη -  Μάνεση, Δ., Κουλούρης, Α. 2015. Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου. [ηλεκτρ. 
βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στο:
http://hdl.handle.net/11419/2496
Σταθοπούλου, Ι.-Ο., Πελεκάνου, Δ. 2016, Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης και Ψηφιακών 
Αρχείων, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο http://hdl.handle.net/10442/15313 
Driscoll, M.J., Pierazzo E. 2016. Digital Scholarly Editing: Theories and Practices, Cambridge, 
UK: Open Book Publishers, 2016, https://doi.org/10.11647/OBP.0095
Drucker, J., Kim, D., Salehian, I., Bushong, A. 2014. Introduction to Digital Humanities: 
Concepts, Methods, and Tutorial for Students and Instructors. UCLA, on 
http://dh101.humanities.ucla.edu/wp-
content/uploads/2014/09/IntroductionToDigitalHumanities_Textbook.pdf
Gardiner, R.G.M., Gardiner, E. 2015. The Digital Humanities: A Primer for Students and
Scholars. Cambridge University Press.
Vandendorpe, C. 2009. From Papyrus to Hypertext: Toward the Universal Digital Library. 
University of Illinois Press.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Μαρία Κωνσταντινίδου
Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα
mkonst@helit.dutgh.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΝΑΙ
Τρόποι εξέτασης: (2) Θα γίνουν πολλαπλές εργασίες κατά τη διάρκεια των μαθη μάτων και μία 

εξέταση προόδου στο eclass.
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (3)
Οι εργασίες θα ανατίθενται σε κάθε τρίτο μάθημα και θα παραδίδονται 
στο επόμενο (σύνολο 5 εργασίες). Ο βαθμός θα συνυπολογιστεί με την 
αξιολόγηση της συμμετοχής στις εργαστηριακές ασκήσεις. Η εξέταση 
προόδου θα γίνει γραπτά στο eclass κατά την τελευταία εβδομάδα των 
μαθημάτων.
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ΕΕΒΦ309
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ε.Δ.Ι.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ 309 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/432635

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων_______________________________________________
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, 
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Γενικές Ικανότητες

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

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ/ΕΚΔΟΣΕΙΣ
2. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
3. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
4. ΗΣΥΧΙΟΣ
5. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
6. ΚΥΡΙΛΛΟΣ
7. ΦΩΤΙΟΣ
8. ΦΩΤΙΟΣ
9. ΣΟΥΔΑ Ή ΣΟΥΪΔΑΣ
10. ΣΟΥΔΑ 'Η ΣΟΥΪΔΑΣ
11. ΨΕΥΔΟ- ΖΩΝΑΡΑΣ
12. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
13. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

49

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 60

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

ΓΛΩΣΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμος Β', ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.

Θ. Δετοράκης, Βυζαντινή Φιλολογία, Τα πρόσωπα και τα κείμενα, τόμος Γ', Κανάκη, Αθήνα 
2018.

Photius, Lexicon, (ed.) Ch. Theodorides, Berlin-New York 1982 

Soudae Lexicon, (ed.) A. Adler, Leipsig 1928-1938.

J.A.H. Tittmann, JohannisZonarae Lexicon, I-II, Lipsiae 1808 (Amsterdam 1967).

E. Dickey, Greek dictionaries ancient and modern, Duckworth 2010.

A. Kaldellis, Classical scholarship in twelfth-century Byzantium, In Charles Barber & David 
Jenkins (eds.), Medieval Greek Commentaries on the Nicomachean Ethics, Brill. 2009.
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ΥΝΕΦ242
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (1669/1830)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΝΕΦ 242 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (1669-1830): 
Λογοτεχνική και ευρύτερα γραμματειακή παραγωγή του 
πρώιμου Διαφωτισμού (1664-1750)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έ ρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το 

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΝΕΦ 201 (εν μέρει)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (με εξαίρεση φοιτητές Εράσμους για τους 
οποίους μπορεί να προφερθεί σε Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ισπανικά ή Ιταλικά)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/432597/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

• Γνώση/κατανόηση και εξοικείωση με την πρωτότυπη παραγωγή του Πρώιμου 
Διαφωτισμού (1664-1750), όχι μόνο στα καθ' ημάς αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 
χώρο.

• Ανάλυση/ερμηνεία κειμένων θεωρίας, ιστορίας, κριτικής και συγκριτολογικά, με σκοπό 
την καλύτερη και πολύπλευρη προσέγγιση των ευρύτερα γραμματειακών και 
ειδικότερα λογοτεχνικών κειμένων του Διαφωτισμού, βάσει παραδειγμάτων
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ενδεικτικών. Απώτερος σκοπός είναι να εμβαθύνουν στα είδη όχι μόνο κατά την εποχή 
του Πρώιμου Διαφωτισμού αλλά και σε σχέση όμως με την παλαιότερη παράδοση.

• Υλοποίηση/εφαρμογή των υποδομών και τεχνολογιών με αφορμή και την αναζήτηση σε 
ψηφιακές βιβλιοθήκες, καταλόγους χειρογράφων και βιβλιογραφικές μελέτες και
ιστοτόπους.

• Σύνθεση δεδομένων έρευνας με συγγραφή εργασιών που εστιάζουν σε σχολιασμό 
ερμηνευτικό για κάποιο απόσπασμα έργου. Η χρήση βιβλιογραφίας είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να γίνει η συνθετική δουλειά που απαιτείται.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Εργασία ομαδική για εύρεση βιβλιογραφίας σε ψηφιακές βιβλιοθήκες με αναζήτηση και 
εντοπισμό παλαιτύπων σε διαδικτυακούς καταλόγους, δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης 
με έργα Ελλήνων δημοσιευμένα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
"Επίσκεψη" ψηφιακών βιβλιοθηκών για εύρεση υλικού (στο πλαίσιο του κυρίως 
μαθήματος αλλά και των εργασιών). Εξοικείωση με την νέα τεχνολογία.
Γνωριμία με την περίοδο μετά την Άλωση ως και την πρώτη πρώιμη φάση του 
Διαφωτισμού (διεπιστημονική προσέγγιση με βάση την Ιστορία).
Προσαρμογή στην ιδιάζουσα γλώσσα της εποχής, ειδικά για τους λόγιους (αρχαΐζουσα, 
μέση κοινή φαναριώτικη και δημώδης των χειρογράφων και επιστολών ή «Εφημερίδων» 
[=ημερολογίων]). Βασικές αρχές Παλαιογραφίας με σκοπό την δυνατότητα εκπόνησης 
κριτικής έκδοσης. Θα επιτευχθεί με ασκήσεις την ώρα του μαθήματος.
Ερμηνευτική εργασία με σκοπό την δημιουργία γενικότερης εικόνας για την εποχή εκείνη, 
την οποία δεν διδάσκονται σε σχολεία.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Διάγραμμα του μαθήματος:

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και εργαλεία. Ιστορικό πλαίσιο έως τον 17ο και κυρίως το 
ά μισό του 18ου αιώνα στην Ευρώπη και τα καθ' ημάς.
Μεθοδολογικά εργαλεία προσέγγισης: αφηγηματικές θεωρίες, ειδολογικές θεωρίες, 
θεωρία των ιδεών.
2. Παλαιότερα κείμενα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά (αναφορά). Κείμενα και είδη από το 1664 
ως το 1750.
3. Η ιδεολογία του Διαφωτισμού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το λογοτεχνικό 
υπόβαθρο των συγγραφέων.
4. Ενδεικτικά παραδείγματα που θα εξεταστούν:
α. Ιατροφιλόσοφοι και κείμενά τους ως δείγματα πρώιμης νεοτερικής σκέψης. 
β. Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (βίος και έργο). Προσέγγιση κειμένων του και των 
«εφημερίδων» του αντιπάλου του Καρυοφύλλη
γ. Νικόλαος Μαυροκορδάτος (βίος και έργο). Προσέγγιση κειμένων του.
δ. Νεόφυτος, Το Αχούρι
ε. Πάμπερης, «Επιτετμημένη επαρίθμησις».
στ. Πατούσας, Εγκυκλοπαίδεια.
ζ. [Καλλίνικος;], Αυξεντιανός ο Μετανοημένος και άλλες στηλιτευτικές θρησκευτικές 
σάτιρες
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία εκτός αν αλλάξει κάτι 
με εγκύκλιο του Υπουργείου για Εξ αποστάσεως λόγω 
πανδημίας. Ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
μέσω της πλατφόρμας του e-class και χρήση του e-class 
για ενημέρωση και διάθεση σημειώσεων και πλάνου του 
μαθήματος ή παράθεση χρήσιμων συνδέσμων (links), 
στους οποίους μπορούν να βρουν υλικό για το μάθημα, 
αλλά και για μελλοντικά μαθήματα Νέων Ελληνικών. 
Παράλληλα θα γίνεται κοινή χρήση οθόνης, ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν άμεσα τον τρόπο 
εργασίας στο διαδίκτυο και στα αρχεία του διδάσκοντος.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση πλατφόρμας για εκδηλώσεις του Εργαστηρίου ή 
και εξ αποστάσεως διδασκαλίας εάν υπάρχει εντολή του 
υπουργείου για το δεύτερο. Αναζήτηση στο διαδίκτυο, 
εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα και με ψηφιοποιημένα 
χειρόγραφα και εκδόσεις παλαιές. Επικοινωνία με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία. Χρήση του e-class για τις 
εργασίες που θα εκπονούν και θα τις ανεβάζουν, αλλά 
και χρήση των αρχείων του διδάσκοντος που θα 
βρίσκονται αποθηκευμένα εκεί.

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

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

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Εβδομάδα 1: Το μάθημα και 
οι υποχρεώσεις. Εισαγωγή 
στις βασικές έννοιες και 
εργαλεία - Ιστορικό πλαίσιο 
έως τον 17ο και κυρίως το ά 
μισό του 18ου αιώνα στην 
Ευρώπη και τα καθ' ημάς

Διάλεξη 3 ωρών και 
Μελέτη κατ' οίκον της 
βιβλιογραφίας και 
κάποιων κειμένων (το 
υλικό αναρτήθηκε στο 
e-class) (8 ώρες)

Εβδομάδα 2: Η ιδεολογία 
του Πρώιμου Διαφωτισμού 
στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και το 
λογοτεχνικό υπόβαθρο των 
συγγραφέων -  Παλαιότερα 
κείμενα Ελληνικά και 
Ευρωπαϊκά (αναφορά). 
Κείμενα και είδη από το 
1664 ως το 1750.

Διάλεξη 3 ωρών και 
Μελέτη κατ' οίκον 
γενικών εγχειριδίων 
για την εποχή (8 ώρες)

Εβδομάδα 3-4:
Ο Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος (βίος και 
έργο). Προσέγγιση κειμένων 
του και των «εφημερίδων» 
του αντιπάλου του 
Καρυοφύλλη

Διαλέξεις συνολικά 6 
ωρών (Ν Μαυρέλος -  
Δ. Τζελέπης) και 
έναρξη Μελέτης κατ' 
οίκον κειμένων που 
θα εξεταστούν και της 
βιβλιογραφίας (13 
ώρες)

Εβδομάδα 5-6:
Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος 
(βίος και έργο). Προσέγγιση

Διαλέξεις συνολικά 6 
ωρών και έναρξη 
Μελέτη κατ' οίκον του
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κειμένων του και των 
κειμένων του αντιπάλου του 
Μ.Σκένδου.

μυθιστορήματος Φ.Π. 
και της βιβλιογραφίας 
(13 ώρες)

Εβδομάδα 7:
Ιατροφιλόσοφοι 
(Ροδοκανάκης, Τιμόνης, 
Πυλαρινός και Σκένδος) και η 
επιστημονική κατάρτιση.

Διάλεξη 3 ωρών και 
έναρξη Μελέτη κατ' 
οίκον των έργων και 
της βιβλιογραφίας. (4 
ώρες)
Εκπόνηση ατομικής 
εργασίας μικρής με 
περίληψη άρθρου ή 
κεφαλαίου από 
μελέτη (10 ώρες)

Εβδομάδα 8-9: Νεόφυτος, 
Αχούρι και οι στηλιτευτικές 
θρησκευτικές σάτιρες

Διαλέξεις συνολικά 6 
ωρών και έναρξη 
Μελέτη κατ' οίκον των 
έργων και της 
βιβλιογραφίας (10 
ώρες)

Εβδομάδα 10-11: Προκοπίου 
Πάμπερης και 
«Επιτετμημένη 
επαρίθμησις» ως πρώιμη 
ιστορία της λογοτεχνίας. Η 
προσθήκη του Καλλίνικου. Η 
Εγκυκλοπαίδεια του 
Πατούσα ως έργο υποδομής

Διαλέξεις συνολικά 6 
ωρών και έναρξη 
Μελέτη κατ' οίκον των 
έργων και της 
βιβλιογραφίας (10 
ώρες)
Προετοιμασία 
παρουσίασης 
εργασιών (5 ώρες)

Εβδομάδα 12: Τα 
χειρόγραφα της εποχής και η 
δυσκολίες τους. Βασική 
εισαγωγή στη Νεοελληνική 
Παλαιογραφία (Δ. Τζελέπης) 
και παρουσίαση εργασιών 
των φοιτητών

Διάλεξη 3 ωρών 
Οργάνωση γραπτής 
εργασίας με 
αναζήτηση επιπλέον 
βιβλιογραφίας και 
μελέτη (8 ώρες)

Εβδομάδα 13: Γενική 
επανάληψη και 
ανακεφαλαίωση, με απορίες 
από τις διαλέξεις και 
ερωτήσεις ή απορίες για την 
εκπόνηση των εργασιών

Συζήτηση με 
ανακεφαλαίωση και 
απορίες για τις 
εργασίες των 
φοιτητών/τριών (3 
ώρες) Εκπόνηση 
γραπτής ατομικής 
εργασίας, αλλά με 
ομαδική αναζήτηση 
υλικού σε ψηφιακές 
βιβλιοθήκες και 
συζήτηση της 
βιβλιογραφίας και των 
γενικών δεδομένων 
για τον συγγραφέα 
και την εποχή (40 
ώρες)
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Α. Διαλέξεις 39 ώρες

Β. Μελέτη Βιβλιογραφίας 63 ώρες

Γ. Προετοιμασία και 48 ώρες
εκπόνηση εργασίας

Σύνολο μαθήματος 150 ώρες/6
Μονάδες=

25ώρες/Διδ. μονάδα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Κυρίως μάθημα: Εξέταση με δύο εργασίες (μία μικρή 
των 3-4 σελίδων και μία μεγάλη των 12-15 σελίδων με

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

times new roman 12, ενάμισι διάστημα και 
υποσημειώσεις με times new roman 10 και μονό 
διάστημα).
Λαμβάνεται υπόψη η παρουσία και συμμετοχή στο 
μάθημα και οι συζητήσεις (5%), αλλά και η προφορική 
παρουσίαση της δεύτερης εργασίας (20%). 
Απαραίτητη είναι και η συμμετοχή των φοιτητών στις 
διαλέξεις του Εργαστηρίου Νεοελληνικής και

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Συγκριτικής Φιλολογίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α. Άρθρα του διδάσκοντος (υποχρεωτικά):
1. «Νικόλαου Μαυροκορδάτου, Φιλοθέου Πάρεργα: Η μυθοπλαστική εγκυκλοπαίδεια 

ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» στον τόμο Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή 
του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα. Πρακτικά του Γ  Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 
Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ,), Βουκουρέστι 2-4 Ιουνίου 2006, τ. Α', επιμ. Κ. Δημάδης, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 99-113.

2. «"Πάρεργον", "Παίγνιον" και "Διηγηματική εγκυκλοπαίδεια": Ο "ναρκισσισμός" της
νεοελληνικής δημιουργικής πεζογραφίας ως όχημα της πρώιμης νεοτερικότητας (1716
1866)», στα Πρακτικά του Ε' Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών: Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014)»
(Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2014), τόμ. 2, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών 
Σπουδών, Αθήνα 2014, 581-597.

3. «Narration as description of reality in the writings of Alexander Mavrocordatos. From 
the Past (Preface to Ιουδαϊκά) to the Present (letters during the besiege of Belgrade)», 
στον τόμο Mariana-Dorina Magarin (coord. ed.), Studia In Honorem Professoris Jacques 
Bouchard 73, Etnous, Bra§ov (Romania) 2013, 30-51.

4. «Μιχαήλ Σκένδος -  Νικόλαος Μαυροκορδάτος: οι αντίπαλοι και η διακίνηση 
κειμένων, λογίων και ιδεών στις αρχές του 18ου αιώνα», ΚΑΘΕΔΡΑ 3 (Νο 1-2) 2018, 237
249

5. «Η "ναρκισσιστική αφήγηση" της πρώιμης νεοτερικότητας και η περιοδολόγηση της 
ελληνικής δημιουργικής πεζογραφίας», Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., Τόμος Α ': 
Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, εκδ. Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2017, 123-140.

6. Urban life and landscape depictions as an aspect of Early Modern identity: the turn 
to "reality" in Enlightenment fiction, στον τόμο: Μαυρέλος Ν. - Συμεωνίδου Π. (επιμ.), 
Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία: Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 χρόνια
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λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., Τόμος Β', Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης -  Εκδόσεις Σαΐτα, Κομοτηνή 2017, 398-412.

7. «"Φιλόκαλοι περιπατητές" και "έμψυχη εικών": Η πόλη και η θεραπευμένη φύση 
στον Ν. Μαυροκορδάτο και στον Μοντεσκιέ», στον τόμο: Ποιητική του Τοπίου. Πρακτικά 
Συνεδρίου, τόμ. Α', επιμ. Ε. Γαραντούδης-B. Πάτσιου-Ου. Πολυκανδριώτη, Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, Αθήνα 2019, 143-162.

8. «Latinitas Graecorum: Latin language used by Greeks and Greek identity in 17th-18th 
century texts». Υπό δημοσίευση στον τόμο: Vaiopoulos V. - Deligiannis I. - Pappas V. 
(eds.), Post-Byzantine Latinitas. Latin in post-Byzantine Scholarship (1453-1821), Brepols 
Publishers (2020).

9. «Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης. Από τη Musa Metrica στη Musa Rythmica: ένα δοκίμιο 
μετρικής του 1721 για τη μετάβαση από τον στίχο με προσωδία στον τονικό με 
ομοιοκαταληξία», ένθετο Αναγνώσεις, Κυριακάτικη Αυγή 18/12/2016. Διαθέσιμο στον 
ιστότοπο: http://avgi-anagnoseis.blogspot.com/2016/12/blog-post 70.html

10. «Το αινιγματικό στοιχείο και η "αστυνομική" πλοκή σε προδρομική μορφή: 
Φιλοθέου Πάρεργα (1716) του Ν. Μαυροκορδάτου», στον τόμο: Αναπαραστάσεις και 
αποχωρισμοί. Τιμητικός τόμος στη μνήμη της Μάρθας Πύλια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας 
και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κομοτηνή 2015, 229-241.

Β. Μονογραφίες
11. Αθ η ν η  Στέση - Γιάννης Ξο υ ρ ια ς  2015, Νεοελληνική γραμματεία 1670-1830, 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα. [διατίθεται δωρεάν από τον 
Κάλλιππο]

12. Δ η μ α ρ α ς  Κ. Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα 19895.
13. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Π., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, μτφ. Στ. Νικολούδη, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 

32000.
14. Κο ν δ υ λ η ς  Παναγιώτης 32000, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι φιλοσοφικές ιδέες, 

Θεμέλιο, Αθήνα.
15. Τζ ε λ ε π η ς  Δημήτρης, Τα Ρωμαϊκά του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου: Κριτική έκδοση, 

Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ. 2020. Ειδικά το Κεφάλαιο 1 («Ο βίος 
και το έργο του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ Απορρήτων (1641-1709»).

Γ. Πηγές:
16. Μαυροκορδάτος Νικόλαος, Φιλοθέου Πάρεργα, εισ./επιμ./μτφ./σχόλια J. 

Bouchard, μτφρ. εισαγωγής από γαλλικά και μεταγλώττιση του κειμένου στα Νέα 
Ελληνικά Διον. Χατζόπουλος, Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και Ενορία Ιερού Ναού Αγ. 
Γεωργίου Νέου Ψυχικού, Αθήνα 2017.

17. Μαυροκορδάτος Νικόλαος, «Περί γραμμάτων σπουδής και βιβλίων αναγνώσεως», 
στο: Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθόπουλου, Ερμηνεία εις τους αναβαθμούς της Οκτωήχου, 
Τυπογραφείο του Παναγίου Τάφου, Ιεροσόλυμα 1862, νε'-ξα'.

18. [ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Νικόλαος], Φιλοθέου Πάρεργα, Νυν πρώτον τυπωθέντα, Παρά τω 
Φράντζ Άντωνίω Σχραίμβλ, Έν Βιέννη της Αύστρίας 1800.

19. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος 1804, Επιστολάριον εκ διαφόρων ερανισθέν και 
τυπωθέν Πατριαρχεύοντος του Παναγιωτάτου και Θειοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου 
Κυρίου Κυρίου Καλλινίκου..., Εν τω του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως 
Τυπογραφείω.

2 0 .  _____  1879, Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων Επιστολαί Ρ'.
Εκδέδονται επιστασία Θ. Λιβαδά, Τύποις του Αυστροουγγρικού Λόϋδ, Τεργέστη.

2 1 .  _____ 2010, Αναπνευστικόν όργανον της κυκλοφορίας του αίματος ήτοι περί
κινήσεως και χρείας των πνευμόνων: Πραγματεία φιλοσοφικοϊατρική, εισ./επιμ. Δ. 
Καραμπερόπουλος, μτφ. Σ. Παπαπολυχρονίου, Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.
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22. Προκοπίου Δημήτριος 1722, «Demetrii Procopii, macedonis Moschopolita, 
Επιτετμημένη Επαρίθμησις των κατά τον παρελθόντα αιώνα λογίων Γραικών και περί 
τινων εν τω νυν αιώνι ανθούντων», στο: Fabricii Io. Alberti, Bibliotecae Grecae librum 
undecimum [=τόμ. 11], εκδ. Theodori Christofori Felginer, Αμβούργο 1722, 769-808.

23. Μαυροκορδάτος Νικόλαος, Περί Καθηκόντων Βίβλος/Liber de Oficiis, Λειψία 1722.
24. Ζε ρ λ ε ν τ η ς  Περικλής 1890-1891, «Ιωάννου Καρυοφύλλου Εφημερίδες», Δελτίον της 

Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 3 (1890-1891), 293-315.
25. Μα υ ρ ο κ ο ρ δ α τ ο ς  Αλέξανδρος 1716, Ιστορία Ιερά: Ήτοι, τα Ιουδαϊκά· Κατ' επιτομήν 

συγγραφέντα Παρά του Ευσεβεστάτου, Εκλαμπροτάτου, και Σοφωτάτου, Αυθέντου 
Κυρίου, Κυρίου, Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του Μεγάλου Λογοθέτου της του Χριστού 
Μεγάλης Εκκλησίας, και εξ Απορρήτων της Κραταιάς Βασιλείας των Οθωμανών. Και διά 
δαπάνης του Ευσεβεστάτου, και Υψηλοτάτου Αυθέντου, και Ηγεμόνος πάσης 
Ουγγροβλαχίας, Κυρίου, Κυρίου, Ιωάννου Νικολάου Βοεβόδα του Σοφωτάτου Υιού 
αυτού. Νεωστί τυπωθέντα, Εν τη Σεβασμία Μονή των Αγίων Πάντων, Αρχιερατεύοντος 
του Πανιερωτάτου, και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Κυρίου Ανθίμου του εξ Ιβηρίας, 
Προς το διανέμεσθαι δωρεάν τοις Ευσεβέσι διά ψυχικήν αυτών σωτηρίαν. Επιμελεία και 
διορθώσει του Λογιωτάτου Κυρ Ιωάννου του Ποστελνίκου, Εν Βουκουρεστίω.

2 6 .  _____  1805, Φροντίσματα τοΰ έκλαμπροτάτου άοιδίμου Αλεξάνδρου
Μαυροκορδάτου τοΰ έξ άπορρήτων. Νΰν πρώτον τύποις έκδοθέντα, άναλώμασι του 
ύψηλοτάτου και εύσεβεστάτου Αύθέντου και Ηγεμόνος πάσης Μολδοβλαχίας Κυρίου 
Κυρίου Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Μουρούζη Βοεβόδα. Εν τη Ελληνική Τυπογραφία 
Γεωργίου Βενδότη, Έν Βιέννη της Άουστρίας.

2 7 .  _____  1909, «Ιστορίαι Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου 1682-1687», στον τόμο E.
Hurmuzaki, Documente privatoare la istoria Romanilor, τ. XIII, επιμ. Α. Παπαδόπουλος- 
Κεραμεύς, Βουκουρέστι, 1-43.

28. _______  Τα Ρωμαϊκά, στο: Δ. Τζελέπης, Τά 'Ρωμαϊκά του Αλέξανδρου
Μαυροκορδάτου: κριτική έκδοση. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τμήμα 
Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή 2020.

29. Μα υ ρ ο κ ο ρ δ α τ ο ς  Νικόλαος 1885, «Εκ των του Νικολάου Βοεβόδα Μαυροκορδάτου 
[άτιτλο ποίημα]» και «Διάλογος κατά της μεμηνυίας αξίνης, της παραχωρήσει Θεού 
εξαρχούσης των εν τη Βασιλευούση κηφήνων», επιμ. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς και Ι. 
Σακελλίων αντίστοιχα, Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, τ. 2 (1885), 450-451 
και 451-458.

3 0 .  _____  1909, «Έγχειρίδιον έν ώ γνωμαι καί φροντίσματα περί ήθη καί πολιτείαν»
στον τόμο E. Hurmuzaki, Documente privatoare la istoria Romanilor, τ. XIII, επιμ. Α. 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Βουκουρέστι, 463-504.

3 1 .  _____  1909, «Εγχειρίδιον έν ώ γνωμαι καί φροντίσματα περί ήθη καί πολιτείαν»
στον τόμο E. Hurmuzaki, Documente privatoare la istoria Romanilor, τ. XIII, επιμ. Α. 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Βουκουρέστι, 463-504.

32. Κομνηνός Υψηλάντης Α., Αθανασίου Κομνηνού Υψηλάντου εκκλησιαστικών και 
πολιτικών των εις δώδεκα: ήτοι τα μετά την άλωσιν (1453-1789) /  (Εκ του χειρογράφου 
ανεκδότου της ιεράς μονής του Σινά), Εκδίδοντος Αρχιμ. Γερμανού Αφθονίδου Σιναΐτου, 
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ΥΝΕΦ243
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (1830-1914)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΝΕΦ243 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2021-22

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (1830-1914)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ. 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το 

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC207/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η χαρτογράφηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τα πρώτα 
μετεπαναστατικά χρόνια ως τις αρχές του 20ού αιώνα. Όπως έχει πει ο Αλέξης Πολίτης «Ο 
δέκατος ένατος αιώνας είναι ο πατέρας μας. Ο "μακρύς" δέκατος ένατος αιώνας, που 
αρχίζει από το 1790 περίπου, και φτάνει ως τους πολέμους του 1912 και τη Μικρασιατική 
Καταστροφή» (Ρομαντικάχρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1880, Αθήνα
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1993, σ. 11). Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην κατανόηση της επίδρασης στα νεοελληνικά 
γράμματα πνευματικών και καλλιτεχνικών ρευμάτων από την ευρύτερη ευρωπαϊκή 
παράδοση, ενώ θα δοθεί έμφαση στην κριτική ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων, με βάση 
τα κινήματα και τις τάσεις που έχουν διαμορφωθεί στις διάφορες περιόδους.
Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με 
την περίοδο αυτή, ενώ θα ενημερωθούν για τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
εξελίξεις στην Ελλάδα και στον χώρο της ελληνικής διασποράς. Θα έχουν κατανοήσει, 
επίσης, τα πεδία ανάλυσης και ερμηνείας έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
(αξιοποιώντας την ιστορία, τη θεωρία, την κριτική και τη σύγκριση). Θα έχουν εμβαθύνει 
στην ανάγνωση ικανού αριθμού επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων, αναγνωρίζοντας τον 
έντεχνο χαρακτήρα της οργάνωσής τους και μελετώντας τα εκδοτικά και άλλα ζητήματα 
που συνδέονται με αυτά. Έτσι, αφενός οι φοιτητές θα εμπεδώσουν το εκπαιδευτικό υλικό 
και αφετέρου θα αναπτύξουν μία προσωπική γνωστική σχέση με το αντικείμενο 
διδασκαλίας.
Θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν ένα περίγραμμα μαθήματος διδασκαλίας της ιστορίας 
του νεοελληνικού μυθιστορήματος, οργανώνοντας επιμελώς τις επιμέρους ενότητές του. 
Θα δημιουργούν, επίσης, φάκελο διδακτικού υλικού και θα καταστρώνουν διδακτικά 
σενάρια.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων.
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Διάγραμμα του μαθήματος

1. Εισαγωγικά στοιχεία. Ανάλυση σχεδιαγράμματος μαθήματος -  Ζητήματα ορισμών -  Οι 
γενιές. Οι Σχολές -  Βασικές έννοιες (π.χ. ποιητικό υποκείμενο, ρυθμός, στοιχεία 
αφηγηματολογίας, δομή λογοτεχνικού κειμένου, πλοκή, θεματική, τεχνοτροπία, 
μορφολογία κ.ά.) -  Αναθέσεις εργασιών (ατομικών ή ομαδικών).

2. Η ιστορική περιρρέουσα ατμόσφαιρα: από το Αγώνα της ανεξαρτησίας ώς τους 
Βαλκανικούς Πολέμους. -  Αναφορά στην προηγούμενη παράδοση του Ελληνικού 
Διαφωτισμού. -  Η «Επτανησιακή Σχολή» και οι επίγονοί της.

3. Η «Πρώτη Αθηναϊκή Σχολή» (1830-1880): «μια λογοτεχνία χωρίς ρίζες ή με ρίζες άβαθες» 
κατά τον Κ.Θ. Δημαρά -  Η ποίηση (Αλέξανδρος Σούτσος, Παναγιώτης Σούτσος, Γεώργιος 
Ζαλοκώστας, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αχιλλέας Παράσχος κ.ά.)

4. «Πρώτη Αθηναϊκή Σχολή» (1830-1880) -  Η πεζογραφία (Αλέξανδρος Σούτσος, Παναγιώτης 
Σούτσος, Γρηγόριος Παλαιολόγος κ.ά.) -
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5. «Πρώτη Αθηναϊκή Σχολή» (συνέχεια) Το ιστορικό μυθιστόρημα: Αλέξανδρος Ρίζος 
Ραγκαβής, Εμμανουήλ Ροΐδης κ.ά.

6. Τα απομνημονεύματα του Αγώνα. Ο Μακρυγιάννης.

7. Η «Νέα Αθηναϊκή Σχολή -  "γενιά του 1880"» -  Η ποίηση. Από τον ρομαντισμό στον 
παρνασσισμό και στον συμβολισμό.

8. Κωστής Παλαμάς -  Οι λογοτέχνες που έδρασαν «στη βαριά σκιά του Παλαμά» (κατά τον 
Κ.Θ. Δημαρά).

9. Το γλωσσικό ζήτημα. Γιάννης Ψυχάρης, Το ταξίδι μου.

10. Η «Νέα Αθηναϊκή Σχολή -  "γενιά του 1880"» -  Η πεζογραφία. Οι τάσεις (ηθογραφία, 
νατουραλισμός, συμβολιστικό μυθιστόρημα, ιδεολογικό μυθιστόρημα κ.ά.)

11. «Νέα Αθηναϊκή Σχολή» (συνέχεια): Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γεώργιος Βιζυηνός, 
Ανδρέας Καρκαβίτσας, Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Μιχαήλ Μητσάκης, Γρηγόριος Ξενόπουλος 
κ.ά. -  Οι γυναικείες μορφές: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πηνελόπη Δέλτα, Καλλιρόη 
Παρρέν.

12. Ο «ανένταχτος» Κ.Π. Καβάφης. Από τα πρώτα ρομαντικά ποιήματα στην ώριμη 
δημιουργία του.
13. . Άγγελος Σικελιανός -  Νίκος Καζαντζάκης -  Κώστας Βάρναλης.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Παροχή διδακτικού υλικού, ανακοινώσεις και 
επικοινωνία μέσω e-class και με e-mail

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Παρακολούθηση
διαλέξεων

39 ώρες

Μελέτη και ανάλυση της 
βιβλιογραφίας

41 ώρες

Εκπόνηση εργασίας 20 ώρες

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

58 ώρες

Τελική εξέταση 2 ώρες
Σύνολο μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική (για τους φοιτητές 
ERASMUS: Αγγλική)
Μέθοδος αξιολόγησης: Συμπερασματική.
Εκπόνηση εργασίας (30% της γενικής βαθμολογίας)
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Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Προφορική εξέταση με skype for business (70% της 
βαθμολογίας).
Θα περιλαμβάνει:
1. Ερωτήσεις ιστορικογραμματολογικού χαρακτήρα 
σύντομης απάντησης.
2. Ανάλυση κειμένου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων και επιπλέον βιβλιογραφικό υλικό 

για τις επιμέρους ενότητες θα αναρτώνται στο e-class του μαθήματος)
Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία 1821

1992, Mτφρ. Ευαγγελία Ζουργού - Μαριάννα Σπανάκη, Νεφέλη, Αθήνα 1996 (οι σχετικές 
σελίδες που αφορούν την περίοδο αυτή).

Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικόςρωμαντισμός, Αθήνα, Ερμής 1985.
Mario Vitti, Η Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Αθήνα, Κέδρος 1991.
Γιώργος Βελουδής, «Ο επτανησιακός, ο αθηναϊκός και ο ευρωπαϊκός μοντερνισμός», Μονά 

-Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα, Γνώση 1992, σ. 97-123.
Αθηνά Γεωργαντά, Αιών βυρωνομανής. Ο κόσμος του Byron και η νέα ελληνική ποίηση, 

Αθήνα, Εξάντας 1992.
Σoφία Ντενίση, «Για τις αρχές της πεζογραφίας μας», Πολίτης τχ. 109 (1990) 55-63.
Αλέξης Πολίτης, Τα ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830

1880, Αθήνα, ΕΜΝΕ, Μνήμων 1993.
Παναγιώτης Μουλλάς, «Λογοτεχνία 1830-1880», Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο 

αιώνα, Αθήνα, Σοκόλης 1993, σ. 15-82.
Νάσος Βαγενάς, «Οι αρχές της πεζογραφίας του ελληνικού κράτους», Η ειρωνική γλώσσα. 

Κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική γραμματεία, Αθήνα, Στιγμή 1994, σ. 187-198.
Σοφία Ντενίση, Το ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο Sir Walter Scott (1830-1880), Αθήνα, 

Καστανιώτης, 1994.
Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, Γεώργιος Βιζυηνός. Μεταξύ Φαντασίας και Μνήμης, εκδ. Εστία, 

Αθήνα 1994.
Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές ώς τον Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο, τ. Α'-ΙΑ, Αθήνα, 

Σοκόλης 1996-1999 (στον Α' τόμο: Παναγιώτης Μουλλάς, «Εισαγωγή» (για την περίοδο 
1830-1880). Η σειρά αυτή περιέχει εισαγωγικές μελέτες κι ανθολόγηση από το έργο 
σημαντικών συγγραφέων.

Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. Μελέτες για την πεζογραφία της 
περιόδου 1830-1880, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1997.

Ηenri Tonnet, Ιστορία του ελληνικού μυθιστορήματος, μτφ. Μαρίνα Καραμάνου, Αθήνα, 
Πατάκης 2001

Δημήτρης Τζιόβας, Κοσμοπολίτες και Αποσυνάγωγοι. Μελέτες για την ελληνική πεζογραφία 
και κριτική (1830-1930), Αθήνα, Μεταίχμιο 2003.

Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η λογοτεχνία 1830-1880. Η ρομαντική αντίληψη της 
πραγματικότητας», Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770-2000, τ. 4, Αθήνα Ελληνικά 
Γράμματα 2004, σ. 195-210.

Γεωργία Γκότση, Η ζωή εν τη πρωτευούση. Θέματα αστικής πεζογραφίας από το τέλος του 
19ου αιώνα, Αθήνα, Νεφέλη 2004.

Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη (επιμ.), Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη. 
Επιλογή κριτικών κειμένων, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2005.

Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού-Βίκυ Πάτσιου (επιμ.), Ο Νατουραλισμός στην Ελλάδα. 
Διαστάσεις-Μετασχηματισμοί-Όρια, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2007.

Νίκος Μαυρέλος, Το ψηλαφητό παλίμψηστο της ροϊδικής γραφής. Ζητήματα λογοτεχνικής 
και πολιτισμικής θεωρίας, Αθήνα, Σοκόλης 2008.
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Αλέξης Πολίτης, Η ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος 1830-1880, Ηράκλειο, 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2017.

Πέρσα Αποστολή, Το πικαρικό μυθιστόρημα και η παρουσία του στον ελληνικό 19ο αιώνα.
Από τον Ερμήλο (1817) ως την Πάπισσα Ιωάννα (1866), Αθήνα, Εκδόσεις Άρτεμις 2018. 

Αλέξης Πολίτης, 1821-1831. Μαζί με την ελευθερία γεννιέται και η καινούρια λογοτεχνία. 
Ποίηση, πεζογραφία, λογιοσύνη, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2021.

ΥΝΕΦ243
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (1830-1914)

Κωδικός Μαθήματος ΥΝΕΦ243
Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

kdanopou@helit.duth.gr και μέσω eclass

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) -
Εξάμηνο: -

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εξ αποστάσεως, προφορική μέσω Microsoft Teams
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
Στις ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος μόνον  
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο e-class και η είσοδος θα γίνεται 
μόνον  μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού.
Πριν από την έναρξη της εξέτασης θα γίνεται ταυτοποίηση των 
στοιχείων με την επίδειξη της φοιτητικής και αστυνομικής 
ταυτότητας στην κάμερα.
Η εξέταση θα γίνει την ορισμένη ημερομηνία και θα αναρτηθεί 
ανακοίνωση στο eclass με τις σχετικές οδηγίες για τις ομάδες 
των εξεταζομένων και τις ακριβείς ώρες.
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ΕΕΝΕΦ250
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ (1669-1880)

ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Ε.ΔΙ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ250 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο, 8Ο (Εαρινό)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα ΙΙ (1669-1880) 
Φαναριώτικη Λογοτεχνία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ νο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το 

σ ύ ν ο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/432631/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση: 
α) να κατανοούν το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου παράγεται η 

φαναριώτικη λογοτεχνία μεταξύ των αρχών του 18ου και 19ου αιώνα 
β) να γνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά και κατευθύνσεις της φαναριώτικης λογοτεχνίας 
γ) να γνωρίζουν σημαντικά κείμενα και συγγραφείς της φαναριώτικης λογοτεχνίας 
δ) να διευρύνουν την εξοικείωσή τους με τη διαλεκτική ποικιλία της γλώσσας των
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Φαναριωτών
ε) να εμβαθύνουν στα ερευνητικά ζητούμενα που σχετίζονται με την φαναριώτικη 

λογοτεχνία

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών.

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
- Αυτόνομη εργασία.
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ____________________________________________
1) Το πολιτισμικό υπόβαθρο του Ευρωπαϊκού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού
2) Ιστορικό και ειδικό πολιτισμικό πλαίσιο της φαναριώτικης λογοτεχνίας
3) Φαναριώτικες βιβλιοθήκες και σαλόνια
4) Είδη, κείμενα, εκπρόσωποι και γλώσσα
5) Φιλοθέου Πάρεργα
6) Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος
7) Στοιχειομαχία
8) Βοσπορομαχία
9) Σχολείον των ντελικάτων εραστών
10) Έρωτος αποτελέσματα
11) Μισμαγιές
12) Ερμήλος ή Δημοκριθηράκλειτος
13) Κορακιστικά

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία:
- Πλατφόρμα Microsoft Teams
- Προβολές παρουσιάσεων τύπου Power Point
- Στοχευμένη αξιοποίηση διαδικτυακού υλικού

Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
- Πλατφόρμα Ε-class
- Πλατφόρμα Universis
- Webmail Δ.Π.Θ.

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες
Αυτόνομη μελέτη 
πληροφοριακού υλικού

30 ώρες
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(project), Συγγραφή εργασίας /  εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

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

Αυτόνομη μελέτη 
λογοτεχνικών κειμένων 
και προαιρετική εργασία

81 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδος αξιολόγησης: Διαμορφωτική 
α) Πρόοδος: 20% της συνολικής βαθμολογίας 
β) Προαιρετική εργασία: 20% της συνολικής 
βαθμολογίας
γ) Τελική εξέταση: 80% της συνολικής βαθμολογίας

Κριτήρια αξιολόγησης:
- ο βαθμός ανταπόκρισης των φοιτητών στα 
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα α' έως ε'.
- η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους 
φοιτητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 
αναρτώνται στις σημειώσεις της διδάσκουσας στην 
ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 2009 
Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός διαφωτισμός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2009 
Μιχάλης Παπαϊωάννου (επιμ.), Η ελληνική ποίηση. τ. Α', εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 2000 
Δημήτρης Αποστολόπουλος, Για τους Φαναριώτες, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2003 
Βάλτερ Πούχνερ, «Κληρικές και φαναριώτικες σάτιρες του ελληνικού προεπαναστατικού 

θεάτρου (1690-1820)», Ζητήματα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου, Νικ. 
Παπανδρέου - Έφη Βαφειάδη (επιμ.), ΠΕΚ, Ηράκλειο 2007, σ. 25-46 

Συλλογικό, Ο Πρώιμος Διαφωτισμός στην Εποχή των πρώτων Μαυροκορδάτων, Ν.
Μαυρέλος - Π. Συμεωνίδου - Δ. Τζελέπης - Μ. Χουλιάρα (επιμ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 
2021

Jacques Bouchard (επιμ.), Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Φιλοθέου Πάρεργα/ Nicolas 
Mavrocordatos. Les Loisirs de Philothee. ΟΜΕΔ, Αθήνα-Montreal 1989 

Δημ. Σπάθης (επιμ.), Γεώργιος Ν. Σούτσος, Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος, εκδ. Κέδρος, 
Αθήνα 1995

Γιάννης Ξούριας, «Η Στοιχειομαχία του Ιωάννη Ρίζου Μανέ ως αλχημική αλληγορία», 
Τριαντάφυλλα και γιασεμιά. Τιμητικός τόμος για την Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Ζ. Ι. 
Σιαφλέκης - Ε. Λ. Σταυροπούλου (επιμ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2012, σ. 68-86 

Γιάννης Ξούριας, «Πυροτεχνήματα, μουσικές: ευδαίμονες νύχτες στη Βοσπορομαχία 
(1752)», Τα Ιστορικά, 53 (2010) 365-378

Παναγιώτης Πίστας - Πασχάλης Κιτρομηλίδης (επιμ.), Ρήγα Βελεστινλή Άπαντα τα 
σωζόμενα, τ. Α', εκδ. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2001 

Παναγιώτης Πίστας (επιμ.), Ρήγας. Σχολείον των ντελικάτων εραστών, εκδ. Εστία, Αθήνα 
2009
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Mario Vitti (επιμ.), Ι*** Κ***. Έρωτος αποτελέσματα. Ιστορίαι ηθικοερωτικαί (1792), εκδ. 
Οδυσσέας, Αθήνα 2009

Γιάννης Ξούριας, « Σύνθεση και δομή του Έρωτος αποτελέσματα», Λογοτεχνικές διαδρομές. 
Ιστορία -  Θεωρία -  Κριτική. Μνήμη Βαγγέλη Αθανασόπουλου, Θ. Αγάθος - Χ. Ντουνιά - 
Α. Τζούμα (επιμ.), εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2015, σ. 383-394 

Συλλογικό, Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα την εποχή του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού, Ι. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister - Χ. Καρανάσιος - M. Kappler - Χ. 
Χοτζάκογλου (επιμ.), Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2013 

Άντεια Φραντζή (επιμ.), Μισμαγιά. Ανθολόγιο φαναριώτικης ποίησης κατά την έκδοση 
Ζήση Δαούτη (1818), εκδ. Εστία, Αθήνα 1993 

Henri Tonnet, «Η θέση του Ερμήλου (1817) του Μιχαήλ Περδικάρη στην ιστορία του 
ελληνικού μυθιστορήματος», Τριαντάφυλλα και γιασεμιά. Τιμητικός τόμος για την 
Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Ζ. Ι. Σιαφλέκης - Ε. Λ. Σταυροπούλου (επιμ.), εκδ. 
Gutenberg, Αθήνα 2012, σ. 87-19

Μαριλίζα Μητσού, «Αταξίες της τύχης στον Ερμήλο του Περδικάρη», Οι ποιητές του Γ. Π. 
Σαββίδη. Διήμερο στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη 7 και 8 Νοεμβρίου 1996, Eταιρεία 
Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας - Σπουδαστήριο Nέου 
Eλληνισμού, Αθήνα 1998, σ. 293-308

Βάλτερ Πούχνερ (επιμ.), Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού Τα θεατρικά (Ασπασία 1813, Πολυξένη 
1814, Κορακιστικά 1813),Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2002

Δικτυογραφία:
Στέση Αθήνη - Γιάννης Ξούριας, Νεοελληνική γραμματεία 1670-1830, Αποθετήριο 

«Κάλλιπος» (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα)
Peter Mackridge, Γλωσσάρια και λεξιλογικές παρατηρήσεις σε φαναριώτικα κείμενα 1750

1800: Συμβολή στην ελληνική λεξικογραφία, Αποθετήριο «Ανέμη» Πανεπιστημίου 
Κρήτης

Λεξικά Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Νέος Ελληνομνήμων (1904-1927)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα ΙΙ (1669-1880) 

Φαναριώτικη Λογοτεχνία
Κωδικός Μαθήματος ΕΕΝΕΦ250

Διδάσκων: Αναστασία Τσαπανίδου
Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα
atsapani@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) -
Εξάμηνο: Εαρινό (6ο, 8ο)

Επίπεδο σπουδών: (2) 6
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω ηλ. τάξης
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
Τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης:
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α) Πλατφόρμα_Microsoft Teamς για την ταυτοποίηση των 
φοιτητών (απαιτούνται κάμερα, μικρόφωνο και ακαδημαϊκή 
ταυτότητα του φοιτητή).
β) Πλατφόρμα E-class για τη γραπτή εξέταση των φοιτητών. 

Τύπος εξέτασης (μέσω ηλ. τάξης):
Η εξέταση αποτελείται από μια άσκηση με 50 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και μοναδικής απάντησης, οι οποίες 
πρέπει να απαντηθούν εντός 50 λεπτών. Οι ερωτήσεις 
επιλέγονται τυχαία από μια τράπεζα διπλάσιων ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής και διανέμονται με τυχαίο τρόπο και με 
τυχαία σειρά σε κάθε φοιτητή. Κάθε σωστή απάντηση 
βαθμολογείται με 0,2 μονάδες (50 Χ 0,2 =10 μονάδες).
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ΕΕΝΕΦ258
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΙΙ (1914 κ. εξ.) 

ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ258 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεοελληνικά Ρεύματα και Κινήματα ΙΙ (1914 κ.ε.)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το  

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
- να εξοικειωθούν οι φοιτητές με μία από τις εκδοχές του ελληνικού Μοντερνισμού και να 
είναι σε θέση να την εντάξουν στο ευρύτερο, ευρωπαϊκό και ελληνικό, γραμματολογικό, 
πνευματικό και ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο της εποχής,
- να έρθουν σε επαφή με τα σημαντικότερα έργα των κυριότερων εκπροσώπων της 
μοντερνιστικής πεζογραφίας της Θεσσαλονίκης και να τα προσεγγίσουν ερμηνευτικά,
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αξιοποιώντας συγκεκριμένους θεωρητικούς, αισθητικούς και ιστορικογραμματολογικούς
ορους, έννοιες και κατηγορίες,
- να παρακολουθήσουν την κριτική πρόσληψη και υποδοχή των υπό εξέταση έργων,
- να εξετάσουν τις απόπειρες θεωρητικής πλαισίωσης και γραμματολογικής αποτίμησης του 
όρου «Σχολή Θεσσαλονίκης»,
- να προβληματιστούν γύρω από έννοιες και όρους όπως εσωτερικός μονόλογος, ροή 
συνείδησης, ψυχολογική ροή, εσωτερισμός κ.ά.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Ενότητες:
1η: Ευρωπαϊκός Μοντερνισμός 
2η: Ελληνικός μοντερνισμός
3η: Η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1930
4η: Η μοντερνιστική πεζογραφία της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του 1930
5η: Το περιοδικό Μακεδονικές Ημέρες
6η-7η: Ξεφλούδας-Δέλιος
8η-9η: Γιαννόπουλος-Σπανδωνίδης
10η-11η: Πεντζίκης-Θέμελης
12η-13η: Ο όρος «Σχολή Θεσσαλονίκης»

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και προβολέας)
Χρήση διαδικτυακών εργαλείων και βάσεων 
δεδομένων
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Επικοινωνία μέσω e-mail

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για το 
κάθε μάθημα και την 
τελική εξέταση

72 ώρες

Συγγραφή εργασιών 36 ώρες

152



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

Τελική εξέταση 3 ώρες

Σύνολο (25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Συμμετοχή στο μάθημα, γραπτή πρόοδος (20%), 
συγγραφή εργασίας (30%), καθώς και τελική εξέταση 
(50%) που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων,
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών στην ύλη του 

μαθήματος.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα 
και προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω επικοινωνίας με 
τον διδάσκοντα στις ώρες του μαθήματος, με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και στο e-class μέσω 
ανακοινώσεων που αφορούν τις εργασίες και την 
τελική εξέταση του μαθήματος.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τέλλος Άγρας, «Μια ματιά στη λογοτεχνική Θεσσαλονίκη. Πρόσωπα και κείμενα», Ελληνικά 
Φύλλα 5 (Ιούλ. 1935) 143-151.
Τηλέμαχος Αλαβέρας, Οι διηγηματογράφοι της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
Κωνσταντινίδης, 1970.
Jean-Luc Chiaponne, Le mouvement moderniste de Thessalonique (1932-1939), 2 τ., 
L'Harmattan, 2006-2009.
Τόλης Καζαντζής, Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης 1912-1983, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1991. 
Τάκης Καγιαλής, Η επιθυμία για το Μοντέρνο. Δεσμεύσεις και αξιώσεις της λογοτεχνικής 
διανόησης την Ελλάδα του 1930, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2007.
Δημήτρης Τζιόβας, Ο μύθος της Γενιάς του Τριάντα. Νεοτερικότητα, ελληνικότητα και 
πολιτισμική ιδεολογία, Αθήνα, Πόλις, 2012.
Mario Vitti, Η Γενιά του Τριάντα. Ιδεολογία και μορφή, Αθήνα, Ερμής, 2011 [1979].
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ΕΕΝΕΦ260
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 

ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ260 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμογές Συγκριτικής Γραμματολογίας ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το  

σ ύ νο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
- να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το αντικείμενο, τις μεθόδους και τα εργαλεία της 
μυθοκριτικής, μέσω της εφαρμογής τους σε ποιητικά κείμενα του 19ου και του 20ού αιώνα,
- να προσεγγίσουν ερμηνευτικά ομόθεμα ποιήματα, διαφορετικών εθνικών λογοτεχνιών, 
περιόδων και συγγραφέων, με κεντρικό άξονα τον μύθο της ωραίας Ελένης, - να 
αναγνωρίζουν ομοιότητες, διαφοροποιήσεις, συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ των
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κειμένων, καθώς και να κατανοούν τον τρόπο εκμετάλλευσης του μύθου, αλλά και τους 
στόχους που αυτός (ο τρόπος) εξυπηρετεί, από τον εκάστοτε ποιητή,
- να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι έλληνες ποιητές εκμεταλλεύτηκαν, 
επηρεάστηκαν ή εμπνεύστηκαν από την προγενέστερη ομόθεμη/ομόμυθη ευρωπαϊκή 
ποιητική παράδοση,
- να αξιολογούν αισθητικά τα υπό εξέταση κείμενα, εντάσσοντάς τα στα 
ιστορικογραμματολογικά τους συμφραζόμενα τόσο σε επίπεδο εθνικής λογοτεχνίας όσο και 
υπερεθνικά,
- να εξετάσουν τις μεταπλάσεις του μύθου και διακαλλιτεχνικά, συγκρίνοντας την παρουσία 
της ωραίας Ελένης στα λογοτεχνικά έργα, την ευρωπαϊκή τέχνη και το ελληνικό τραγούδι. 
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ___________________________________________________
Ενότητες:
1η-2η: Εισαγωγή
3η: Εισαγωγή στη μυθοκριτική
4η: Η ωραία Ελένη στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία. Μια περιδιάβαση 
5η: Η ωραία Ελένη στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία (α' μέρος)
6η: Η ωραία Ελένη στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία (β' μέρος)
6η: Η ωραία Ελένη στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία (β' μέρος)
8η: Η ωραία Ελένη στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία (δ' μέρος)
9η: Ο μύθος της ωραίας Ελένης στη νεοελληνική ποίηση (α' μέρος)
10η: Ο μύθος της ωραίας Ελένης στη νεοελληνική ποίηση (β' μέρος)
11η: Ο μύθος της ωραίας Ελένης στη νεοελληνική ποίηση (γ' μέρος)
12η: Ο μύθος της ωραίας Ελένης στη νεοελληνική ποίηση (δ' μέρος)
13η: Η ωραία Ελένη στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και προβολέας)
Χρήση διαδικτυακών εργαλείων και βάσεων 
δεδομένων
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Επικοινωνία μέσω e-mail

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες

155



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

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

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για το 
κάθε μάθημα και την 
τελική εξέταση

72 ώρες

Συγγραφή εργασιών 36 ώρες

Τελική εξέταση 3 ώρες

Σύνολο (25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Συμμετοχή στο μάθημα, γραπτή πρόοδος (20%), 
συγγραφή εργασίας (30%), καθώς και τελική εξέταση 
(50%) που περιλαμβάνει:
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων,
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών στην ύλη του 

μαθήματος.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα 
και προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω επικοινωνίας με 
τον διδάσκοντα στις ώρες του μαθήματος, με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και στο e-class μέσω 
ανακοινώσεων που αφορούν τις εργασίες και την 
τελική εξέταση του μαθήματος.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Jean Louis Backes, Le mythe d'H0lene, Clermont-Ferrand, Adosa, 1984.
Λάμπρος Βαρελάς, «Ο μύθος της ωραίας Ελένης στη νεοελληνική ποίηση: από τον Παλαμά 
έως τον Ρίτσο», στο Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη. Θέματα νεοελληνικής φιλολογίας: 
Γραμματολογικά, εκδοτικά, κριτικά. Πρακτικά της Η' Επιστημονικής Συνάντησης 11-14 
Μαρτίου 1997], Αθήνα, Ερμής, 2001, σσ. 333-343.
M. Broze - L. Couloubaritsis - A. Hypsilanti - P. Mavromoustakos - D. Viviers, Le mythe 
d'H0lene, Paris, Ousia, 2003.
Maurizio Bettini - C. Brillante, Il mito di Elena. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Torino, 
Einaudi, 2002.
Λητώ Ιωακειμίδου, Ο λογοτεχνικός μύθος από τον γαλλικό συγκρητισμό στη νεοελληνική 
κριτική, Αθήνα, Σοκόλης, 2014.
Peter Mackridge (επιμ.), Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in Memory o f C. 
A. Trypanis, Λονδίνο, Routledge, 1996.
Ζαχαρίας Σιαφλέκης, Η εύθραυστη αλήθεια. Εισαγωγή στη θεωρία του λογοτεχνικού μύθου, 
Αθήνα, Gutenberg, 2005.
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ΥΓΛΩ328
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΖΩΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΓΛΩ 328 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ
(υποχρεωτικό
ειδίκευσης)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις-Βιωματικά εργαστήρια 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04504/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1. Γνωρίζουν την προέλευση των λέξεων του ελληνικού λεξιλογίου
2. Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από το μάθημα στη διδασκαλία του λεξιλογίου 
της ελληνικής
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3. Συγγράφουν μικρές ερευνητικές εργασίες
4. Να γνωρίσουν τη λεξικολογία ως διεπιστημονικό, διακλαδικό (θεωρητικό, ιστορικό, 
εφαρμοσμένο) και διεπιπεδικό (φωνολογία, μορφολογία, σημασιολογία) αυτόνομο τομέα 
της γλωσσολογίας
5. Να εφαρμόσουν τη λεξικολογική θεωρία στη γεωγραφική και κοινωνική ποικιλία της 
ελληνικής γλώσσας με βάση τη συλλογή και γλωσσολογική ανάλυση υλικού.
Θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα που προκύπτουν από την εμπειρία 
Αναλύουν γλωσσικά δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλες γλωσσολογικές τεχνικές 
Διατυπώνουν γλωσσολογικές γενικεύσεις βασιζόμενοι/ες σε δομημένα δεδομένα 
Συλλέγουν, οργανώνουν και ερμηνεύουν γλωσσικά δεδομένα με καθοδήγηση 
Αναζητούν, επεξεργάζονται και αναλύουν πληροφορίες από μεγάλο εύρος πηγών

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών________________

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ικανότητα μάθησης και συνεχούς επικαιροποίησης της μάθησης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

1. Ικανότητα αναγνώρισης γλωσσολογικών προβλημάτων
2. Ικανότητα εντοπισμού γλωσσολογικών μονάδων και επιπέδων ανάλυσης, των σχέσεων 

αυτών και των διαδικασιών που τα επηρεάζουν
3. Ικανότητα δημιουργίας γλωσσολογικών γενικεύσεων μέσα από τα δεδομένα
4. Ικανότητα έρευνας και στοχασμού στη σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνικού πλαισίου
5. Ικανότητα συλλογής δεδομένων, κατασκευής και επεξεργασίας γλωσσολογικών 

σωμάτων
6. Ικανότητα χρήσης γλωσσολογικών δεδομένων για την κατασκευή γλωσσολογικών 

επιχειρημάτων
7. Συνειδητοποίηση της σχέσης των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις μεθοδολογικές 

πρακτικές
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ___________________________________________

1. Εισαγωγή στη Λεξικολογία (ορισμός αντικείμενο μελέτης, εργαλεία μελέτης,)
2. Είδη λέξεων και λεξικών μονάδων, λεξικά πεδία

S  Άσκηση 1 (στην αίθουσα): εντοπισμός είδους λέξης 
S  Άσκηση 2 (στην αίθουσα): εντοπισμός σχέσης των λέξεων

3. Βασικό λεξιλόγιο
4. Νοητικό Λεξιλόγιο
5. Σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των λέξεων: Ομωνυμία-Πολυσημία 
7.Φροντιστήριο εκπόνησης εργασίας
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8. Λεξικοποίηση-Παγίωση-φρασεολογία Ι
9. Η επίταση στην ελληνική γλώσσα (αρχαία ελληνική-νέα ελληνική)
10. Το λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής με κριτήρια προέλευσης (Η διάκριση λόγιο-λαϊκό, 
παλαιωνυμία)
11. Νεολογία στην Κοινή ΝΕ: τυπολογία νεολογισμών, τρόποι ανανέωσης του λεξιλογίου, 
είδη σχηματισμού νέων λέξεων
12. Κοινωνική και επιστημονική ποικιλία: 1. Τεχνητές γλώσσες: εσπεράντο, αργκό,, 
ηλεκτρονικές γλώσσες, κωμικόγλωσσα, 2. Αργκό και ιδιόλεκτος: στρατιωτική αργκό, 
καλιαρντά, χυδαίο λεξιλόγιο , 3. Ορολογία, 4. Η γλώσσα των νέων

S  Άσκηση (στην αίθουσα): εντοπισμός του είδους νεολογισμού σε παραδείγματα.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Μετωπική Διδασκαλία
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

Βιωματικές δράσεις

• Παρουσιάσεις -διδασκαλία με εξειδικευμένο 
λογισμικό με ppt

• Χρήση διαδικτύου
με τους φοιτητές • Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω

της πλατφόρμας eclass
• Επικοινωνία μέσω email

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Βιωματικό εργαστήριο 21
Διαδραστική διδασκαλία 20
Συγγραφή εργασίας 50
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

20

25X6=150 ώρες φόρτου 
εργασίας

150

ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Πρόοδος (50%)

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Εργασία (50%) 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /  Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ______________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Γαβριηλίδου, Ζ., Μητσιάκη, Μ., Φλιάτουρας, Α. (2021), 100 βασικές έννοιες για τη 
γλωσσολογία, Gutenberg.
Γαβριηλίδου Ζωή, 2013, Όψεις επίτασης στη Νέα Ελληνική, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη. 
Ξυδόπουλος, Γ. (2008), Λεξικολογία, Πατάκης.
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ΥΓΛΩ339
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΓΛΩ 339 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o-ΕΑΡΙΝΟ
(υποχρεωτικό
ειδίκευσης)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις-Βιωματικά εργαστήρια 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC151/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• επιδεικνύουν επίγνωση των διαφορετικών τύπων μορφολογικής ανάλυσης και του 
τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στις γλώσσες του κόσμου.

• αναπτύξουν γνώση των αρχών που διέπουν τη μορφολογία και του τρόπου με τον 
οποίο διεπιδρά με άλλα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (διεπαφή μορφολογίας- 
φωνολογίας/σύνταξης/σημασιολογίας).

• χρησιμοποιούν γλωσσολογικά επιχειρήματα, για να εξηγήσουν μορφολογικά
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φαινόμενα.
• συζητούν για βασικές έννοιες της μορφολογίας και να τις εντοπίζουν στο πλαίσιο 

των ευρύτερων γλωσσολογικών θεωριών.
• αναλύουν μορφολογικά τις λέξεις της ελληνικής με βάση διαφορετικά θεωρητικά 

μοντέλα μορφολογικής ανάλυσης.
• αναγνωρίζουν τη σύνδεση της μορφολογικής ανάλυσης με τη γλωσσική κατάκτηση 

και διδασκαλία.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών

• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Ικανότητα αναγνώρισης γλωσσολογικών προβλημάτων
• Ικανότητα εντοπισμού γλωσσολογικών μονάδων και επιπέδων ανάλυσης, των 

σχέσεων αυτών και των διαδικασιών που τα επηρεάζουν
• Ικανότητα επιλογής της κατάλληλης μεθοδολογίας για διαφορετικά είδη 

γλωσσολογικής έρευνας
• Ικανότητα δημιουργίας γλωσσολογικών γενικεύσεων μέσα από τα δεδομένα
• Ικανότητα συλλογής δεδομένων, κατασκευής και επεξεργασίας γλωσσολογικών 

σωμάτων
• Κατανόηση της φύσης των γλωσσολογικών θεωριών, υποθέσεων και ερμηνειών
• Συνειδητοποίηση της σχέσης των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις μεθοδολογικές 

πρακτικές
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________

1. Εισαγωγή στη μορφολογία: Βασικές έννοιες, στόχοι και προβλήματα
2. Βασικές μορφολογικές διαδικασίες: Παραγωγή, Σύνθεση, Μετατροπή - Έλλειψη, 

Ενδιάμεσες περιπτώσεις, Σύμφυρση, Αναδρομικός σχηματισμός, Περικοπή
3. Η μορφολογία στον Δομισμό
4. Η μορφολογία στη Γενετική Γραμματική
5. Το μοντέλο του Stump: Θεωρητικές αρχές και εφαρμογές
6. Το μορφολογικό μοντέλο της Corbin: Θεωρητικές αρχές
7. Εφαρμογές του μοντέλου της Corbin: Εφαρμογές
8. Η θεωρία της παράλληλης αρχιτεκτονικής του Jackendoff: Θεωρητικές αρχές και 

εφαρμογές
9. H ονομασιολογική θεωρία του Stekauer: Θεωρητικές αρχές και εφαρμογές
10. Η θεωρία της λεξικής σημασιολογίας της Lieber: Θεωρητικές αρχές και εφαρμογές
11. Η οικοδομιστική μορφολογία του Booij: Θεωρητικές αρχές και εφαρμογές
12. Παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών
13. Παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία/Εξ αποστάσεως

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

εκπαίδευση 
Βιωματικές δράσεις 
Παρουσιάσεις ppt-Βίντεο 
Χρήση διαδικτύου

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

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

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Βιωματικό εργαστήριο 40

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

41

Συγγραφή εργασίας 30

25Χ6=150 ώρες φόρτου 
εργασίας

150

ECTS___________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Διαμορφωτική:

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

Πρόοδος (δοκιμασία πολλαπλής επιλογής) 30% 
Γραπτή ομαδική εργασία και παρουσίαση 40% 
Προφορική εξέταση 30%

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ______________________________________________________
1. Γαβριηλίδου, Ζ., Μητσιάκη, Μ., & Φλιάτουρας, Α. 2021. 100 βασικές ενότητες για τη 

γλωσσολογία. Αθήνα: Gutenberg.
2. Lieber, R. (2010). Introducing morphology. Cambridge University Press.
3. Ράλλη, Α. 2003. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
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ΥΓΛΩ340
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΩΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΓΛΩ340 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

13 διαλέξεις 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
1. Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων ιστορίας της ελληνικής
2. να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν από το μάθημα στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης/δεύτερης
2. να συνδυάζουν γνώσεις που απέκτησαν στο μάθημα και να χειρίζονται πολύπλοκα 
θέματα που αφορούν στη γλώσσα κατά την επαγγελματική τους ενασχόληση
3. να αναπτύσσουν στρατηγικές, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα βασικά
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χαρακτηριστικά της κάθε ιστορικής περιόδου της Ελληνικής.
4. να ερμηνεύουν τη σύγχρονη μορφή της ελληνικής (κανόνες και εξαιρέσεις) με βάση 
αλλαγές που έχουν συντελεστεί διαχρονικά, δηλαδή να συνειδητοποιήσουν την έννοια της 
διαχρονικότητας στη γλώσσα

Ειδικότερα:
• Θα μάθουν πληροφορίες για την προϊστορία (Ινδοευρωπαϊκή -  

Πρωτοελληνική) και την ιστορία (Αρχαία, Ελληνιστική, Μεσαιωνική) της 
ελληνικής γλώσσας.

• Θα γνωρίσουν αναλυτικά τη συγχρονική και διαχρονική φωνολογική και 
μορφολογική ανάλυση της ελληνικής.

• Θα αντιληφθούν τις επιβιώσεις (κυρίως σε λεξιλογικό και μορφολογικό 
επίπεδο) της γλωσσικής παράδοσης στη νέα ελληνική μέσω της παρουσίασης 
και της εξήγησης των γλωσσικών αλλαγών και κατ' επέκταση (α) τη σύνδεση 
γλωσσικού παρελθόντος και παρόντος και (β) την επαμφοτερίζουσα σχέση 
ανάμεσα στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και των νέων ελληνικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

1. Ικανότητα επικοινωνίας σε μια δεύτερη ξένη γλώσσα
2. Ικανότητα μάθησης και συνεχούς επικαιροποίησης της μάθησης
3. Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
4. Δημιουργικότητα
5. Ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε διάφορες πρακτικές καταστάσεις
6. Ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής
7. Ικανότητα εντοπισμού, κατάθεσης και επίλυσης προβλημάτων
8. Ικανότητα κατανόησης των θεματικών περιοχών του επαγγέλματος
9. Ικανότητα αφαιρετικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης
ΙΟ.Ικανότητα έρευνας, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφορίας μέσα από πληθώρα 

πηγών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΙΙ.Ικα νότη τα  αναγνώρισης γλωσσολογικών προβλημάτων
12. Ικανότητα εντοπισμού γλωσσολογικών μονάδων και επιπέδων ανάλυσης, των 

σχέσεων αυτών και των διαδικασιών που τα επηρεάζουν
13. Κατανόηση της φύσης των γλωσσολογικών θεωριών, υποθέσεων και ερμηνειών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ______________________________________________________
1. Εισαγωγή: (Περίοδοι της ελληνικής γλώσσας - γλωσσικά μνημεία)
2. Προελληνική: ορισμός, λεξιλογικό και προσφυματικό υπόστρωμα
3. Ινδοευρωπαϊκή: φωνολογία, μορφολογία (ουσιαστικά, ρήματα), σύνταξη, λεξιλόγιο 
Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες: εντοπισμός και συγγένεια
4. Πρωτοελληνική, συστήματα γραφής
5. Αρχαία Ελληνική:(Φωνολογία: προφορά φωνηέντων, συμφώνων, διφθόγγων
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• Μορφολογία: ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, διαδικασίες σχηματισμού λέξεων 
(παραγωγή, σύνθεση)

S  Άσκηση 1 (στην αίθουσα): φωνητική μεταγραφή λέξεων στην αρχαία ελληνική
S  Άσκηση 2 (στην αίθουσα): μορφολογική τεμαχιοποίηση λέξεων στην αρχαία
ελληνική

6. Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι (Κρητομυκηναϊκή, Γραμμική Β)
7. Ταξινόμηση αρχαίων ελληνικών διαλέκτων (Βασικά χαρακτηριστικά των διαλέκτων 
(αιολική, κρητική, δωρική, ηλειακή κλπ.)

S  Άσκηση (στην αίθουσα): εντοπισμός της διαλέκτου σε άγνωστα κείμενα.

8. Ελληνιστική Κοινή / Μεσαιωνική Ελληνική / Νέα Ελληνική (Εξέλιξη του φωνολογικού, 
μορφολογικού (ονοματικού και ρηματικού) και συντακτικού συστήματος).
9. Μεσαιωνική Ελληνική
10. Νέα Ελληνική (1100-1453, 1454-1821)
11. Καθαρεύουσα-Δημοτικισμός, Διγλωσσία
12. Νεοελληνικές διάλεκτοι
13. Επιβιώσεις της γλωσσικής παράδοσης στη νέα ελληνική και διδακτική της διαχρονίας

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εκπόνηση Εργασία 80
Μελέτη στο εργαστήριο

31

150

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS___________________________________

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

• Γραπτή online εξέταση (70%)
• Υποχρεωτική εργασία (30%)
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Babiniotis, G. (1986) Synoptiki istoria tis ellinikis glossas [Synoptic history of the Greek 

language]. Athens. [in Greek].
Browning, R. (2008) The Medieval and Modern Greek language (6th edition) (Translation: Μ. 

Conomis). Athens: Papadimas. [in Greek].
Chantraine, P. (1998) Historical morphology o f the Greek language (Translation: Ν. 

Agavanakis). Athens: Kardamitsas. [in Greek].
Horrocks, G. (2006) Greeks: A history o f the language and its speakers (Translation: Μ.

Stavrou, Μ. Tzevelekou). Athens: Estia. [in Greek].
Tonnet, H. (1995) Histoire du grec moderne: La formation d' une langue (Translation: Μ. 

Karamanou & P. Lialiatsis). Athens: Papadimas. [in Greek].
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ΕΕΓΛΩ324
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΙΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 
Ε.Δ.Ι.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ324 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  
δ ια κ ρ ιτά  μ έ ρ η  του μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  
Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  

γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  
ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις-Βιωματικά εργαστήρια 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Α νάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/modules/document/?course=KOM04180

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Στόχος του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές αναφορικά με ζητήματα 
δημιουργικότητας στην τάξη και να τους αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης και εμψύχωσης 
ομάδων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση

1. Να διακρίνουν διαφορετικά είδη λόγου και κειμένων
2. Να κατανοούν και να αναλύουν ποιητικά ή πεζά κείμενα
3. Να εντοπίζουν χαρακτηριστικά ύφους συγκεκριμένων συγγραφέων
4. Να εμψυχώνουν εργαστήρια και λέσχες ανάγνωσης (αναγνωστικές εμψυχώσεις)
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5. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εργαστήρια δημιουργικής γραφής
6. Να παράγουν οι ίδιοι κείμενα διαφορετικών τύπων
7. Να αξιολογούν τη δημιουργικότητα κειμένων των μαθητών 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Συνειδητοποίηση της σχέσης των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις μεθοδολογικές 
πρακτικές

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΙΣ
1. Τύποι και τεχνικές αναγνωστικών εμψυχώσεων (βιωματικό εργαστήριο: η προσωπική 
μου ασπίδα, το κουτί/ τι είδα-τι σκέφτηκα γι' αυτό που είδα)
2. Σχεδιασμός αναγνωστικών εμψυχώσεων για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
3. Βιωματικό εργαστήριο Ι: σχεδιασμός αναγνωστικής εμψύχωσης 
Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
4. Τι είναι η δημιουργικότητα Ι
5. Τι είναι η δημιουργικότητα ΙΙ
6. Είδη λόγου/κειμενικά είδη (Αφήγηση) /(Περιγραφή)/ (Κατευθυντικός λόγος)
7. Βιωματικό εργαστήριο ΙΙ: Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής-παιχνίδια με λέξεις
8. Βιωματικό εργαστήριο ΙΙΙ: Ποίηση Χαικού, λίμερικ, ακροστιχίδες, ελεύθερος στίχος, 
επίγραμμα, καλιγραφήματα, μαντινάδες, μέτρο, παρωδία, σονέτο
9. Βιωματικό εργαστήριο !V: Χαρακτήρας (κύκλος τριών λεπτών), σκηνικό, υπόθεση, 
λεπτομέρειες
10. Βιωματικό εργαστήριο V: Οι κύκλοι των τριών λεπτών, οι παροιμίες
11. Βιωματικό εργαστήριο V!: H εμπειρία του τυφλού/κουφού,
12 Βιωματικό εργαστήριο VN: μύθοι με ζώα
13 Βιωματικό εργαστήριο VMI: διάλογοι στο σκοτάδι

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Μετωπική Διδασκαλία 
Βιωματικές δράσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

• Παρουσιάσεις -διδασκαλία με εξειδικευμένο 
λογισμικό με ppt

• Χρήση διαδικτύου
• Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Βιωματικό εργαστήριο 41

Διαδραστική διδασκαλία 20
Καλλιτεχνική
δημιουργία

20

Πρακτική 30

25Χ6=150 ώρες φόρτου 
εργασίας 150

ECTS___________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Σχεδιασμός και υλοποίηση αναγνωστικής εμψύχωσης 
στη βιβλιοθήκη του τμήματος ή τη δημοτική 
βιβλιοθήκη (40%)
Συγγραφή σύντομου διηγήματος (30%)
Υποχρεωτική Συμμετοχή στα 5 από τα 7 βιωματικά 
εργαστήρια (30%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Adam, J.-M. (1999). Τα κείμενα: τύποι και πρότυπα. Αφήγηση, περιγραφή,
επιχειρηματολογία, εξήγηση, διάλογος. Αθήνα: Πατάκης.
Γρόσδος, Σ. (2014). Δημιουργικότητα και δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση. Από το παιδί 
γραμματέα στο παιδί δημιουργό κειμένων: Στρατηγικές δημιουργικής γραφής. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Κάλλας - Καλογεροπούλου, Χ. (2006). Σενάριο. Αθήνα: Νεφέλη.
Κενώ, R. [Queneau, R.] (1984). Ασκήσεις ύφους. Αθήνα: Ύψιλον.
Κιοσσές, Σ. (2019). Εισαγωγή στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου: Η 
συμβολή της αφηγηματολογίας. Αθήνα: Κριτική.
Lakoff, G. & M. Johnson (2005). Η μεταφορά στη καθημερινή ζωή. Θεσσαλονίκη: Εκδ. 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Μανδηλαράς, Φ. (2001). Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής για παιδιά. Αθήνα: Πατάκης. 
Νικολαΐδου, Σ. (2016). Η δημιουργική γραφή στο σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο 
Propp, V. (1991). Η μορφολογία του παραμυθιού. Αθήνα: Καρδαμίτσας.
Ροντάρι, Τζ. (2003). Γραμματική της φαντασίας. Εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες. 
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Σουλιώτης Μ. (2009J. Μου αφήνεις πενήντα δραχμές για τσιγάρα, Η Δημιουργική γραφή 
άνευ διδασκάλου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Timbal - Duclaux, L. (1996). Το δημιουργικό γράψιμο. Αθήνα: Πατάκης.
Χάισμιθ, Π. (2007). Πώς να γράψετε ένα μυθιστόρημα αγωνίας (και δράσης). Αθήνα: 
Πατάκης.
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ΕΕΓΛΩ357
ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΥΔΙΑ ΜΙΤΙΤΣ 
Ε.Ε.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ357 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρίες Απόκτησης Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ. 

Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ νο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το 

σ ύ ν ο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04446/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, για τις 
θεωρίες απόκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας καθώς και των γενικών θεωριών για τη 
μάθηση και γλωσσική ανάπτυξη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν τις βασικές θεωρίες μάθησης
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• Γνωρίζουν τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης
• Αποσαφηνίσουν τη σημασία των βασικών όρων στη μελέτη της απόκτησης της 

δεύτερης/ξένης γλώσσας
• Διακρίνουν τον ρόλο των παραγόντων που επηρεάζουν την εκμάθηση/απόκτηση 

μια γλώσσας
• Εφαρμόζουν τις καινούριες τους γνώσεις στον σχεδιασμό της διδακτικής πράξης

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών________________

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
1. Θεωρίες μάθησης
2. θεωρίες μάθησης της γλώσσας
3. Τα στάδια της γλωσσικής απόκτησης
4. Απόκτηση και Εκμάθηση της γλώσσας, Δεύτερη και Ξένη γλώσσα
5. Ο ρόλος της πρώτης στην απόκτηση της δεύτερης γλώσσας
6. Διαγλώσσα
7. Προέλευση και ανάλυση λαθών
8. Κοινωνικά και ψυχογλωσσολογικά ζητήματα της Διαγλώσσας
9. Προσωπικές διαφορές: ηλικία, κίνητρο, ανατροφοδότηση, κλπ. στην γλωσσική απόκτηση
10. Γνωστικό και μαθησιακό στιλ
11. Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
12. Παρουσίαση των εργασιών
13. Παρουσίαση των εργασιών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 60
Εργαστηριακή Άσκηση 10
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

30

Διαδραστική διδασκαλία 10
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(project), Συγγραφή εργασίας /  εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

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

Συγγραφή εργασίας 40

6X25=150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.________________________

Διαμορφωτική
Πρόοδος (online εξέταση) 40% 
Παρουσίαση και παράδοση εργασίας 60%

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ______________________________________________________
Πιαζέ, Ζ. & Τσόμσκι, Ν. (2009). Θεωρίες της γλώσσας. Θεωρίες της μάθησης. Αθήνα: 

Καπόλα Κων. Παγώνα.
Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. (2008). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Αθήνα: 

Πατάκης.
Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. OUP 
Hinkel, E. (1999). Culture in Second Language Teaching and Learning. CUP 
Dornyei Z. (2005). The Psychology o f the Language Learner. Lawrence Erlbaum Associates 
Doughty, C.J. and Long, M.H. (2003). The Handbook o f Second Language Acquisition. 

Blackwell Publishing
Dulay, H., Burt, M., and Krashen, S. (1982). Language two. New York: OUP.
O'Malley, J.M., Chamot, A.U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. 

CUP.
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ΕΕΓΛΩ361
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΥΔΙΑ ΜΙΤΙΤΣ 
Ε.Ε.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ361 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΖΩΝΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΤΣΙΑΚΗ, ΛΥΔΙΑ ΜΙΤΙΤΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  

μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ECTS

Σεμινάριο/Διαλέξεις και Ασκήσεις εφαρμογής 3 6
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης  

Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC106/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Διαβάζουν και να κατανοούν ένα επιστημονικό άρθρο από το επιστημονικό πεδίο της 

γλωσσολογίας
• Εκπονούν και να παρουσιάζουν σε κοινό μικρή εργασία (πρότζεκτ)
• Γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν γλωσσολογική ορολογία

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
πληροφοριών, με τη χρήση και τω ν απαραίτητων Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________
Γλώσσα και Μαθηματικά Μοντέλα Ι
Γλώσσα και Μαθηματικά Μοντέλα ΙΙ
Το λόγιο και λαϊκό επίπεδο στην Ελληνική Γλώσσα
Γλώσσα και Μαθηματικά Μοντέλα ΙΙΙ
Υποχρεωτική Παρακολούθηση βιβλιοπαρουσίασης
Λεξιλογικός δανεισμός
10 Μύθοι για τη γλώσσα
Φιλολογική επιμέλεια
Χρήση Λεξικού
Ακαδημαϊκός λόγος
Γλώσσα και Μαθηματικά Μοντέλα Ιν
Στρατηγικές ανάγνωσης
Παρουσίαση Εργασιών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Μεικτός: Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
_______________________ εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

εκπαίδευση

Eclass.
Ppt
Email

με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου
Σεμινάρια/Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

11

Εκπόνηση μελέτης 
(project)

50

Συγγραφή εργασιών 50
Σύνολο Μ αθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ECTS___________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Εκπόνη ση ατομικής εργασίας (60%)
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Υποχρεωτική Παρακολούθηση 2 εκδηλώσεων (40%)
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /  Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_____________________________
Χάρης, Γ. (2001). Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα, Πατάκης
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ΕΕΓΛΩ365
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΖΩΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Σ Χ Ο Λ Η Κ Λ Α Σ ΙΚ Ω Ν  Κ Α Ι Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

Τ Μ Η Μ Α Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Ε Π ΙΠ Ε Δ Ο  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 6

Κ Ω Δ ΙΚ Ο Σ  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Ε Ε Γ Λ Ω 3 6 5  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  Β Ζ Ω Ν Η

Τ ΙΤ Λ Ο Σ  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ  ΓΛ Ω Σ Σ Α Σ  ΣΕ  Α Τ Ο Μ Α  Μ Ε Μ Α Θ Η Σ ΙΑ Κ Ε Σ  Δ Υ Σ Κ Ο Λ ΙΕ Σ

Α Υ Τ Ο Τ Ε Λ Ε ΙΣ  Δ ΙΔ Α Κ Τ ΙΚ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  

μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ ΙΑ ΙΕ Σ
Ω Ρ Ε Σ

Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Σ

Π ΙΣ Τ Ω Τ ΙΚ Ε Σ
Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

E C T S

Σ ε μ ι ν ά ρ ι ο / Δ ι α λ έ ξ ε ι ς  κ α ι  Α σ κ ή σ ε ι ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς 3 6
Τ Υ Π Ο Σ  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων

Α ν ά π τ υ ξ η ς  Δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν

Π Ρ Ο Α Π Α ΙΤ Ο Υ Μ Ε Ν Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α :

Γ Λ Ω Σ Σ Α  Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Σ  κ α ι  
Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν :

Ε λ λ η ν ικ ή

Τ Ο  Μ Α Θ Η Μ Α  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Τ Α Ι ΣΕ  
Φ Ο ΙΤ Η Τ Ε Σ  E R A S M U S

Ν Α Ι

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Η  Σ Ε Λ ΙΔ Α  
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ  (U R L )

h t t p s : / / e c la s s .d u t h .g r / c o u r s e s /

2. Μ Α Θ Η Σ ΙΑ Κ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Μ α θ η σ ια κ ά  Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α

Μ ε τ ά  τ η ν  ε π ιτ υ χ ή  ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τ ο υ  μ α θ ή μ α τ ο ς  ο ι  φ ο ι τ η τ έ ς  θ α  ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  ν α :

•  γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  δ ι ά φ ο ρ ε ς  μ α θ η σ ι α κ έ ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ι  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  μ ά θ η μ α  

π α ρ έ μ β α σ η ς  γ ι α  τ η  δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ η ς  γ λ ώ σ σ α ς

• δ ι ε ρ ε υ ν ο ύ ν  σ χ ε τ ικ ή  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή  β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία ,

• σ υ γ γ ρ ά φ ο υ ν  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς  ε ρ γ α σ ί ε ς .

Γ ε ν ικ έ ς  Ικ α ν ό τ η τ ε ς
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων πολυπολιτισμικότητα
και πληροφοριών, με τη χρήση και των Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Αυτόνομη εργασία επαγωγικής σκέψης
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
Το μάθημα θα περιλαμβάνει την ανάλυση των μαθησιακών δυσκολιών και την διδασκαλία 
της γλώσσας καθώς και την παρουσίαση μεθόδων διδασκαλίας την γλώσσας για τους 
συγκεκριμένους πληθυσμούς και τις ανάγκες τους. Οι φοιτητές θα κληθούν να σχεδιάσουν 
το δικό τους πλάνο μαθήματος για όποια μαθησιακή δυσκολία επιλέξουν. Έτσι, θα 
επιτευχθεί ο εξής τριπλός στόχος: α) η εξοικείωση και συστηματική ενασχόλησή τους με 
βασικές έννοιες και θεωρίες σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη διδασκαλία της 
γλώσσας, β) η απόκτηση/επικαιροποίηση/εμβάθυνση/εφαρμογή των γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους στην πράξη και γ) η σύνδεση θεωρίας και πράξης που αποσκοπεί στην 
ατομική επίγνωση και βελτίωση του/της εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας με τη σχεδίαση δραστηριοτήτων για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Η ύλη ανά εβδομάδα κατανέμεται ως εξής:
1. Εισαγωγή
2. Χαρακτηριστικά μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
3. Δυσκολίες λόγου και ομιλίας Ι (Ειδική γλωσσική Διαταραχή)
4. Δυσκολίες λόγου και ομιλίας ΙΙ (Πραγματολογικές, φωνολογικές διαταραχές)
5. Δυσκολίες γραπτού λόγου (δυσλεξία, δυσγραφία)
6. Ελλειμματική προσοχή -  υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
7. Μέθοδοι διδασκαλίας φωνημικής επίγνωσης (και ασκήσεις εφαρμογής)
8. Μέθοδοι διδασκαλίας λεξιλογίου (και ασκήσεις εφαρμογής)
9. Μέθοδοι διδασκαλίας μορφοσύνταξης (και ασκήσεις εφαρμογής)
10. Πρόοδος
11. Μέθοδοι διδασκαλίας ανάγνωσης (στρατηγικές ανάγνωσης και ασκήσεις εφαρμογής)
12. Μέθοδοι διδασκαλίας παραγωγής γραπτού λόγου (στρατηγικές παραγωγής γραπτού 
λόγου και ασκήσεις εφαρμογής)
13. Ανακεφαλαίωση

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Eclass.
Ppt
email

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Σεμινάρια/Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

50

Εκπόνηση μελέτης 
(project)

11

Συγγραφή εργασιών 50
Σύνολο Μ αθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150

ECTS___________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία

Ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος) 
Ατομική γραπτή εργασία
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.
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Boekaerts, R.P. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 13-39). San 
Diego: Academic Press.
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ΕΕΓΛΩ366
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Σ Χ Ο Λ Η Κ Λ Α Σ ΙΚ Ω Ν  Κ Α Ι Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

Τ Μ Η Μ Α Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ
Ε Π ΙΠ Ε Δ Ο  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 6

Κ Ω Δ ΙΚ Ο Σ  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Ε Ε Γ Λ Ω 3 6 6  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  Β Ζ Ω Ν Η

Τ ΙΤ Λ Ο Σ  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Γ Λ Ω Σ Σ ΙΚ Η  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Κ Α Ι Α Υ Τ ΙΣ Μ Ο Σ

Α Υ Τ Ο Τ Ε Λ Ε ΙΣ  Δ ΙΔ Α Κ Τ ΙΚ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  

μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ ΙΑ ΙΕ Σ
Ω Ρ Ε Σ

Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Σ

Π ΙΣ Τ Ω Τ ΙΚ Ε Σ
Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ

E C T S

Σ ε μ ι ν ά ρ ι ο / Δ ι α λ έ ξ ε ι ς  κ α ι  Α σ κ ή σ ε ι ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς 3 6
Τ Υ Π Ο Σ  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η Σ  Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η Σ

Π Ρ Ο Α Π Α ΙΤ Ο Υ Μ Ε Ν Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α :

Γ Λ Ω Σ Σ Α  Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Σ  κ α ι  
Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν :

Ε λ λ η ν ικ ή

Τ Ο  Μ Α Θ Η Μ Α  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Τ Α Ι ΣΕ  
Φ Ο ΙΤ Η Τ Ε Σ  E R A S M U S

Ν Α Ι

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Η  Σ Ε Λ ΙΔ Α  
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ  (U R L )

h t t p s : / / e c la s s .d u t h .g r / c o u r s e s /

2. Μ Α Θ Η Σ ΙΑ Κ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Μ α θ η σ ια κ ά  Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α

Μ ε τ ά  τ η ν  ε π ιτ υ χ ή  ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τ ο υ  μ α θ ή μ α τ ο ς  ο ι  φ ο ι τ η τ έ ς  θ α  ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  ν α :

•  γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  τ η  γ λ ω σ σ ικ ή  α ν ά π τ υ ξ η  σ τ ις  Δ ι ά χ υ τ ε ς  Α ν α π τ υ ξ ι α κ έ ς  Δ ι α τ α ρ α χ έ ς  Α υ τ ισ τ ι κ ο ύ  

Φ ά σ μ α τ ο ς  σ τ α  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  ε π ί π ε δ α  γ λ ω σ σ ικ ή ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  (φ ω ν ο λ ο γ ία ,  σ η μ α σ ι ο λ ο γ ί α ,  

μ ο ρ φ ο σ ύ ν τ α ξ η  κ α ι  π ρ α γ μ α τ ο λ ο γ ί α )

• γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  σ τ ο ν  α υ τ ι σ μ ό  κ α ι  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  τ ι ς  

δ ι κ έ ς  τ ο υ ς  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  ι σ τ ο ρ ίε ς

• δ ι ε ρ ε υ ν ο ύ ν  σ χ ε τ ικ ή  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή  β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία ,

• σ υ γ γ ρ ά φ ο υ ν  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς  ε ρ γ α σ ί ε ς .

Γ ε ν ικ έ ς  Ικ α ν ό τ η τ ε ς
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων πολυπολιτισμικότητα
και πληροφοριών, με τη χρήση και των Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Αυτόνομη εργασία επαγωγικής σκέψης
Ομαδική εργασία
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Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Το μάθημα θα περιλαμβάνει την ανάλυση των σταδίων της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης, 
καθώς και οροσήμων αυτής και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι ιδιαιτερότητες της 
γλωσσικής ανάπτυξης στις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. Επίσης θα 
παρουσιαστούν τα ελλείμματα των ατόμων αυτών σε σχέση με τις γνωστικές τους 
ικανότητες και θα γίνει σύνδεση και ανάλυση των γλωσσικών με τις γνωστικές ικανότητες 
στα άτομα με ΔΑΦ. Τέλος, θα γίνει αναφορά σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας στον 
αυτισμό, αλλά και στη δημιουργία κοινωνικών ιστοριών, στις οποίες οι φοιτητές/-τριες θα 
έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν.

Η ύλη ανά εβδομάδα κατανέμεται ως εξής:
1. Εισαγωγή -  Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
2. Γλώσσα -  ομιλία -  επικοινωνία (ηχολαλία) στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
3. Φωνητική-Φωνολογική ανάπτυξη σε τυπικούς πληθυσμούς
4. Σημασιολογική ανάπτυξη σε τυπικούς πληθυσμούς
5. Μορφοσυντακτική ανάπτυξη σε τυπικούς πληθυσμούς
6. Πραγματολογική ανάπτυξη και οι σημαντικότεροι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης σε 
τυπικούς πληθυσμούς
7. Γλωσσικά χαρακτηριστικά στα επιμέρους επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης στις ΔΑΦ Ι 
(φωνολογία, μορφοσύνταξη)
8. Γλωσσικά χαρακτηριστικά στα επιμέρους επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης στις ΔΑΦ ΙΙ 
(σημασιολογία, πραγματολογία)
9. Πρόοδος
10. Γνωστικές ικανότητες στον αυτισμό (μνήμη, προσοχή, Θεωρία του Νου)
11. Σύνδεση γλωσσικών και γνωστικών ικανοτήτων στις ΔΑΦ
12. Η σημασία και η κατασκευή κοινωνικών ιστοριών (και πρακτική εξάσκηση)
13. Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας στον αυτισμό

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Eclass.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ppt

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

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος)

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ________________________________________________________
Attwood,T. (2005). Παιδιά με ιδιαιτερότητες στη γλωσσική ανάπτυξη και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση μετ Κορογιαννάκη Μιχαλέτου. Αθήνα: εκδ.Σαββάλα 
Faherty, C. (2000) Τι σημαίνει για μένα. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών 
Frith, U. (1994). Αυτισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Gray, C. & White, L. A. (2003). Κοινωνική Προσαρμογή. Πρακτικός Οδηγός για αυτιστικά 

Παιδιά και Παιδιά με σύνδρομο Asperger. Αθήνα: Σαββάλας.
Handleman, J., Harris, S.L. (2001). Preschool Education Programs for Children with Autism. 

Austin Texas: pro-ed.
Happe, F. (1991). The autobiographical writings of three Asperger's Syndrome adults: 

Problems for interpretations and implications for theory. In Frith (ed.) Autism and 
Asperger's Syndrome. UK: Cambridge University Press.

Jordan, E. Powel, S.(1995). Understanding and Teaching Children with Autism. Plc J.Wiley 
sons.

Jordan, R., Powell, S. (2001). Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με αυτισμό 
Δεξιότητες Μάθησης και Σκέψης, Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών 
Ατόμων.

Lennard-Brown, S. (2003). Autism. Thomson Plc Ltd, Αυτισμός (2004) μτφρ. Νικολακάκη. 
Αθήνα: εκδ. Σαββάλας

Quill, K, A. Επιμ. Μεσσήνης, Λ. & Αντωνιάδης (2000). Διδάσκοντας Αυτιστικά παιδιά εκδ. 
Αθήνα: «ΕΛΛΗΝ»

Rutter, M. (1987). μετ. Καραντάνος Γ. Νηπιακός Αυτισμός. Αθήνα: εκδ. Ελληνικά Γράμματα. 
Syriopoulou- Delli, C., Cassimos, D., Tripsianis, G., Polychronopoulou, S. (2011). Teachers' 

Perceptions Regarding the Management of Children with Autism Spectrum Disorders. 
Journal of Autism and Developmental Disorders. doi10.1007/s10803-011-1309-7.

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου
Σεμινάρια/Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

50

Εκπόνηση μελέτης 
(project)

11

Συγγραφή εργασιών 50
Σύνολο Μ αθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα)

150
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Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ., Ζαφειρίου, Δ. (2011). Αναπτυξιακά Διαγνωστικά κριτήρια και 
μέσα αξιολόγησης του αυτισμού και άλλων διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. 
Παιδιατρική Εταιρία Β. Ελλάδος 22(4): 357-363.

Συριοπούλου Δελλή, Χ. (2011). Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Ψυχολογία- 
Παιδαγωγική-Κοινωνιολογία. Αθήνα: εκδ.Γρηγόρη.

Συριοπούλου Δελλή, Χ. (2016). Εκπαίδευσης και E ^ u ^  Αγωγή Ατόμων με Διαταραχή 
Φάσματος Αυτισμού. Θεσσαλονίκη, εκδ. Παν/μίου Μακεδονίας 

Συριοπούλου, Χ., Κασίμος, Δ. (2013). Επικοινωνία και Εκπαίδευση Ατόμων με ΔΑΔ/αυτισμό. 
Θεσσαλονίκη: εκδΠαν/μίου Μακεδονίας

ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004). Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για άτομα με 
ειδικές ανάγκες (Αυτισμό). www.fa3.gr/eidikiagogi/ depps-aps-foramea 

Wing, L. (1996). The autistic spectrum. London: Constable.
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ΕΕΓΛΩ374
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΙΙ

ΛΥΔΙΑ ΜΙΤΙΤΣ 
Ε.Ε.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ374 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό β' ζώνη 
(Ελεύθερη 
Επιλογή 
Ειδίκευσης)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις-Βιωματικά εργαστήρια 3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΑΓΓΛΙΚΗ (και όταν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04542/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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

• Να κάνουν εξάσκηση στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου 
κυρίως για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

• Να μπορούν να μετακινούνται μεταξύ δύο διαφορετικών γλωσσικών, πολιτισμικών 
και επιστημονικών συστημάτων με ευκολία και άνεση -  δηλ. από αγγλικά προς 
ελληνικά και τανάπαλιν, όταν απαιτείται (π.χ. σε προγράμματα Erasmus+, Erasmus 
Placement και Διεθνή Συνέδρια).

• Να αναπτύξουν δεξιοτήτων προκειμένου να είναι σε θέση να μελετούν τη διεθνή 
αρθρογραφία που σχετίζεται με την Γλωσσολογία, να παρακολουθούν συνέδρια και 
να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές ανάμεσα στα άλλα εργάζονται σε ομάδες μελέτης, 
επεξεργάζονται επιστημονικά κείμενα και οργανώνουν παρουσιάσεις με τη χρήση Η/Υ. 
Γενικές Ικανότητες:

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (δηλ. επιστημονικών 
όρων) -  μέσα από εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα (έντυπα ή ηλεκτρονικά), με τη 
χρήση και συμβατικών μέσων (π.χ. Βιβλιοθήκη) και των απαραίτητων τεχνολογιών 
(π.χ. Διαδίκτυο, ηλεκτρονικών δίγλωσσων και πολύγλωσσων γενικών και ειδικών 
λεξικών)

2. Συγγραφή αυτόνομης εργασίας (ως περιλήψεις αγγλικών επιστημονικών κειμένων και 
στα αγγλικά και στα ελληνικά)

3. Συγγραφή ομαδικής εργασίας (ως περιλήψεις αγγλικών επιστημονικών κειμένων και 
στα αγγλικά και στα ελληνικά)

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Μάθημα 1ο Talking about ideas, reporting and analyzing, Ways of organizing texts, 
Introduction to Theoretical Linguistics (basic vocabulary)

Μάθημα 2ο Talking about meaning, research and study aims, The passive, Introduction to 
Applied Linguistics (basic vocabulary)

Μάθημα 3ο Organizing writing (presenting an argument, describing, comparing and 
contrasting, discussion, etc.), Linking ideas, Introduction to Sociolinguistics (basic 
vocabulary)

Μάθημα 4ο Making a presentation, Showing your position in a text, Introduction to 
Cognitive Linguistics (basic vocabulary)

Μάθημα 5ο Nominalization in written text, Introduction to Psycholinguistics (basic 
vocabulary)

Μάθημα 6ο Sentence, phrases and text construction, Introduction to Neurolinguistics (basic 
vocabulary)

Μάθημα 7ο Text cohesion, Introduction to Lexicology/Lexicography (basic vocabulary)

Μάθημα 8ο Meanings and text functions, Introduction to Language development (basic 
vocabulary)
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Μάθημα 9ο Rhetoric features of academic texts, Introduction to Second/foreign language 
learning (basic vocabulary)

Μάθημα 10ο Hedging in academic texts, Introduction to Bilingualism/Multilingualism (basic 
vocabulary)

Μάθημα 11ο Writing a summary, Introduction to Discourse analysis (basic vocabulary) 

Μάθημα 12ο Writing an abstract 

Μάθημα 13ο Giving an oral presentation
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Βιωματικές δράσεις

Παρουσιάσεις -  διδασκαλία με ppt 
Χρήση διαδικτύου

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

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

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Βιωματικό εργαστήριο 21
Διαδραστική διδασκαλία 20
Συγγραφή εργασιών 50
Δημιουργία φακέλου 
υλικού

20

6Χ25=150

ECTS___________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Γλώσσα Αξιολόγησης: αγγλικά και ελληνικά 
Διαμορφωτική: πρόοδος (40%)
Διαμορφωτική: φάκελος υλικού (20%) 
Συμπερασματική: προφορική και γραπτή εξέταση 
(40%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_______________________________________________________
McCarthy, M., & O'dell, F. (2008). Academic vocabulary In use: 50 units o f academic

vocabulary reference and practice; self-study and classroom use. Ernst Klett Sprachen. 
Hinkel, E. (2003). Teaching academic ESL writing: Practical techniques in vocabulary and 

grammar. Routledge.
Hopkins, D., & Cullen, P. (2007). Cambridge Grammar for IELTS with Answers: Self-study 

Grammar; Reference and Practice. Ernst Klett Sprachen.
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ΕΕΙΣΤ401 
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Α. FARRINGTON, Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΣΤ. ΜΠΟΥΣΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤ 401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχαία Ιστορία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

• να αναπτύξει ο φοιτητής την ικανότητα να διαβάσει, να ερμηνεύσει, να αναλύσει 
και να αξιολογήσει φιλολογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα.

• να εισαγάγει τους φοιτητές στα βασικά ζητήματα της αρχαιογνωσίας.
• να διευκολύνει τον προσεκτικό και με σεβασμό διάλογο για σημαντικά ζητήματα 

ιδιωτικού και δημόσιου βίου στην ελληνική αρχαιότητα.
• να προωθήσει τις δεξιότητες γραφής, με γνώμονα την οργάνωση, την ανάπτυξη 

επιστημονικών εργασιών και την χρήση της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας.
• να μπορεί να συνθέσει και να μελετήσει τις απόψεις των άλλων μελετητών σε 

γραπτή και προφορική μορφή.
• να μπορεί ο φοιτητής να αμφισβητήσει υποθέσεις και αδιαμφισβήτητες 

πεποιθήσεις.
• να μάθει ο φοιτητής να σκέφτεται και να παρουσιάζει δοκίμια με ακρίβεια, σαφήνεια 

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

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

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Τρωικός Πόλεμος: λόγος, εικόνα, αρχαιολογία.
2. Από το μυκηναϊκό παρελθόν στη συγκρότηση των πόλεων: συνέχειες και ασυνέχειες 
έως τη Γεωμετρική περίοδο.
3. Στις αυλές των τυράννων: τέχνη και πολιτική στον 7ο και 6ο αι. π.Χ.
4. Αθήνα και Σπάρτη (πολιτική ιστορία).
5. Ο ιδιωτικός βίος στην αρχαία Ελλάδα.
6. Ο δημόσιος βίος στην αρχαία Ελλάδα.
7. Ιερά, λατρεία και μαγεία.
8. Φιλοσοφία και Επιστήμες.
9. Μουσική / Αναπαραστατικές Τέχνες.
10. Μακεδονία: από τον Αρχέλαο Α' στον Αλέξανδρο Γ'.
11. Στα χρόνια των Διαδόχων.
12. Η θέση της γυναίκας.
13. Οι Έλληνες και οι άλλοι.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΡΡΤ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-CLASS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (SfB, Teams, Zoom)

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

49

Αυτοτελής μελέτη 60

Τελική Γραπτή Εξέταση 2
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα) 150
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα Συγγράμματα
Πλάντζος, Δ. 20162 Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
59379642).
Neer, R. T. 2018. Τέχνη & αρχαιολογία του ελληνικού κόσμου (Κωδικός Βιβλίου στον
Εύδοξο: 77118053).

Γενική βιβλιογραφία
Blanck, H. 2004. Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, ελλην. 

μτφρ. του Einfuhrung in das Privatleben der Griechen und Romer, Ντάρμσταντ 1976, 2 
1996, Αθήνα.

Cartledge, P. 1993. The Greeks, Cambridge.
Connolly, P. -Dodge, H. 2001. Η αρχαία Πόλη, ελλην. μτφρ. του The Ancient City: Life in 

Classical Athens and Rome, Οξφόρδη 1998, Αθήνα.
Flaceliere, R. 1999. Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων, ελλην. μτφρ. του La 

vie quotidienne en Grece au siecle de Pericles, Παρίσι 1959, Αθήνα.
Garland, R. 2001. Οι αρχαίοι Έλληνες: Η καθημερινή τους ζωή (μετάφραση:Γεδεών, Δ.),
Αθήνα.
Leveque, P. 2003. Ο Ελληνιστικός Κόσμος, Αθήνα.
Maffre, J.J. 1992. Η ζωή στην κλασική Ελλάδα, ελλην. μτφρ. του La vie dans la Grece classique, 

Παρίσι 1988, Αθήνα.
Rhodes, P.J. 2011. Οι ελληνικές πόλεις-κράτη. Μια συλλογή πηγών, ελλην. μτφ. Ι.Κ. 

Ξυδόπουλος του The Greek City States -  A Sourcebook 2nd ed., Αθήνα
Vernant, J.-P. 1995. The Greeks, Chicago.
Μανακίδου, Ε. -  Μανακίδου, Φ. 2015. Έν οϊκω καί έν δήμω. Όψεις του ιδιωτικού και του 

δημόσιου βίουμέσα από γραμματειακές και εικονογραφικές μαρτυρίες στην αρχαϊκή 
και κλασική εποχή, ΣΕΑΒ.

Μήλιος, Α. -  Μπιργάλιας, Ν. -Παπαευθυμίου, Ελ.- Πετροπούλου, Α. 2000. Δημόσιος και 
Ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια, 
τόμος Α. Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα, Πάτρα.

Επιπλέον με κάθε θεματική ενότητα θα παρέχεται ειδική βιβλιογραφία για το
συγκεκριμένο θέμα που εξετάζεται.
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ΕΕΦΙΛΟΣ514
ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΦΙΛΟΣ514 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  

μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π.χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική (Αγγλική για ξενόλγωσσους φοιτητές)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με φιλοσοφικά κείμενα και 
αναμένεται να λάβουν μια γενική γνώση για το αντικείμενο, καθώς επίσης την ικανότητα 
να σκέφτονται κριτικά και να στοχάζονται φιλοσοφικώ τω τρόπω. Τα κείμενα που έχουν 
επιλεγεί καλύπτουν την ελληνική σκέψη από τις απαρχές της μέχρι τις μέρες και παρά την

192



«ανεξαντλητότητα» της φιλοσοφίας έχει γίνει μια προσπάθεια να έροθυν οι φοιτητές σε 
επαφή με τις κορυφαίες στιγμές της ελληνικής σκέψης. Οίκοθεν νοείται ότι όπου κρίνεται 
απαραίτητο, θα δίνονται αποσπάσματα φιλοσοφικών έργων ή μελετών ξένων φιλοσόφων 
και μελετητών, ώστε οι φοιτητές να αντιπαραβάλουν τις διάφορες σχολές σκέψης. Το 
αποτέλεσμα που ευελπιστώ να επιτευχθεί είναι η κριτική ανάγνωση των κειμένων και η 
ικανότητα για παραγωγής φιλοσοφικού λόγου. Ως εκ τούτων, το μάθημα είναι ανοιχτό σε 
φοιτητές όλων των εξαμήνων, καθώς και σε ξένους φοιτητές (πχ Erasmus).
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης 
Παραγωγή φιλοσοφικού λόγου 
Κριτική ανάλυση των κειμένων 
Μεθοδολογία και εκπόνηση ακαδημαϊκής έρευνας 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία -  Μεθοδολογία της έρευνας
2. Οι απαρχές: Ανάλυση αποσπασμάτων των προσωκρατικών
3. Πλάτων, Πολιτεία: η θεωρία των ιδεών και ο μύθος του σπηλαίου, η θεωρία περί 

δικαιοσύνης και το δαχτυλίδι του Γύγη
4. Η αρχή του κόσμου -  ο μύθος της Ατλαντίδος: Πλάτων, Τίμαιος & Κριτίας
5. Αριστοτέλης, Περί ποιητικής: η έννοια της καθάρσεως
6. Η δημοκρατία: Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος
7. Φιλοσοφική ανάλυση του μύθου της φωτιάς: Αισχύλου, Προμηθεύς δεσμώτης
8. Το ζήτημα της μοίρας και της ευθύνης: Σοφοκλέους, Οιδίπους τύραννος
9. Το ζήτημα του νόμου: Σοφοκλέους, Αντιγόνη
10. Φιλοσοφία της θρησκείας: Ευριπίδου, Βάκχαι
11. Φιλοσοφία της γλώσσας: Κρατύλος, Τρακτάτους, Η πρόζα του κόσμου, 1984 -  

παράλληλη ανάγνωση
12. Η πολιτική φιλοσοφία σήμερα: Κορνήλιος Καστοριάδης & Νίκος Πουλαντζάς
13. Ποιητική φιλοσοφία & φιλοσοφική ποίηση: Κ. Π. Καβάφης

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

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Διαδικτυακά

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Διαδικτυακή πλατφόρμα διδασκαλίας 
Επικοινωνία μέσω e-mail

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες
Σεμινάρια (πιθανώς)
Συγγραφή εργασιών Κατ' επιλογή
Αυτόνομη μελέτη 109 ώρες
Τελική εξέταση 2 ώρες
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(project), Συγγραφή εργασίας /  εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS

Σύνολο 150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης είναι τα Ελληνικά, εκτός κι αν 
υπάρχον φοιτητές στους οποίους διδάσκεται το 
μάθημα σε άλλη γλώσσα.
Στην αξιολόγηση του φοιτητή θα λαμβάνεται υπόψιν η 
συμμετοχή στο μάθημα και η τελική εξέταση, η οποία 
αποσκοπεί στο να γίνει αντιληπτό εάν ο φοιτητής έχει 
δύναται να σκέφτεται φιλοσοφικώ τω τρόπω και να 
συνθέτει με παραγωγικό τρόπο τις γνώσεις που έχει 
λάβει, καθώς και να σκέφτεται με κριτική διάθεση.
Οι εργασίες είναι προαιρετικές και αν κάποιος 
αναλάβει την εκπόνηση εργασίας, αυτό θα ληφθεί 
υπόψιν κατά τη βαθμολόγηση.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. Diels H. -  Kranz W. (Α' & Β' τ.) (2004) Οι Προσωκρατικοί. Οι μαρτυρίες και τα 
αποσπάσματα. Die Fragmente der Vorsokratiker, Αθήνα, ΠΑΠΑΔΗΜΑ

2. Φάλκος - Αρβανιτάκης Τ. (1999) Ηράκλειτος Άπαντα, Θεσσαλονίκη, ΖΗΤΡΟΣ
3. Plato (1930), Republic 1-5 (translated by Shorey P.), USA, Loeb Classical Library
4. Plato (1935), Republic 6-10 (translated by Shorey P.), USA, Loeb Classical Library
5. Burkert W. (1993) (e. p. 1977) Griechise Religion der archaischen und klassischen Epoche 

(Αρχαία Ελληνική Θρησκεία - αρχαϊκή και κλασική εποχή), Αθήνα, Καρδαμίτσα (μετ. 
Αβαγιανού Α. - Μπεζεντάκος Ν. Π.)

6. Kirk G. S., Raven J. E., Schofield M. (1998) (e.p. 1957) Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι (μετ. 
Κούρτοβικ Δ.), Αθήνα, ΜΙΕΤ

7. Lesky A. (1971) Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (Geschichte der griechischen 
Litertur, μετ. Τσοπανάκης Α. Γ.), Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη

8. Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2007
9. Ευριπίδου, Βάκχαι, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2008
10. Σοφοκλέους, Αντιγόνη, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2008
11. Σοφοκλέους, Οιδίπους τύραννος, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2008
12. Πλάτωνος, Πολιτεία, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2006 (τ. 1 & 2)
13. Αριστοτέλους, Περί ποιητικής, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1999
14. Πουλαντζάς Νίκος, Κείμενα, Νήσος, Αθήνα, 2009
15. Καστοριάδης Κορνήλιος
16. Θουκυδίδης, Περικλέους Επιτάφιος, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2004
17. Βιττγκενστάιν Λ., ΤρακτάτουςΛογικο-φιλοσόφικους, Παπαζήσης, Αθήνα, 1978
18. Όργουελ Τζω ρτζ 1984, Κάκτος, Αθήνα, 1999
19. Papagiannis I. L. (2020) Aspects o f Evil, EPIKENTRO, Thessaloniki, Greece ISBN -13: 978

960-458-9852
20. Πλάτων, Τίμαιος-Κριτίας, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2010
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ΠΑΙΔ532
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία- Διδακτικές 
Ασκήσεις

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  

μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του  μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04108/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με το μάθημα αυτό αναμένεται οι φοιτητές, oi φοιτήτριες να αναπτύξουν γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις σχετικά με: 
το φαινόμενο της μάθησης.
τις προεκτάσεις και τις εφαρμογές των θεωριών της μάθησης στη διδακτική πράξη·
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την έννοια της μεθοδολογίας, μέσα από την οποία αντλούνται δυνατότητες επιλογής 
εναλλακτικών λύσεων για δράση προς την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της 
διδασκαλίας· 
την αξιολόγηση·
τις έννοιες αναλυτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλία, σχολικά εγχειρίδια·
Ο φοιτητής θα καταστεί ικανός:
να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί μια διδασκαλία αναγνωρίζοντας την υπεροχή της 
ενεργού συμμετοχής του μαθητή στη διαδικασία, να αυτοαξιολογείται και να αξιοποιεί την 
αντίστοιχη ανατροφοδότηση.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Θεωρητικό Μέρος
1. Η θέση της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο χάρτη των επιστημών της αγωγής.
2. Βασικές έννοιες και περιεχόμενα της Διδακτικής: Διδασκαλία, Μάθηση, Πρόγραμμα 
Σπουδών και συναφείς έννοιες (ωρολόγιο πρόγραμμα, αναλυτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα 
σπουδών).
3. Το φαινόμενο της μάθησης, όπως προβάλλεται μέσα από τις διάφορες Σχολές και 
εκπροσώπους τους, όπως: η Σχολή Συμπεριφοράς, η Γνωστική, η Μορφολογική, η 
Ουμανιστική, η Κονστρουκτιβιστική κ.α.
4. Εφαρμογές των θεωριών της μάθησης στη διδακτική πράξη.
5. Ο ρόλος των ατομικών παραγόντων της μάθησης (π.χ. η αντίληψη, τα κίνητρα, η πολλαπλή 
νοημοσύνη, το φύλο, τα ενδιαφέροντα κ.ά.) και γενικότερα το προφίλ μάθησης των μαθητών 
στις σχολικές διεργασίες.
6. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Έννοια και περιεχόμενο. Οργάνωση και αξιολόγηση του Α.Π. 
Αναλυτικό Πρόγραμμα και διδακτική πράξη. Η έννοια του Παραπρογράμματος.
7. Προσεγγίσεις διδασκαλίας με βάση την κυρίαρχη λογική διεργασία, μέθοδοι, μορφές 
διδασκαλίας. διδασκαλία με ομάδες εργασίας.
8. H διαφοροποιημένη διδασκαλία.
9. Διδασκαλία με βάση τη μέθοδο project / σχέδιο δράσης.
10. Η Αξιολόγηση.
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11. Σχολικά Εγχειρίδια. Κατηγορίες διδακτικών εγχειριδίων. Αξιολόγηση των σχολικών 
εγχειριδίων. Η σχέση του σχολικού εγχειριδίου του Αναλυτικού Προγράμματος και της 
διδασκαλίας.
12. Κατάστρωση «Σχεδίου διδασκαλίας», «Σεναρίου διδασκαλίας» μιας επιμέρους 
διδακτικής ενότητας, είτε σε ωριαία είτε σε ευρύτερη βάση. Αυτοαξιολόγηση. Άσκηση στην 
αξιολόγηση διδασκαλίας. Αξιολόγηση του σχεδίου, σεναρίου διδασκαλίας.
13. Αναστοχασμός.
Πρακτικό μέρος

Στο πλαίσιο του μαθήματος διεξάγεται πρακτική άσκηση των φοιτητών σε σχολεία της 
Κομοτηνής: 1ο , 2ο, 3ο, 4ο Γυμνάσια Κομοτηνής, στο Μουσικό Γυμνάσιο Κομοτηνής και στα 1ο, 
2ο, και 3ο Λύκεια Κομοτηνής και στο Μουσικό Λύκειο Κομοτηνής. Επίσης στο Μειονοτικό 
Γυμνάσιο και Λύκειο Κομοτηνής.

-Οργάνωση και Διεξαγωγή της Διδακτικής Άσκησης: Τη γενική εποπτεία της οργάνωσης της 
Διδακτικής Άσκησης την έχει η διδάσκουσα του μαθήματος. Κάθε φοιτητής θα 
παρακολουθήσει μαθήματα σε τάξεις Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης της 
Κομοτηνής). Επιδιώκεται να υπάρχει αντιστοιχία των όσων διδάσκονται οι φοιτητές με 
εκείνα που παρακολουθούν στη σχολική αίθουσα. Η παρακολούθηση ολοκληρώνεται με 
κριτική αξιολόγηση των διδασκαλιών από τους φοιτητές σε συνεργασία με τη διδάσκουσα 
του μαθήματος (προφορική και γραπτή με τη συμπλήρωση δελτίου διδακτικής άσκησης). 
Στα σχολεία οι ανάδοχοι καθηγητές των φοιτητών διακρίνονται για την εξαιρετική 
συνεργασία τους με το Τμήμα μας.
-Πραγματοποίηση διδασκαλίας από φοιτητές: Οι φοιτητές πραγματοποιούν
μικροδιδασκαλίες και μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων μπορούν να πραγματοποιήσουν διδασκαλίες στα συνεργαζόμενα σχολεία. Οι 
φοιτητές συμπληρώνουν σχέδια, σενάρια διδασκαλίας αντιστοιχούντα στις 
μικροδιδασκαλίες και διδασκαλίες τους.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

Χρησιμοποιούνται Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία και στην 
επικοινωνία με τους φοιτητές : Χρήση βάσεων 
δεδομένων Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και 
επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας classweb

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 11
Συμμετοχή στις 
διδακτικές Ασκήσεις

40

Εκπόνηση-παρουσίαση 
σεναρίου διδασκαλίας

60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και:
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση /  Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

1) Η συμμετοχή στη Διδακτική Άσκηση και η συνέπεια 
ανταπόκρισης.
2) Ο σχεδιασμός -  η παρουσίαση διδασκαλίας

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
Βρεττός Ι.Ε. -  Καψάλης Α.Γ., Αναλυτικά Προγράμματα, Art of Text, Θεσσαλονίκη 1994.

Δαφέρμος Μ., Η Πολιτισμική-Ιστορική Θεωρία του Vygotsky, Ατραπός, Αθήνα 2002

Θεοφιλίδης Χ., Διαθεματική Προσέγγιση της Διδασκαλίας, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2002.

Κανάκης Ι.Ν., Η Οργάνωση της Διδασκαλίας-Μάθησης με Ομάδες Εργασίας, Τυπωθήτω -  
Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2001.

Κασσωτάκης Μ.Ι. -  Φλουρής Γ., Μάθηση και διδασκαλία. Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση της 
Διδασκαλίας, τ. Β', Αθήνα 2005.

Κορρέ Ε., Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας. Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διδασκαλία, Σχολικά 
Εγχειρίδια, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2010.

Κουτσελίνη-Ιωαννίδου Μ., Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των διδακτικών 
εγχειριδίων, Νέα Παιδεία, τ. 79, Αθήνα 1996, 70-77.

Λιαντίνης Δ., Διδακτική, Αθήνα 1990.
Μαρκαντώνης Ι.Σ., Ανθρωπαγωγική, Τόμος 2, Παιδαγωγική, Ψυχολογία και Διδακτική, Αθήνα 

1990.
Μαρμαρινός Ι.Γ., Το Σχολικό Πρόγραμμα, Αθήνα 1992.
Ματσαγγούρας Η.Γ., Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 

2008.
Ματσαγγούρας Η.Γ., Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τ. Α', Η Προσωπική Θεωρία ως 

Πλαίσιο Στοχαστικο-κριτικής Ανάλυσης, Gutenberg, Αθήνα 19992.
Ματσαγγούρας Η.Γ., Θεωρία και πράξη της Διδασκαλίας, τ. Β', Στρατηγικές Διδασκαλίας, Η 

Κριτική σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Gutenberg, Αθήνα 19994.
Ματσαγγούρας Η.Γ., Χέλμης Σ., Παραγωγή εκπαιδευτικού Υλικού στην Εκπαίδευση, θεωρητικές 

παραδοχές και τεχνικές προδιαγραφές, στο Ψαλλιδάς Β. (επιμ.), Πρακτικά του 
Πανελλήνιου Συμποσίου για το σχεδιασμό και την Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (63-106), Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2003.
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ΕΕΠΑΙΔ533
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΠΑΙΔ 533 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων: Η Διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση -  Διδακτικές Ασκήσεις

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  

μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γ α σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ .λπ . Α ν  οι 
π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ ν ο λ ο  του μ α θ ή μ α το ς  

α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  
π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6

Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι α ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04177/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται :
Να εξοικειωθούν με την ειδικότερη διδακτική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα και 
Λογοτεχνία.
Να συνθέτουν σχέδιο, σενάριο διδασκαλίας εφαρμόζοντας τις αρχές της 
Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής και Διδασκαλίας.
Να διδάσκουν με τη μέθοδο της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής και Διδασκαλίας και να
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αξιολογούν τη διδασκαλία τους αλλά και τους μαθητές τους.
Να κατανοούν και να αξιοποιούν τις διδακτικές κατευθύνσεις του Αναλυτικού 
Προγράμματος, των θεσμικών κειμένων του μαθήματος κατά τη διδασκαλία.
Να σξιοποιούν διδακτικά τη σχέση Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
Να συνδέουν την πολυεπιστημονική προσέγγιση της Γλώσσας με τη διδακτική πράξη 
Να αξιοποιούν τις θεωρίες λογοτεχνίας στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Θεωρητικό Μέρος
1. Σταθμοί στην καθιέρωση και εξέλιξη της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2. Τα Προγράμματα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση(1984-2021). Οι συντεταγμένες της διδασκαλίας τους.
3. Τα σχολικά εγχειρίδια και οι φάκελοι υλικού.
4. Επικοινωνιακή διδασκαλία: Από τη θεωρία στην πράξη
5. Η Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική και Διδασκαλία. Σύγχρονα εργαλεία και μέθοδοι 

διδασκαλίας (σχέδιο δράσης, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εργασία κατά ζεύγη στο 
πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, νοητικοί χάρτες, εκπαιδευτικά λογισμικά, 
δραματοποίηση)

6. Η αξιοποίηση των τεχνών κατά τη διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Το 
παράδειγμα της διδασκαλίας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας μέσα από τη 
δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας.

7. Η παραγωγή γραπτού λόγου και η δημιουργική γραφή.
8. Από τη Θεωρία της Λογοτεχνίας στην πράξη της Διδασκαλίας: Ερμηνευτική, Νέα Κριτική, 

Θεωρία και διδακτικές εφαρμογές.
9. Η Θεωρία της Πρόσληψης. Διδακτικές εφαρμογές
10. Η διδασκαλία σε τάξεις αναγνωστικά ανομοιογενείς.
11. Τα δίκτυα των αναγνώσεων και η άσκηση των μαθητών σε διαφορετικές πρακτικές 

ανάγνωσης: συνεξέταση κειμένων στην τάξη, κοινότητες μελέτης, σχέδια δράσης.
12. Παρουσιάσεις διδασκαλιών από τους φοιτητές.
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13. Αναστοχασμός.

Πρακτικό Μέρος
Στο πλαίσιο του μαθήματος διεξάγεται πρακτική άσκηση των φοιτητών σε σχολεία της 

Κομοτηνής: 1ο , 2ο, 3ο, 4ο Γυμνάσια Κομοτηνής, στο Μουσικό Γυμνάσιο Κομοτηνής και στα 1ο, 
2ο, και 3ο Λύκεια Κομοτηνής και στο Μουσικό Λύκειο Κομοτηνής. Επίσης στο Μειονοτικό 
Γυμνάσιο και Λύκειο Κομοτηνής.

-Οργάνωση και Διεξαγωγή της Διδακτικής Άσκησης: Τη γενική εποπτεία της οργάνωσης της 
Διδακτικής Άσκησης την έχει η διδάσκουσα του μαθήματος Ειρήνη Κορρέ. Κάθε φοιτητής 
θα παρακολουθήσει μαθήματα σε τάξεις Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης της 
Κομοτηνής). Επιδιώκεται να υπάρχει αντιστοιχία των όσων διδάσκονται οι φοιτητές με 
εκείνα που παρακολουθούν στη σχολική αίθουσα. Η παρακολούθηση ολοκληρώνεται με 
κριτική αξιολόγηση των διδασκαλιών από τους φοιτητές σε συνεργασία με τη διδάσκουσα 
του μαθήματος (προφορική και γραπτή με τη συμπλήρωση δελτίου διδακτικής άσκησης). 
Στα σχολεία οι ανάδοχοι καθηγητές των φοιτητών διακρίνονται για την εξαιρετική 
συνεργασία τους με το Τμήμα μας.
-Πραγματοποίηση διδασκαλίας από φοιτητές: Οι φοιτητές πραγματοποιούν
μικροδιδασκαλίες και μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων μπορούν να πραγματοποιήσουν διδασκαλίες στα συνεργαζόμενα σχολεία. Οι 
φοιτητές συμπληρώνουν σχέδια, σενάρια διδασκαλίας αντιστοιχούντα στις 
μικροδιδασκαλίες και διδασκαλίες τους.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του classweb για

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές

ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για 
την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης στη
διδασκαλία χρησιμοποιείται ppt

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

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Διαδραστική διδασκαλία 11
Συμμετοχή στις 
διδακτικές ασκήσεις

40

Εκπόνηση -παρουσίαση 
σεναρίου διδασκαλίας

60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

150

ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:
1) Η συμμετοχή στη Διδακτική Άσκηση και η συνέπεια 
ανταπόκρισης.
2) Ο σχεδιασμός -  η παρουσίαση διδασκαλίας.
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Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ________________________________________________________
Κορρέ, Ε. (2003). Η διδασκαλία του μαθήματος της Έκθεσης στη Μέση Εκπαίδευση. Αθήνα: 
Εκδ.Γρηγόρη.
Αποστολίδου, Β., Χοντολίδου, Ε.( 1999). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπωθήτω. 
Ματσαγγούρα, Η. (2003). Η Σχολική τάξη τ. Β'. Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού 
Λόγου. Αθήνα.
Αγγελάκος, Κ., Μπαλάσκας, Κ. (επιμ.), (2005). Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο,.
Μήτσης , Ν. (1996). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος: Από τη γλωσσική θεωρία στη 

διδακτική πράξη. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg.
Tomlinson, C. A.( 2015). Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής 
ικανότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
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ΠΑ551
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑ551 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό/Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πρακτική Άσκηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι σ ε  δ ια κ ρ ιτά  
μ έρ η  του  μ α θ ή μ α το ς  π .χ. Δ ια λ έ ξε ις , Ε ρ γα σ τη ρ ια κ έ ς  Α σ κ ή σ ε ις  κ.λπ. 
Α ν  ο ι π ισ τω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  α π ο ν έ μ ο ν τα ι ε ν ια ία  γ ια  το σ ύ νο λ ο  του  
μ α θ ή μ α το ς  α ν α γ ρ ά ψ τε  τις  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  ώ ρ ε ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι το 
σ ύ ν ο λ ο  τω ν  π ισ τω τ ικ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3 6
Π ρ ο σ θ έ σ τε  σ ε ιρ έ ς  α ν  χ ρ ε ια σ τε ί. Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κα ι οι 
δ ιδ α κ τικ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι  
α ν α λ υ τ ικ ά  σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ π ο β ά θ ρ ο υ , Γε ν ικ ώ ν  Γνώ σ εω ν, 
Ε π ισ τη μ ο ν ικ ή ς  Π ε ρ ιο χή ς, Α ν ά π τυ ξη ς  
Δ ε ξιο τή τ ω ν

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04463/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται:
• Να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν τις αποκτηθείσες θεωρητικές τους γνώσεις.
• Να εφοδιαστούν με καινοτόμες εφαρμοσμένες γνώσεις.
• Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και ερείσματα ώστε αποφοιτώντας να 
στελεχώσουν όχι μόνο παραδοσιακά πλαίσια απασχόλησης (π.χ. δευτεροβάθμια 
δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση) αλλά να έχουν εναλλακτικές δυνατότητες 
απασχόλησης.

Γενικές Ικανότητες
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας περιλαμβάνει:
1. Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων
2. Πρακτική άσκηση σε φορέα
3. Εκπόνηση εργασίας
Το συνολικό Πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται σε ένα εξάμηνο, περιλαμβάνει σεμινάρια 
στις παρακάτω θεματικές:

1. Τα Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2. Το Πρόγραμμα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

3. Βασικές δεξιότητες προσέγγισης των βυζαντινών κειμένων.
4. Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας (εφαρμογές της μεθόδου project και της

διαφοροποιημένης διδασκαλίας).
5. Φιλαναγνωσία. Επιλογή κειμένων, στρατηγικές προσέγγισης και σύνδεση της

λογοτεχνίας με άλλες τέχνες.
6. Δημιουργική γραφή-Αναγνωστικές εμψυχώσεις.
7. Ο φιλόλογος στη Βιβλιοθήκη και στο Αρχείο
8. Φιλολογική επιμέλεια κειμένων.
9. Ο φιλόλογος στο Μουσείο: Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς.
ΙΟ.Τεχνικές Δραματοποίησης.
ΙΙ.Δραματική Ποίηση και Δραματοποίηση: Δεξιότητες προσέγγισης του αρχαίου 

θεάτρου.
12. Η αξιοποίηση του Κινηματογράφου στην εκπαίδευση.
13. «Έπιχειρεΐν»: Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan)

λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους εσωτερικού περιβάλλοντος.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Π ρ ό σ ω π ο  μ ε  π ρ ό σ ω π ο , Ε ξ  α π ο σ τά σ ε ω ς  
ε κ π α ίδ ε υ σ η  κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του classweb για 
ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για
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Χ ρ ή σ η  Τ.Π .Ε. σ τη  Δ ιδ α σ κ α λ ία , σ τη ν  
Ε ρ γα σ τη ρ ια κ ή  Ε κπ α ίδ ε υ σ η , σ τη ν  
Ε π ικ ο ιν ω ν ία  μ ε  το υ ς  φ ο ιτη τέ ς

την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης στη 
διδασκαλία χρησιμοποιείται ppt.

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Σεμινάρια 50
Πρακτική άσκηση σε 

φορέα
50

Συγγραφή εργασίας
50

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Π ε ρ ιγρ α φ ή  τη ς  δ ια δ ικ α σ ία ς  α ξιο λ ό γ η σ η ς

Γλ ώ σ σ α  Α ξιο λ ό γ η σ η ς , Μ έ θ ο δ ο ι  
α ξιο λ ό γη σ η ς, Δ ια μ ο ρ φ ω τικ ή  ή 
Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τικ ή , Δ ο κ ιμ α σ ία  Π ο λ λ α π λ ή ς  
Ε π ιλ ο γή ς, Ε ρ ω τή σ ε ις  Σ ύ ν το μ η ς  
Α π ά ν τη σ η ς , Ε ρ ω τή σ ε ις  Α ν ά π τυ ξη ς  
Δ ο κ ιμ ίω ν , Ε π ίλ υ σ η  Π ρ ο β λ η μ ά τω ν , Γρ α π τή  
Ε ρ γα σ ία , Έ κ θ ε σ η  /  Α ν α φ ο ρ ά , Π ρ ο φ ο ρ ική  
Εξέτα σ η , Δ η μ ό σ ια  Π α ρ ο υ σ ία σ η , 
Ε ρ γα σ τη ρ ια κ ή  Ε ρ γα σ ία , Κ λ ιν ική  Εξέτα σ η  
Α σ θ ε ν ο ύ ς , Κ α λ λ ιτε χ ν ικ ή  Ερ μ η νε ία , Ά λ λ η  /  
Ά λ λ ε ς
Α ν α φ έ ρ ο ν τα ι ρ η τ ά  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ έ ν α  
κ ρ ιτή ρ ια  α ξιο λ ό γ η σ η ς  κα ι ε ά ν  κα ι π ου  
είν α ι π ρ ο σ β ά σ ιμ α  α π ό  το υ ς  φ ο ιτη τέ ς .

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:
1) Η συμμετοχή στα Σεμινάρια και η συνέπεια 
ανταπόκρισης.
2) Η επιτυχής πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε 
φορέα
3) Η συγγραφή εργασίας

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Tomlinson, C. A. (2015). Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής 
ικανότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Κόκκινος, Γ., Αλεξάκη Ε. (2002). Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή. Αθήνα: 
Μεταίχμιο.

Σέξτου, Π. (2007). Πρακτικές εφαρμογές θεάτρου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Αθήνα: Καστανιώτης

Ιορδανίδου, Α. (1999). Οδηγός της Νεοελληνικής Γλώσσας, α' τόμος. Αθήνα: Πατάκης
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