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ΑΕΦ101
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -  ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

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 ΑΕΦ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ A-Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ- 
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

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  
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 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

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://classweb.duth.gr/class Drofiie.asoPkev

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 εισάγει τους φοιτητές στην επιστημονική προσέγγιση της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

1. Προσφέρει ενδελεχή γνώση της τυπολογίας, της ετυμολογίας και της σύνταξης της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας με τη διδασκαλία επιλεγμένων κειμένων της αρχαίας 
αττικής πεζογραφίας και διδάσκει τους τρόπους της δόκιμης νεοελληνικής μετάφρασης 
των αρχαίων κειμένων.
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2. Προσφέρει παράλληλα μια χρονολογική επισκόπηση της ιστορίας της Αρχαίας 
Ελληνικής Λογοτεχνίας από τα πρώτα φανερώματά της ως την ύστερη ελληνιστική 
εποχή.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να κατανοούν τη σημασία του λεξιλογίου της αττικής πεζογραφίας.
Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν ή/και να μετασχηματίζουν βασικές μορφολογικές 
και συντακτικές δομές του αρχαιοελληνικού λόγου.
Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες τονισμού και πνευματισμού της 
αρχαίας ελληνικής προκειμένου να μεταγράψουν σωστά στη μικρογράμματη γραφή 
κείμενα σε συνεχή κεφαλαιογράμματη γραφή.
Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν σωστά βασικά εγχειρίδια της γραμματικής και της 
σύνταξης της αρχαίας ελληνικής (λεξικά, γραμματικές, συντακτικά σε συμβατική ή/και 
ηλεκτρονική μορφή).
Να τοποθετούν σωστά τα είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στον χώρο και τον 
χρόνο και να γνωρίζουν τη σχέση τους με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο 
της καθεμίας εποχής καθώς και τους όρους και τους τρόπους της δημιουργίας τους 
(αλληλεπιδράσεις και διαφορές των λογοτεχνικών ειδών).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ____________________________________________________
1. α. Θέματα φθογγολογίας, τυπολογίας και ετυμολογίας της αρχαίας ελληνικής. 

β. Επική ποίηση: Όμηρος.
2. α. Σύνθεση των λέξεων. 

β. Ησίοδος.
3. α. Η δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας -  Η θεμελιακή διάκριση Όνομα και Ρήμα. 

β. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Ελεγεία, Ίαμβος, Λυρικό
Μέλος, Χορική Ποίηση)

4. α. Απαρέμφατο και μετοχή (η αντιστοιχία της μετοχής με την πρόταση-Ασκήσεις 
μετατροπής της μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση και της πρότασης σε μετοχή). 
β. Η γέννηση του πεζού Λόγου: Ίωνες Φιλόσοφοι και
Λογογράφοι.

5. α. Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις -  Ευθύς και πλάγιος λόγος. 
β. Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος.

6. α. Σύνδεσμοι.
β. Σοφιστές και Θουκυδίδης.

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

3.

4.

5.

6.
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7. α. Δευτερεύουσες προτάσεις I.
β. Ο αιώνας του δράματος (5ος π.Χ.) -  Η γένεση της 
τραγωδίας.

8. α. Δευτερεύουσες προτάσεις II. 
β. Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης.

9. α. Δευτερεύουσες προτάσεις III.
β. Αρχαία Κωμωδία: Αριστοφάνης.

10. α. Δευτερεύουσες προτάσεις IV.
β. Ο αιώνας του πεζού λόγου (4ος π.Χ.) -  Ρητορική.

11. α. Δευτερεύουσες προτάσεις V.
β. Φιλοσοφία: Πλάτων και Αριστοτέλης.

12. α. Το μεταφραστικό πρόβλημα της αρχαίας ελληνικής. 
β. Η υποχώρηση της ποίησης και του δράματος κατά τον 
4ο αι. π.Χ. -  Νέα Κωμωδία

13. α. Εισαγωγικά στοιχεία στη μελέτη του κριτικού υπομνηματισμού των αρχαίων 
κειμένων.
β. Τα λογοτεχνικά είδη της ελληνιστικής εποχής.
1. Ποίηση: Ύμνοι, Ειδύλλια/μίμοι, Επιγράμματα.

2. Πεζός Λόγος: Δεύτερη Σοφιστική, Αττικιστές.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

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

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

Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα
Φ ό ρ το ςΕρ γα σ ία ς

Εξα μ ή νου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις 20
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

59

Φροντιστήριο 30

Τελική γραπτή εξέταση 2
Σύ νο λ ο  Μ α θ ή μ α τος  
(25  ώ ρ ες φ όρτου  
ερ γα σ ία ς α νά  π ισ τω τική  
μ ο νά δ α )

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

Διαμορφωτική αξιολόγηση:
Διδασκαλία επιλεγμένων αρχαιοελληνικών κειμένων 
Μετάφραση
Μεταφραστικές δοκιμές άγνωστων κειμένων 
Ασκήσεις ετυμολογίας, γραμματικής και συντακτικού

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

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

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Συγγράμματα:
1) F. Montanari, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Δ. Ιακώβ και Α. Ρεγκάκος 
(επιμ.), Θεσσαλονίκη 2008 (University Studio Press).
2) B. G. Hofmann, Ετυμολογικό Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής, μτφρ. Α. Παπανικολάου, 
Αθήνα 2009 (Παπαδήμας).

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:
1. A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Α. Τσοπανάκης, Θεσσαλονίκη 
2008 (Αφοι Κυριακίδη).
2. E. Schwyzer, Η Σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, μτφρ. Γ. Παπατσίμπας και Π. 
Χαιρόπουλος, Αθήνα 42010 (Παπαδήμας).
3. F. Montanari, Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 2013 (Παπαδήμας).
4. Β. Γ. Μανδηλαράς, Δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 1998 (Καρδαμίτσας).
5. Μ. Οικονόμου, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, Θεσ/νίκη 2001 (Ιδρυμα Μ. 
Τριανταφυλλίδη).
6. P. Easterling και B. M. W. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Ν. 
Κονομής, κ.ά., Αθήνα 2008 (Παπαδήμας).
7. S. Said, κ.ά., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, τόμ. Α, μτφρ. Γ. Ξανθάκη κ.ά, 
Αθήνα 2004, (Παπαζήσης).
8. H.-G. Nesselrath, Εισαγωγή στην αρχαιογνωσία. τόμ. Α' Αρχαία Ελλάδα, Δ. Ιακώβ και Α. 
Ρεγκάκος (επιμ.), Αθήνα 2003 (Παπαδήμας).
9. Ι. Ν. Καζάζης, Αρχαιοελληνικός Πεζός Λόγος. Προλεγόμενα στην τέχνη της γραφής του, 
Θεσσαλονίκη 2002 (Ζήτης).
10. Ι. Κακριδής, Το μεταφραστικό πρόβλημα, Αθήνα 11948 (Ικαρος).
11. Μ. West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, μτφρ. Γ. Παράσογλου, Αθήνα 
1989 (Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας-Θεματογραφία

Κωδικός Μαθήματος ΑΕΦ101
Διδάσκων: Σμαρώ Νικολαΐδου-Αραμπατζή

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

snikola@helit.duth.sr. 6979467839

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: A-Χειμερινό

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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ΑΕΦ101
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -  ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

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 101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία / Ιστορία της Αρχαίας 
Ελληνικής Λογοτεχνίας

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

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
(Ενισχυτική διδασκαλία)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΝΑΙ
httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04418/

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

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

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

και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον αρχαιοελληνικό 
πεζό αττικό λόγο και πιο συγκεκριμένα με το ύφος του Θουκυδίδη και του Δημοσθένη. Μέσω 
των τεχνικών αντιμετώπισης αδίδακτου κειμένου εξοικειώνονται με την επιστημονική
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μετάφραση. Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις περιόδους, τα χαρακτηριστικά, τα είδη και 
τους βασικότερους εκπροσώπους της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας από τον Ομηρική 
ποίηση μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα.

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

• Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του 
αρχαιοελληνικού πεζού λόγου (λεξικά, γραμματικές, συντακτικά [σε συμβατική ή 
ηλεκτρονική μορφή])

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

• Να εφαρμόζουν τους κανόνες τονισμού και πνευματισμού της αρχαίας ελληνικής, 
προκειμένου να τονίσουν άτονα αρχαιοελληνικά κείμενα ή να διορθώσουν σχετικά 
σφάλματα σε τονισμένα αρχαιοελληνικά κείμενα

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

• Να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου της αττικής πεζογραφίας
• Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά αδίδακτα κείμενα του 

αττικού πεζού λόγου μέτριας δυσκολίας (επιστημονική μετάφραση)
• Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του ύφους του Θουκυδίδη και του Δημοσθένη
• Να γνωρίζουν τα βασικά λογοτεχνικά είδη, τους κυριότερους εκπροσώπους, τις 

συνθήκες παραγωγής τους και την εξέλιξή τους στις διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους

• Να γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στον πολιτισμό του άσματος και τον πολιτισμό 
του βιβλίου

• Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την παράδοση των κειμένων, τη γένεση της 
επιστήμης της φιλολογίας και της ιστορίας του βιβλίου και των βιβλιοθηκών στον 
αρχαίο κόσμο.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
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
πολυπολιτισμ ικότη τα
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
Ομαδική εργασία
Λήψη αποφάσεων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________________
Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει διμερή δομή. Συνοπτικά περιλαμβάνει:
Α. Κείμενα από το έργο του Θουκυδίδη και του Δημοσθένη, ιδιαιτερότητες του ύφους τους 
[κατανόηση μορφής και περιεχομένου (λεξιλόγιο, γραμματικοσυντακτικές δομές κ.λπ.)· 
απόδοση στα Νέα Ελληνικά αποσπασμάτων από το έργο των δύο συγγραφέων].Βασικά 
γραμματικά φαινόμενα του αττικού πεζού λόγου (μέρη του λόγου, τονισμός -  
πνευματισμός, πάθη των φθόγγων, κλίσεις ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών, 
παραθετικά, κλίσεις ρημάτων. Βασικά συντακτικά φαινόμενα του αττικού πεζού λόγου 
(βασικοί όροι των προτάσεων, χρόνοι κι εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις, συντακτική 
λειτουργία των πτώσεων, συντακτική λειτουργία του απαρεμφάτου, συντακτική 
λειτουργία των μετοχών, δευτερεύουσες προτάσεις]
Β. Επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας: Περίοδοι, είδη, βασικοί εκπρόσωποι, 
έργα, χαρακτηριστικά, πολιτική, φιλοσοφία θρησκεία και πρόσληψη.
Λεπτομερής περιγραφή της ύλης του μαθήματος (13 ενότητες)
1. Θουκυδίδης -  Επιλεγμένο κείμενο από το Α' Βιβλίο: Κείμενο, Σύνταξη, Λεξιλόγιο, 
Γραμματική, Μετάφραση / Η επιστήμη της Κλασικής Φιλολογίας -  Όμηρος Ι
2. Θουκυδίδης -  Επιλεγμένο κείμενο από το Γ' Βιβλίο: Κείμενο, Σύνταξη, Λεξιλόγιο, 
Γραμματική, Μετάφραση / Όμηρος ΙΙ -  Ο επικός κύκλος και οι Ομηρικοί Ύμνοι
3. Θουκυδίδης -  Επιλεγμένο κείμενο από το Δ' Βιβλίο: Κείμενο, Σύνταξη, Λεξιλόγιο, 
Γραμματική, Μετάφραση / Ησίοδος -  Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση Ι
4. Θουκυδίδης -  Επιλεγμένο κείμενο από το Ε' Βιβλίο: Κείμενο, Σύνταξη, Λεξιλόγιο, 
Γραμματική, Μετάφραση / Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση ΙΙ
5. Θουκυδίδης -  Επιλεγμένο κείμενο από το ΣΤ' Βιβλίο: Κείμενο, Σύνταξη, Λεξιλόγιο, 
Γραμματική, Μετάφραση / Οι Προσωκρατικοί
6. Θουκυδίδης -  Επιλεγμένο κείμενο από το Ζ' Βιβλίο: Κείμενο, Σύνταξη, Λεξιλόγιο, 
Γραμματική, Μετάφραση: Αρχαίο Ελληνικό Δράμα I (Γενικά)
7. Θουκυδίδης -  Επιλεγμένο κείμενο από το Z' Βιβλίο / Αρχαίο Ελληνικό Δράμα II
8. Δημοσθένης -  Επιλεγμένο κείμενο από τον λόγο Κατά Μειδίου: Κείμενο, Σύνταξη, 
Λεξιλόγιο, Γραμματική, Μετάφραση / Φιλοσοφία: Πλάτων και Αριστοτέλης
9. Δημοσθένης -  Επιλεγμένο κείμενο από τους Ολυνθιακούς: Κείμενο, Σύνταξη,
Λεξιλόγιο, Γραμματική, Μετάφραση / Ρητορική
10. Δημοσθένης -  Επιλεγμένο κείμενο από τους Ολυνθιακούς: Κείμενο, Σύνταξη, 
Λεξιλόγιο, Γραμματική, Μετάφραση / Ιστοριογραφία
11. Δημοσθένης -  Επιλεγμένο κείμενο από τους Ολυνθιακούς: Κείμενο, Σύνταξη, 
Λεξιλόγιο, Γραμματική, Μετάφραση / Η Λογοτεχνία κατά την Ελληνιστική Περίοδο -  
Ελληνιστική Ποίηση
12. Δημοσθένης -  Επιλεγμένο κείμενο από τον λόγο Υπέρ Στεφάνου: Κείμενο, Σύνταξη, 
Λεξιλόγιο, Γραμματική, Μετάφραση / Η Λογοτεχνία κατά την Ύστερη Αρχαιότητα -  
Δεύτερη Σοφιστική
13. Δημοσθένης -  Επιλεγμένο κείμενο από τον λόγο Υπέρ της των Ροδίων ελευθερίας: 
Κείμενο, Σύνταξη, Λεξιλόγιο, Γραμματική, Μετάφραση / Ανακεφαλαίωση της Ιστορίας 
της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας

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
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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

Διαλέξεις 39
Φροντιστήριο 26
Ασκήσεις 13
Αυτοτελής μελέτη για το 
μάθημα και το 
Φροντιστήριο και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

45

Τελική γραπτή εξέταση 2
Σύ νο λ ο  Μ α θ ή μ α τος  
(25 ώ ρ ες φ όρτου  
ερ γα σ ία ς α νά  π ισ τω τική  
μ ο νά δ α )

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γοαπτή 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, εφόσον οι φοιτητές έχουν επιτύχει 
στην πρόοδο του Δεκεμβρίου/Ιανουαρίου:
Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα 
περιλαμβάνει:
I. Επιστημονική μετάφραση κειμένων από το έργο 

του Θουκυδίδη και του Δημοσθένη
II. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού
III. Ερωτήσεις εν είδει πολλαπλών απαντήσεων και 

ανάπτυξη σύντομου κειμένου πάνω σε ερωτήσεις 
που αφορούν στην Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής 
Λογοτεχνίας.

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

Γεωργοπαπαδάκος Α., Ελληνική γραμματολογία, από τις αρχές ως το τέλος του 6ου μ.Χ. 
αιώνα, Θεσσαλονίκη (Μόλχο) 21968

de Romilly J., Αρχαία ελληνική γραμματολογία (1980): μετάφραση Θ. Χριστοπούλου- 
Μικρογιαννάκη, Αθήνα (Καρδαμίτσα) 1988

Easterling Ρ. Ε. και Knox Β. Μ. W., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (1985): μετάφρ. 
Ν. Κονομής, Χ. Γρίμπα και Μ. Κονομή, Αθήνα (Παπαδήμας) 1990
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Flaceliere R,. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (1962): μετάφρ. Γ. Δ. Βανδώρος και 
Ε. Α. Κάζου-Βανδώρου, Αθήνα (Παπαδήμας) 1974

Lesky Α., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (21963): μετάφρ. Α. Τσοπανάκης, 
Θεσσαλονίκη (Αδελφοί Κυριακίδη) 51981
Λορεντζάτος Π., Ιστορικό Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Aθήνα 19892

Montanari F., ίστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 2008

Montanari F., Σύγχρονο λεξικό της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 2013

Nesselrath Η. G., Εισαγωγή στην αρχαιογνωσία, τ. Α' Αρχαία Ελλάδα (1997): μετάφρ. ί. 
Αναστασίου, ί. Βάσσης, Σ. Κοτζαμπάση, Θ. Κουρεμένος και Π. Κυριακού, Αθήνα (Παπαδήμας) 
2001

Οικονόμου M. X., Γραμματική της Aρχαίας Eλληνικής, Θεσσαλονίκη (1971) 1996 ['μεγάλη']. 

Palmer L. R., The Greek Language, London 1980 

Russell D. A., An Anthology o f Greek Prose, Oxford 1991.

Schwyzer E., Griechische Grammatlk I-IV, Μόναχο 1939-71. [ί: Lautlehre, II: Syntax und 
syntaktische Stilistik (συμπλ. εκδ. A. DEBRUNNER), III: Register, IV: Stellenregister]. 
(Μετάφραση του δεύτερου τόμου στα Νέα Ελληνικά από Γ. E. Παπατσίμπα & Π. Χαιρόπουλο, 
Η Σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 2002)

Smyth H.W., Greek Grammar (revised by G.M. MESSING), Cambridge Mass. 1956 

Σταματάκος I., σ ο ρ ικ ή  Γραμματική της Aρχαίας Eλληνικής, Αθήνα 1949 

Σταματάκος, Ι. Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα 2006 (ανατ.)

Τζάρτζανος, Α. Συντακτικόν της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 1931 (ανατ. Θεσ/νίκη 1994)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία / Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής 

Λογοτεχνίας Τμήμα Β (Λ-Ρ)
Κωδικός Μαθήματος ΑΕΦ 101

Διδάσκων: Γεώργιος Π. Τσομής
Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα
gtsomis@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (ί) -

Εξάμηνο: Α'
Επίπεδο σπουδών: (2 ) ΠΠΣ
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Τρόποι εξέτασης: (3 ) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους μέσω eclass-ΕΡΓΑΣΙΑ
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4 )

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος θα διενεργηθεί μέσω eclass στο 
μάθημα «Εξέταση στο μάθημα ΑΕΦ 101 Αρχαία Ελληνική 
Θεματογραφία -  Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 
Τμήμα Β' (Λ-Ρ) ΧΕ 2020-2021» και το εξεταστικό φυλλάδιο θα 
αναρτηθεί στην κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑ. Η εξέταση θα διαρκέσει 70 
λεπτά. Στον χρόνο διάρκειας της 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. 
Παρακαλώ στο εξεταστικό φυλλάδιο να αναγράφεται το έτος 
εισαγωγής σας.
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 ΕΡΓΑΣΙΑ.
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 συνολικά από 4 (τέσσερις) ερωτήσεις. 
Αρχικά θα δοθεί Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο, στο ο π ο ^  θα 
αναφέρονται οι 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 3/10 βαθμούς θα κληθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να 
μεταφράσουν στην Νέα Ελληνική το δοθέν ή τα δοθέντα αρχαία 
ελληνικά κείμενα.
Στην Ερώτηση 2, της οποίας η άριστη απάντηση θα βαθμολογηθεί 
με 1,5/10 βαθμούς, θα κληθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στη συντακτική 
αναγνώριση τύπων του δοθέντος ή των δοθέντων κειμένων.
Στην Ερώτηση 3, της οποίας η άριστη απάντηση θα βαθμολογηθεί 
με 1,5/10 βαθμούς, θα κληθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στη γραμματική 
αναγνώριση τύπων του δοθέντος ή των δοθέντων κειμένων.
Στην Ερώτηση 4, της οποίας η άριστη απάντηση θα βαθμολογηθεί 
με 4/10 βαθμούς, θα κληθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στην Ιστορία της Αρχαίας 
Ελληνικής Λογοτεχνίας υπό μορφή πολλαπλών απαντήσεων 
(multiple choice), σωστού-λάθους με σύντομη διορθωτική 
απάντηση στην περίπτωση του λάθους και σωστής τοποθέτησης 
σε χρονολογική σειρά συγγραφέων ή ποιητών με αναφορά στο 
λογοτεχνικό είδος ή είδη στα οποία ανήκει η εργογραφία τους.
Αν στην περίπτωση ερώτησης σωστού-λάθους δεν υπάρξει 
διορθωτική απάντηση για την λανθασμένη φράση, τότε η 
απάντηση εκλαμβάνεται ως λανθασμένη και δεν μοριοδοτείται.
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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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ΛΦ121
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΦ121 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ / 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

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

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04579/ (κυρίως 
μάθημα)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04430/
(φροντιστήριο)

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 εκμάθηση από τους/ τις φοιτητές/ τριες του βασικού 
λεξιλογίου και των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων της λατινικής γλώσσας, τα οποία 
ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του μαθήματος ΛΦ125-Λατινική Γλώσσα του 2ου Εξαμήνου, 
καθώς και τεχνικών μετάφρασης από τη λατινική στη νέα ελληνική, τις οποίες θα 
εμπεδώσουν στη διάρκεια του 2ου Εξαμήνου. Ως στόχος τίθεται επίσης η εξοικείωση των 
φοιτητών/ τριών με τον κλασικό λατινικό πεζό λόγο και πιο συγκεκριμένα με το λεξιλόγιο, τη 
γραμματικοσυντακτική ανάλυση και τη μετάφραση (στα Νέα Ελληνικά) αποσπασμάτων από
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κείμενα των σημαντικότερων εκπροσώπων της κλασικής ρωμαϊκής/ λατινικής πεζογραφίας, 
και άλλων μεταφραστικών ασκήσεων.

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 Εισαγωγή • Ουσιαστικά Α' και Β' Κλίσης

• Επίθετα Α' και Β' Κλίσης
• Προθέσεις, Επιρρήματα, Σύνδεσμοι

2 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ Α' και Β' Συζ. Ενεργ. Φωνής
• Οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ sum, possum
• Δεικτ. Αντων. hic, haec, hoc και Is, ea, id

3 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Ουσιαστικά Γ' Κλίσης
• Επίθετα Γ' Κλίσης
• Προσ. Αντων. ego, tu

4 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ Γ' Συζ. Ενεργ. Φωνής
• Ερωτ. Αντων. quis, quid, και qui, quae, quod
• Ευθείες Ερωτήσεις
• Χρήση των Πτώσεων

5 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Ουσιαστικά Δ' και Ε' Κλίσης
• Δεικτ. Αντων. ille, illa, illud
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• Αρνήσεις
• Χρήση των Πτώσεων

6 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ Δ' Συζ. και Μεικτής Συζ. 
Ενεργ. Φωνής

• Οριστ. ΜΕΛ Ενεργ. Φωνής, και ρημάτων sum, 
possum

• Οριστ. ΠΡΚ, ΥΠΡ και ΣΥΝΤ. ΜΕΛ Ενεργ. Φωνής , 
και ρημάτων sum, possum

7 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Οριστ. ΕΝΣ, ΠΡΤ και ΜΕΛ Παθ. Φωνής
• Αναφ. Αντων. qui, quae, quod
• Χρήση των Πτώσεων

8 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• ΠΡΚ, ΥΠΡ και ΣΥΝΤ. ΜΕΛ Παθ. Φωνής
• Μετοχή ΕΝΣ, ΜΕΛ και ΠΡΚ
• Χρήση των Μετοχών

9 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Απαρέμφατο Ενεργ. και Παθ. Φωνής
• Ευθύς/Πλάγιος Λόγος: Αιτιατική με 

Απαρέμφατο
10 • Μεταφραστικές ασκήσεις 

από λατινικά σε ελληνικά
• Αποθετικά Ρήματα
• Αυτοπ. και Κτητ. Αντων.

11 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Αιτιολογικές προτάσεις
• Χρήση των Πτώσεων

12 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Ανώμαλα ρήματα: fero, volo, nolo, malo

13 • Μεταφραστικές ασκήσεις 
από λατινικά σε ελληνικά

• Ανώμαλα ρήματα: eo, fio
• Χρήση των Πτώσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

39

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

26

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ)

81

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ

2

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
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 150
(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

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 αποσπασμάτων από πεζά κείμενα από
τη λατινική στην ελληνική
ΙΙ. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού

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)

- Glare, P.G.W. (1982). Oxford Latin Dictionary, Oxford.
- Lewis, C.T. - Short, C.(1879). A Latin Dictionary, Oxford.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Λατινική Φιλολογία - Θεματογραφία

Κωδικός Μαθήματος ΛΦ121
Διδάσκων: Άννα Μαστρογιάνη

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

amastrog@helit.duth.gr

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

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).
Τα θέματα της εξέτασης θα αναρτηθούν στην ενότητα 
«Εγγραφα» του eClass με την έναρξη της εξέτασης. Η εξέταση 
απαρτίζεται από 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. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης 
είναι μία ώρα.
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ΛΦ121
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΦ121 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ / 1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
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

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/432627/ (κυρίως μάθημα)
https://eclass.duth.gr/courses/KOM04581
(φροντιστήριο)

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 εκμάθηση από τους/ τις φοιτητές/ τριες του βασικού 
λεξιλογίου και των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων της λατινικής γλώσσας, τα οποία 
ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του μαθήματος ΛΦ125-Λατινική Γλώσσα του 2ου Εξαμήνου, 
καθώς και τεχνικών μετάφρασης από τη λατινική στη νέα ελληνική, τις οποίες θα 
εμπεδώσουν στη διάρκεια του 2ου Εξαμήνου. Ως στόχος τίθεται επίσης η εξοικείωση των 
φοιτητών/ τριών με τον κλασικό λατινικό πεζό λόγο και πιο συγκεκριμένα με το λεξιλόγιο, τη 
γραμματικοσυντακτική ανάλυση και τη μετάφραση (στα Νέα Ελληνικά) αποσπασμάτων από 
κείμενα των σημαντικότερων εκπροσώπων της κλασικής ρωμαϊκής/ λατινικής πεζογραφίας, 
και άλλων μεταφραστικών ασκήσεων.
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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 Εισαγωγή • Ουσιαστικά Α' και Β' Κλίσης

• Επίθετα Α' και Β' Κλίσης
• Προθέσεις, Επιρρήματα, Σύνδεσμοι

2 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ Α' και Β' Συζ. Ενεργ. Φωνής
• Οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ sum, possum
• Δεικτ. Αντων. hic, haec, hoc και Is, ea, id

3 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Ουσιαστικά Γ' Κλίσης
• Επίθετα Γ' Κλίσης
• Προσ. Αντων. ego, tu

4 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ Γ' Συζ. Ενεργ. Φωνής
• Ερωτ. Αντων. quis, quid, και qui, quae, quod
• Ευθείες Ερωτήσεις
• Χρήση των Πτώσεων

5 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Ουσιαστικά Δ' και Ε' Κλίσης
• Δεικτ. Αντων. ille, illa, illud
• Αρνήσεις
• Χρήση των Πτώσεων
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6 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ Δ' Συζ. και Μεικτής Συζ. 
Ενεργ. Φωνής

• Οριστ. ΜΕΛ Ενεργ. Φωνής, και ρημάτων sum, 
possum

• Οριστ. ΠΡΚ, ΥΠΡ και ΣΥΝΤ. ΜΕΛ Ενεργ. Φωνής , 
και ρημάτων sum, possum

7 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Οριστ. ΕΝΣ, ΠΡΤ και ΜΕΛ Παθ. Φωνής
• Αναφ. Αντων. qui, quae, quod
• Χρήση των Πτώσεων

8 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• ΠΡΚ, ΥΠΡ και ΣΥΝΤ. ΜΕΛ Παθ. Φωνής
• Μετοχή ΕΝΣ, ΜΕΛ και ΠΡΚ
• Χρήση των Μετοχών

9 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Απαρέμφατο Ενεργ. και Παθ. Φωνής
• Ευθύς/Πλάγιος Λόγος: Αιτιατική με 

Απαρέμφατο
10 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 

λατινικά σε ελληνικά
• Αποθετικά Ρήματα
• Αυτοπ. και Κτητ. Αντων.

11 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Αιτιολογικές προτάσεις
• Χρήση των Πτώσεων

12 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Ανώμαλα ρήματα: fero, volo, nolo, malo

13 • Μεταφραστικές ασκήσεις από 
λατινικά σε ελληνικά

• Ανώμαλα ρήματα: eo, fio
• Χρήση των Πτώσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

• ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
• ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

39

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

26

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ)

81

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ

150
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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.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

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 αποσπασμάτων από πεζά κείμενα από
τη λατινική στην ελληνική
ΙΙ. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού

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)

- Glare, P.G.W. (1982). Oxford Latin Dictionary, Oxford.
- Lewis, C.T. - Short, C.(1879). A Latin Dictionary, Oxford.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Λατινική Φιλολογία - Θεματογραφία

Κωδικός Μαθήματος ΛΦ121
Διδάσκων: Γεώργιος Παρασκευιώτης

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

gDaraske@helit.duth.gr

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

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 Νέα Ελληνικά 30% και 
Μετάφραση από τα Νέα 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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ΒΦ221
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΦ 221 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
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)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04315/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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

• θα έχουν εξασκηθεί στη χρήση των εργαλείων της Βυζαντινής Φιλολογίας για την 
φιλολογική προσέγγιση του αντικειμένου της.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 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

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ______________________________________________________
Εισαγωγή στο αντικείμενο και την μέθοδο της Βυζαντινής Φιλολογίας. Εισαγωγή σε 
κάθε εποχή της Βυζαντινής Γραμματείας, ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων. 
Παρουσίαση των βασικών ειδών μέτρου και πρακτική εξάσκηση στην Μετρική.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

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
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

78 ώρες

Σύντομες εργασίες ανά 
μάθημα και τελική 
προφορική εξέταση

3 ώρες

Σύ νο λ ο  Μ α θ ή μ α τος  
(20 ώ ρ ες φ όρτου  
ερ γα σ ία ς α νά  π ισ τω τική  
μ ο νά δ α )

120 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,

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

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

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

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

A. Καμπύλης, Διάγραμμα της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία (επιμ. 
Η. G. Nesselrath), τ. Α' Αρχαία Ελλάδα, σελ. 321-348. Αθήνα 2003.
J.O. Rosenquist, Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αι. ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης 
(μτφρ Ι. Βάσσης). Αθήνα 2008.
Θ. Δετοράκης, Βυζαντινή Φιλολογία: τα πρόσωπα και τα κείμενα, τόμοι Α' και Β'. Ηράκλειο 
1995, 2003 (επιλογή).
Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία: η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Α' και Β' 
(επιλογή). Αθήνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία (Τμήμα: Α-Μαλ)

Κωδικός Μαθήματος ΒΦ221
Διδάσκων: Γρηγόριος Παπαγιάννης

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

gpapagia@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Η εξέταση θα είναι γραπτή και θα γίνει μέσω του open e-class. 

Οι φοιτητές θα κληθούν να απαντήσουν σε «ασκήσεις», που 
θα περιλαμβάνουν ερώτησεις θεωρητικές καθώς και 
ερμηνευτικές για τα διδαγμένα κείμενα. Για να λάβουν μέρος 
στις εξετάσεις όμως πρέπει να έχουν δηλώσει το όνομά τους 
στην σχετική «ομάδα χρηστών» που είναι διαθέσιμη στην 
σελίδα του μαθήματος. Εννοείται ότι γίνονται δεκτοί μόνο 
φοιτητές που έχουν δηλώσει εμπρόθεσμα το μάθημα και 
έχουν γραφτεί στην αναφερθείσα ομάδα με τον ιδρυματικό 
τους λογαριασμό.

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4)

Θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους «δικαιούχους» 
δοκιμαστική εξέταση, για να μην υπάρξουν απρόοπτα. Οι 
φοιτητές θα έχουν στη διάθεσή τους 1 Ά  ώρα για να 
απαντήσουν στα θέματα. Όπως γίνεται γενικά στα μαθήματά 
μου, θα μπορούν να συμβουλευτούν τις σημειώσεις τους ή και 
όποιο βιβλίο θέλουν. Η ταυτοποίησή τους επαφίεται στην 
συνείδησή τους, αφού έχει διευκρινισθεί ότι έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής μόνο οι δηλωμένοι και μόνο με τη χρήση του 
ιδρυματικού λογαριασμού.
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ΒΦ221
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΦ221 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
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
Φροντιστήριακό 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/KOM04464/

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 φέρει τους φοιτητές σε πρώτη επαφή με τη 
Βυζαντινή φιλολογία.
Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα έχουν μία γενική εποπτεία της γραμματειακής 
παραγωγής του Βυζαντίου. Θα γνωρίζουν τις τρεις περιόδους στις οποίες χωρίζεται για τη 
διευκόλυνση της έρευνας και τα επιμέρους γνωρίσματα της κάθε περιόδου και τα διάφορα 
είδη της Βυζαντινής γραμματείας. Θα αντιλαμβάνονται τη συμβατικότητα αυτού του 
διαχωρισμού και θα αναγνωρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά τους διαπερνούν τα όρια των 
ειδών και των περιόδων.
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Θα έχουν συνδέσει τις ιστορικές συνθήκες συγγραφής των κειμένων με τα λογοτεχνικά 
χαρακτηριστικά τους και θα έχουν αντιληφθεί τη σημασία των προτύπων τους και των άλλων 
επιρροών. Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν (σε γενικό επίπεδο) τα διαφορετικά επίπεδα 
της γλώσσας που χρησιμοποιούνται στη Βυζαντινή γραμματεία.
Τέλος, θα έχουν εξασκηθεί στην ανάγνωση, μετάφραση, γραμματική και συντακτική 
ανάλυση Βυζαντινών κειμένων.
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.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου. Άσκηκη κριτικής και αυτοκριτικής.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
1. Γενική εισαγωγή. Το Βυζάντιο από τον 4ο αιώνα ως το 1453. Η ελληνική λογοτεχνική 
παράδοση από την αρχαιότητα ως την άλωση και οι περίοδοι της Βυζαντινής γραμματείας. 
Τα λογοτεχνικά είδη στο Βυζάντιο.
Στα επόμενα μαθήματα εξετάζονται αποσπάσματα από αντιπροσωπευτικούς συγγραφείς 
του Βυζαντίου. Για κάθε έργο εξετάζεται η εποχή και οι ιστορικές συνθήκες, το γραμματειακό 
είδος, ιδιαίτερα φιλολογικά ζητήματα του κάθε έργου. Στο φροντιστηριακό μάθημα τα 
αποσπάσματα μεταφράζονται και αναλύονται με τη συμμετοχή των φοιτητών. Τα έργα που 
εξετάζονται είναι οι παρακάτω:
2. Ευσέβιος Καισαρείας, 'Εκκλησιαστική Ιστορία
3. Αθανάσιος Αλεξανδρείας: Βίος άγιου Αντωνίου
4. Προκόπιος Καισαρείας, Υπέρ των πολέμων
5. Ρωμανός ο Μελωδός, Κοντάκιο Εις τον πειρασμόν του 'Ιωσήφ
6. Θεοφάνης ο Ομολογητής, Χρονογραφία
7. Φώτιος, Μυριόβιβλος
8. Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία
9. Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς
10. Ιωάννης Τζέτζης, Επιστολές
11. Θεόδωρος Μετοχίτης, 'Ηθικός ή Περί Παιδείας
12. Μάξιμος Πλανούδης, Anthologla Graeco
13. Ιστορικοί της Άλωσης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Διάλεξη, φροντιστήριο/σεμινάριο.

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.)
• Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & 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 Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Φροντιστήριο 13
Προετοιμασία για τα
φροντιστηριακά
μαθήματα

54

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

40

Γραπτή εξέταση 
προόδου

2

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 στο πλαίσιο του φροντιστηρίου και 
του μαθήματος.
Δίωρη γραπτή τελική εξέταση.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναρτώνται στο eclass.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γενική Βιβλιογραφία

E. Jeffreys et al., The Oxford Handbook of Byzantine Studies, New York -  Oxford 2008
L. James, Εγχειρίδιο βυζαντινών σπουδών. 27 Μελέτες (ελλ. μετ. Κ. Δημοπούλου, επιμ. Α. 

Μαυρουδής και Α. Ρεγκάκος], Αθήνα 2014.
H.-G. Beck, Ή βυζαντινή χιλιετία, Αθήνα 1990.
H.-G. Beck, Ιστορία τής βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, Αθήνα 1988.
Η.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, MUnchen 1977.
H. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία. H  λόγια κοσμική γραμματεία των Bυζαντινών, τ. A '-Γ', 

’Αθήνα 1991-1994.
A. Kazhdan, A History of Byzantine Literature, I (650-850)-II (850-1000), Αθήνα 1999-2006.
K. Krumbacher, Ιστορία της βυζαντηνης λογοτεχνίας [ελλ. μετ. Γ. Σωτηριάδης], τ. Α'-Γ', 

Αθήνα 2 1974.
C. Mango, Ιστορία του Βυζαντίου, Αθήνα 2006
C. Mango, Βυζάντιο. Ή αυτοκρατορία τής Νέας 'Ρώμης [ελλ. μετ. Δ. Τσουγκαράκης],

Αθήνα 1988.
J. O. Rosenqvist, Η Βυζαντινή Λογοτεχνία. Από τον 6ο αιώνα ώς την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, Αθήνα 2008.
Θ. Δετοράκης, Buζαντινή Φιλολογία. Tα πρόσωπα και τα κείμενα. Τόμ. Α'. Προβυζαντινοί 

και πρωτοβυζαντινοί χρόνοι, Hράκλειο 1995, Τόμ. B'. Aπό τον ουστινιανό έως τον 
Φώτιο (527- 900), Hράκλειο 2003.

Απ. Καρπόζηλος, Bυζαντινοί Χ ο ρ ικ ο ί  και Xρονογράφοι. Τόμ. Α' (4ος-7ος αι.), Αθήνα 
1997, Τόμ. B' (8ος-10ος αι.), Αθήνα 2002, Τόμ. Γ' (11ος-12ος αι.), Αθήνα 2009.
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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) Η εξέταση θα είναι γραπτή και θα γίνει μέσω του open e-class. Η 
εξέταση διαρκεί 60 λεπτά και περιλαμβάνει διαφόρων τύπων 
ερωτήσεις (ελευθέρου κειμένου, πολλαπλής επιλογής, 
αντιστοίχισης κτλ.). Θα αντιστοιχεί στο 100% της βαθμολογίας του 
μαθήματος.

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3)

Οι φοιτητές συνδέονται στο eclass με τα διαπιστευτήριά τους την 
ώρα της εξέτασης. Επιτρέπεται μόνο μία επανάληψη και υπάρχει 
δυνατότητα αποθήκευσης των ασκήσεων. Η διδάσκουσα είναι 
διαθέσιμη στο chat του μαθήματος για επικοινωνία κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης.
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ΒΦ221
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ε.ΔΙ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΒΦ 221 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
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

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC196

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
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Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1/2/3: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΞΙΚΩΝ, ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΛΑΣ 
6-7. ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΕΛΩΔΟΣ
8. ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
9. ΦΩΤΙΟΣ
10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΗΣ
11. ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
12. ΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ
13. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

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: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 
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 :

Hans-Georg Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Byzantinisches 
Handbuch II, 1, Mϋnchen 1959.

Θ. Δετοράκη, Βυζαντινή Υμνογραφία, Ηράκλειο 21997.
Θ. Δετοράκη, Εισαγωγή στη σπουδή των αγιολογικών κειμένων, Ρέθυμνο, 1992.
Θ. Δετοράκη, Βυζαντινή Φιλολογία. Τά πρόσωπα και τά κείμενα. Τόμος Β'. Άπό τον 
Ιουστινιανό εως τόν Φώτιο (527-900), Ηράκλειο 2003.
Θ. Δετοράκη, Βυζαντινή Φιλολογία, Τα πρόσωπα και τα κείμενα, Τόμος Γ', Κανάκη, Αθήνα 
2018.
L. James, Εγχειρίδιο Βυζαντινών Σπουδών, Αθήνα 2014.
Ath. Kambylis, Symeon Neos Theologos, Hymnen. Prolegomena, kritischer Text, Indices 
besorgt von, Berlin- New York 1976 [Supplementa Byzantina 3].
Απ. Καρπόζηλου, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, Τόμος Γ', Κανάκη, Αθήνα 2009 
Al. Kazhdan, A history o f Byzantine History (650-850), The National Hellenic Research 
Foundation, Institute for Byzantine Research, 1, Aθήνα 1999.
Σ. Κούτσας, 'Άγιος Συμεών ό Νέος Θεολόγος. Ό βίος τοΰ Αγίου, Ακρίτας, Άθηναι 32005.
Aθ. Μαρκόπουλου, Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου, 
Κανάκη, Αθήνα 2008.
Η. G. Nesselrath, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία, τ. Α' Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 2005.
L. Neville, Guide to Byzantine Historical Writing, Cambridge University Press, 2018.
The Oxford Dictionary of Byzantine Studies
The Oxford Handbook o f Byzantine Studies, edited by E. Jeffreys with J. Haldon and R. 
Cormack, Oxford 2008.
Κ. Παίδα, Η θεματική των βυζαντινών «Κατόπτρων Ηγεμόνος» της πρώιμης και μέσης 
περιόδου (398-1085), Γρηγόρης, Αθήνα 22017.
Π. Β. Πάσχου, Άγιοι, οι φίλοι του Θεού, Αρμός 1997.
J. O. Rosenqvist, Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αι. ως την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, Αθήνα 2008.
Β. Σαρρής, Η βυζαντινή παραμυθητική επιστολή, Θεσσαλονίκη 2005.
D. Stratoudaki White Despina -  Joseph R. Berrigan, The Patriarch and the Prince. The letter of 
Patriarch Photios o f Constantinople to Khan Boris o f Bulgaria, The Archbishop Iakovos Library 
of Ecclesiastical and Historical Sources no. 6, Holy Orthodox Press, Brookline 1982.
Φωτίου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Ο Ηγεμών, μτφ.-σχόλια Ιωάννης Πλεξίδας, Αρμός, 
Αθήνα 2007.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΝΕΦ201
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ 2
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦ 201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία & Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι

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

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 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

Υποχρεωτικό Γενικών Γνώσεων (Εισαγωγικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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/432632/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

• Γνώση/κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία του Νεοελληνιστή
• Ανάλυση/ερμηνεία κειμένων θεωρίας, ιστορίας, κριτικής και συγκριτολογικά, με 

σκοπό την καλύτερη και πολύπλευρη προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων, βάσει 
παραδειγμάτων ενδεικτικών.

• Πρόταση/σχεδιασμός επιστημονικής εργασίας
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Υλοποίηση/εφαρμογή των υποδομών και τεχνολογιών με αφορμή και τη διακαλλιτεχνιι 
προσέγγιση (ταινίες και πίνακες σε σχέση με λογοτεχνικά έργα) αλλά και την αναζήτησι 
σε ψηφιακές βιβλιοθήκες.

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

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Διάγραμμα του μαθήματος:

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Δια ζώσης διδασκαλία στην τάξη, εκτός εάν η πανδημία 
επιβάλει εκ νέου την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
(δηλαδή αν αλλάξει κάτι με εγκύκλιο του Υπουργείου). 
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, είτε είναι δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως η 
διδασκαλία 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 διαδραστικού πίνακα δια ζώσης ή αν είναι εξ 
αποστάσεως διδασκαλία θα γίνει χρήση πλατφόρμας 
(για προβολή κειμένων, πινάκων και ταινιών ή μουσικής 
σχετικής με τις εποχές που εξετάζουμε στο μάθημα). 
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. 
Χρήση ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και εργαλείων 
διαδικτυακών, όπως ο ιστότοπος georgakas για τα 
κείμενα ως το 1830.

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. Γενικά για 
την Επιστήμη της 
Νεοελληνικής Φιλολογίας 
(αντικείμενο, μέθοδοι, 
ορολογία). «Φιλολογία», 
«Γραμματεία»,
«Γ ραμματολογία», 
«Λογοτεχνία». Ο όρος 
λογοτεχνία ανά τους αιώνες 
(αρχαιότητα ως σήμερα).

Διάλεξη 3 ωρών και 
Μελέτη κατ' οίκον της 
βιβλιογραφίας (Κεφ.
1 Αγγελάτος και 
π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά  τα 
κείμενα 1 -  2) και 
σχεδιάγραμμα για 
κινήματα (το υλικό 
εκτός του εγχειριδίου 
Αγγελάτου 
αναρτήθηκε στο e- 
class) (7 ώρες)

Εβδομάδα 2-3: Το 
αντικείμενο της Φιλολογίας 
(κείμενα και είδη, 
λογοτεχνικό και μη 
λογοτεχνικό [λογοτεχνία -  
παραλογοτεχνία],

Διαλέξεις 6 ωρών και 
Μελέτη κατ' οίκον (10 
ώρες) Αγγελάτος 
Κεφ.2 και π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά  

κείμενα 3 -  5

38



περιγραφή, κατανόηση, 
ερμηνεία). Η Νεοελληνική 
Λογοτεχνία και οι απαρχές 
της. Η διάκριση 
«βυζαντινού»,
«μεσαιωνικού» και 
«νεοελληνικού». Οι τομές και 
οι συνέχειες στη νεοελληνική 
λογοτεχνία. Η παράδοση και 
η ρήξη. Το γενικό ιστορικό 
σχήμα της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Η γλώσσα και το 
γλωσσικό ζήτημα στη 
Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ένα 
ζήτημα ουσίας ως και τον 
20ό αιώνα. Από τις δύο 
ξεχωριστές παραδόσεις στη 
σύγκρουση (Διαφωτισμός -  
Ρομαντισμός -  Ρεαλισμός της 
γενιάς του '80 κλπ.). Τα 
μετρικά συστήματα: Αρχαίο, 
Δημοτικό (νεοελληνικό) και 
Ιταλικό. Ο ελευθερωμένος 
και ο ελεύθερος στίχος
Εβδομάδα 4: Η Φιλολογία και 
οι ανθρωπιστικές επιστήμες. 
Γενικά οι μέθοδοι 
προσέγγισης των 
λογοτεχνικών κειμένων 
(Ιστορία -  Θεωρία -  Κριτική 
της Λογοτεχνίας και η 
Συγκριτική Γραμματολογία [ή 
Φιλολογία]). Προϋποθέσεις 
φιλολογικής υποδομής / 
Οργάνωση της φιλολογικής 
εργασίας

Διάλεξη 3 ωρών και 
μελέτη κατ' οίκον 
Αγγελάτος Κεφ. 3 
(7 ώρες) 
κείμενα 25, 5 - 8

Εβδομάδα 5-6: Ειδική 
αναφορά στις Μεθόδους 
προσέγγισης των κειμένων:
1) Ιστορία της λογοτεχνίας, 2) 
Θεωρία της Λογοτεχνίας, 3) 
Κριτική της Λογοτεχνίας, 4) 
Συγκριτική Γραμματολογία 
/φιλολογία

Διαλέξεις συνολικά 6 
ωρών και μελέτη κατ' 
οίκον Π Ρ Ο Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Α  

κείμενα 6-8 (12 ώρες)

Εβδομάδα 7: Διάγραμμα 
ειδολογικής Ιστορίας της 
Νεοελλ. Λογοτεχνίας και 
παραδείγματα κειμένων και 
ειδών ή μεταφράσεων 
Κείμενα: Κρασοπατέρας και 
Διγενής Ακρίτας

Διάλεξη 3 ωρών και 
μελέτη κατ' οίκον του 
Διαγράμματος, των 
έργων και της 
βιβλιογραφίας (Λ. 
Πολίτης).
Εκπόνηση
προαιρετικής
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ατομικής εργασίας 
μικρής (10 ώρες)

Εβδομάδα 8-9: 
Παραδείγματα κειμένων και 
ειδών Αναγέννησης (Κύπρος 
Κρήτη)
Κείμενα: Κυπριακά Ερωτικά, 
Απόκοπος, Ερωτόκριτος και 
Ερωφίλη

Διαλέξεις 6 ωρών και 
μελέτη κατ' οίκον των 
έργων και 
βιβλιογραφίας (Λ. 
Πολίτης). 
Παρακολούθηση 
ταινιών (εκτός τάξης) 
(10 ώρες)

Εβδομάδα 10-12: 
Παραδείγματα κειμένων και 
ειδών Πρώιμη
Νεοτερικότητα/Διαφωτισμός. 
Κείμενα: Μαυροκορδάτος, 
Βηλαράς, Χριστόπουλος, 
Ρήγας, Κοραής

Διαλέξεις συνολικά 9 
ωρών και μελέτη κατ' 
οίκον των έργων και 
της βιβλιογραφίας (Λ. 
Πολίτης) και 
παρακολούθηση 
ταινίας (10 ώρες)

Εβδομάδα 13: Παραδείγματα 
κειμένων και ειδών: 
Μπερτόλδος και Δημοτικό 
Τραγούδι. Γενική επανάληψη 
και ανακεφαλαίωση, με 
απορίες από τις διαλέξεις και 
τη βιβλιογραφία

Συζήτηση με 
ανακεφαλαίωση και 
απορίες για τις 
προαιρετικές 
εργασίες των 
φοιτητών/τριών (3 
ώρες) Εκπόνηση 
εργασίας ατομικής, 
αλλά με ομαδική 
αναζήτηση υλικού σε 
ψηφιακές 
βιβλιοθήκης και 
συζήτηση της 
βιβλιογραφίας και 
των γενικών 
δεδομένων για τον 
συγγραφέα και την 
εποχή (45 ώρες)

Α. Διαλέξεις 
Β. Ταινίες
Γ. Μελέτη (εγχειριδίων, 
λογοτεχνικών κειμένων και 
πινάκων)
Σύνολο ωρών:

39 ώρες 
6 ώρες

105 ώρες(μελέτη)
150 ώρες/6 μονάδες 
= 25ώρες/διδακτική 
μονάδα

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

Κυρίως μάθημα:
Λαμβάνεται υπόψη η παρουσία και συμμετοχή στο 
μάθημα και οι συζητήσεις, αλλά και η συμμετοχή των 
φοιτητών στις διαλέξεις του Εργαστηρίου Νεοελληνικής 
και Συγκριτικής Φιλολογίας (5%).
Πρόοδος με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή/και 
σύντομες απαντήσεις (25%).
Τελική Εξέταση (70%).
Προαιρετικές προθετικές εργασίες (+10%), μόνο αν έχει 
επιτύχει στα υπόλοιπα.
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Θεωρητικά κείμενα:

1. Βελουδής Γ., Γραμματολογία -  Θεωρία της λογοτεχνίας, Δωδώνη, Αθήνα 1994, 23-30, 56-

και 82-85.
2. Συκουτρής Ιω., «Γραμματεία -  Γραμματολογία» [1929]. Στον τόμο Ιω. Συκουτρής, Μελέται 
και άρθρα, επιμ. Ν. Δετζώρτζης, Εκδόσεις του Αιγαίου, Αθήνα 1956 [ανατ. Εταιρεία 
Ελληνικών Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας -  Ίδρυμα Σχολής 
Μωραΐτη 1982], 120-140.
3. Eideneier Η., «Αναζητώντας τις αρχές της νεοελληνικής γραμματείας», στον τόμο Ν. 
Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του δευτέρου 
διεθνούς
συνεδρίου «Neograeca Medii Aevi» (Βενετία 7-10 Νοεμβρίου 1991, τ. Α', Βενετία 1993, 42

4. Καψωμένος Ερ., «Από τη βυζαντινή στη νεοελληνική πολιτισμική φάση. Αξιολογικά 
πρότυπα
στα λαϊκότροπα μεταβυζαντινά κείμενα», στον τόμο Ν. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρακτικά του δευτέρου διεθνούς συνεδρίου «Neograeca Medii 
Aevi» (Βενετία 7-10 Νοεμβρίου 1991, τ. Α', Βενετία 1993, 61-73.
5. Jacobson R., «Γλωσσολογία και Ποιητική» (1960): R. Jacobson, Δοκίμια για τη γλώσσα της 
λογοτεχνίας (μτφ. Α. Μπερλής), Εστία, Αθήνα 1998, 57-98.
6. Αράγης Γ., «Η έννοια της λογοτεχνικής κριτικής», Εκηβόλος 6 (Χειμώνας 1981), 419-435.
7. Βαγενάς Ν., «Θεωρία ή Κριτική;» (1987) και «Θεωρία ή Κριτική; Β'» (1988): Ν. Βαγενάς, Η 
εσθήτα της θεάς. Σημειώσεις για την ποίηση και την κριτική, Στιγμή, Αθήνα 1988, 87-107 και

8. Αγγελάτος Δ., «Ο τελωνειακός ή ο διπλωμάτης; Ρόλοι για τη συγκριτική 
γραμματολογία/φιλολογία του σήμερα», εισαγωγή στο P. Brunei, Cl. Pichois, A.-M.
Τι είναι η συγκριτική γραμματολογία;, πρόλ./μτφ.σημ. Δ. Αγγελάτος, Πατάκης,
Αθήνα 1998, 11-34

Β. Λογοτεχνικά κείμενα (ενδεικτικά):
Διγενής
Φιλοσοφία του Κρασοπατέρα 
Δημοτικό τραγούδι
Κυπριακά ερωτικά, Σονέτα αρ. 3 και 24 
Μπεργαδής, Απόκοπος 
Χορτάτζης, Ερωφίλη 
Κορνάρος, Ερωτόκριτος
G.-C. dalla Croce, Μπερτόλδος και Μπερτολδίνος 
Μαυροκορδάτος, Φιλοθέου Πάρεργα
Κοραής, Παπατρέχας (από το Α' μέρος) και «Επιστολή προς Αλ. Βασιλείου» (απόσπασμα) 
Ρήγας, Σχολείον ντελικάτων εραστών 
Χριστόπουλος, «Βαρελοθήκη» και «Η Αφροδίτη»
Βηλαράς, «Σε νέας λύρας κόρδες» και «Μωρόσοφος»

ΙΙ. Από το βιβλίο του Λίνου Πολίτη, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:
Σελ. 1 -  137.

ΙΙΙ. Από το βιβλίο tou Δ. Αγγελάτου, Η Αλφαβήτα του Νεοελληνιστή, που διανεμήθηκε: Σελ. 19
49, 189-197 και 226-284, 155-193.
Ιν. Διάγραμμα Ειδολογικής Ιστορίας και Διάγραμμα Κινημάτων του Διδάσκοντος
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ΓΛΩ301
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩ 301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
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  

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 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-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

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/KOM04471/

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:

• αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας και της ομιλίας.
• διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των φυσικών γλωσσών από νοηματικές 

γλώσσες ή άλλα μη ανθρώπινα συστήματα επικοινωνίας.
• κατανοούν τη γλωσσική αλλαγή και τη γλωσσική ποικιλότητα, καθώς και τον 

ρόλο της γλώσσας στη δόμηση γλωσσικών και κοινωνικών ταυτοτήτων.
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• αναγνωρίζουν σημαντικά σημεία στην ιστορία της επιστήμης της 
γλωσσολογίας.

• θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα που προκύπτουν από την εμπειρία.
• συλλέγουν, οργανώνουν και ερμηνεύουν γλωσσικά δεδομένα με καθοδήγηση.
• επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά κάποιας γλωσσολογικής θεωρίας βασιζό- 

μενοι/ες σε γλωσσικά δεδομένα.

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
12. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ικανότητα αναγνώρισης γλωσσολογικών προβλημάτων
2. Ικανότητα δημιουργίας γλωσσολογικών γενικεύσεων μέσα από τα δεδομένα
3. Ικανότητα έρευνας και στοχασμού στη σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνικού 

πλαισίου
4. Κατανόηση της φύσης των γλωσσολογικών θεωριών, υποθέσεων και ερμηνειών
5. Συνειδητοποίηση της σχέσης των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις μεθοδολογικές 

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

συμπεριφορές

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________________
1. Γενικές πληροφορίες και πρώτοι βασικοί ορισμοί που θα ενεργοποιήσουν τη 

διαδικασία κατανόησης του αντικειμένου της γλωσσικής επιστήμης
2. Σύντομη ιστορική θεώρηση της μελέτης του φαινομένου της γλώσσας (από την 

αρχαία Ελλάδα, τους Ρωμαίους, την Αναγέννηση, την ιστορικο-συγκριτική μελέτη 
της γλώσσας, τον εμπειρισμό και τον ορθολογισμό μέχρι τον Saussure και τη 
σύγχρονη μελέτη της γλώσσας)

3. Η σοσιριανή διάκριση: ομιλία (langagej-γλώσσα-λόγος

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. Η τσομσιανή διάκριση: γλωσσική ικανότητα-γλωσσική επιτέλεση
5. Τα χαρακτηριστικά της ομιλίας
6. Φυσιολογία και προέλευση της ομιλίας
7. Φυλογένεση και οντογένεση της ομιλίας
8. Υπόθεση της κρίσιμης ηλικίας
9. Νοηματικές γλώσσες και ζωικοί κώδικες επικοινωνίας
10. Τα γλωσσικά καθολικά
11. Είδη κατανομής
12. Σχέσεις που διέπουν κάθε γλωσσικό σύστημα (γλωσσικές διαφορές, γλωσσικές 

αξίες, συνταγματικές και παραδειγματικές σχέσεις).
13. Επίπεδα ύφους, γλωσσικές ποικιλίες και λειτουργίες της γλώσσας.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία/Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση
Βιωματικό εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

Παρουσιάσεις ppt-Βίντεο 
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

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 (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. Καμπάκη-Βουγιουκλή Π. 2009. Εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας κατά 

παράδοση. Σπανίδης.
3. Lyons J. 2002. Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. (Α. Αναστασιάδη, Ζ. 

Γαβριηλίδου, Α. Ευθυμίου, μετάφραση). Αθήνα: Μεταίχμιο.
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ΑΕΦ103
ΡΗΤΟΡΙΚΗ

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 103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

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: ΑΕΦ 101

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ERASMUS
ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC145/
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 και η κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ρητορική στην 
αρχαιότητα,

2. Η εξοικείωση και η κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με την σάτιρα στην 
αρχαιότητα ως λογοτεχνικό είδος,

3. Η αντίληψη της λειτουργίας του κινήματος των ρητόρων και των σοφιστών,
4. Η ανάπτυξη της ικανότητας να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν τα κείμενα που 

σχετίζονται με την αρχαία ρητορική ανά τους αιώνες, ώστε να διαμορφώνουν κρίσεις 
για την εξέλιξη και την διαμόρφωση της ρητορικής και του έργου του ρήτορα από 
τους κλασσικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

5. Η ανάπτυξη της ικανότητας να παρατηρούν τις αλλαγές στα πολιτικά και κοινωνικά 
δεδομένα και τον τρόπος με τον οποίο αντανακλούν στην ρητορική της εκάστοτε
εποχής.

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;.
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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
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
Το μάθημα επικεντρώνεται στο κείμενο του Λουκιανού 'Ρητόρων διδάσκαλος με ιδιαίτερη 
έμφαση στα γλωσσικά και υφολογικά στοιχεία και στην κριτική παράδοση του κειμένου. 
Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ρητορικής τέχνης από τον 5ο π.Χ. αι. έως και 
τον 2ο μ.Χ. αι. Μέσα από το παράδειγμα του εν λόγω έργου εντοπίζονται τα κυριώτερα 
χαρακτηριστικά του κινήματος της σοφιστικής και της ρητορικής και του τρόπου με τον 
οποίο οι ρήτορες συνέβαλαν στην διαμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής σκηνής της 
Ελλάδας. Το κείμενο του Λουκιανού χρησιμοποιείται για να δειχθεί η ιδιαίτερη σημασία και 
η εξέλιξη του Λόγου από τα κλασσικά έως και τα ρωμαϊκά χρόνια αλλά και ως σημείο 
έναρξης για να εξεταστεί η σάτιρα ως λογοτεχνικό είδος.

1. Γενική εισαγωγή στή Ρητορική
2. Ή Ρητορική των κλασσικών χρόνων
3. Ή Ρητορική τών ελληνιστικών χρόνων
4. Ή Ρητορική τών ρωμαϊκών χρόνων
5. Το έργο Ρητόρων διδάσκαλος τοΰ Λουκιανού
6. Ρητόρων διδάσκαλος & 1-3
7. Ρητόρων διδάσκαλος & 4-7
8. Ρητόρων διδάσκαλος & 8-12
9. Ρητόρων διδάσκαλος & 13-15
10. Ρητόρων διδάσκαλος & 16-18
11. Ρητόρων διδάσκαλος & 18-21
12. Ρητόρων διδάσκαλος & 22-23
13. Ρητόρων διδάσκαλος & 24-26

Σχεδιασμος 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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας
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Αυτοτελής μελέτη 60
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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

Τελική  Γραπτή Εξέταση 2
Σύνολο Μ αθήματος 
(25 ώ ρες ανά πιστω τική 
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 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.

ΓΛ Ω ΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΕΛΛΗ Ν ΙΚΑ
ΔΥΟ  (2) Π ΡΟΟ ΔΟ Ι ΟΙ Ο Π Ο ΙΕΣ Π ΕΡΙΛΑ Μ ΒΑ Ν Ο ΥΝ :

1. Μ ΕΤΑΦ ΡΑΣΗ  Δ ΙΔ Α ΓΜ ΕΝ Ο Υ ΚΕΙΜ ΕΝ Ο Υ ΑΠ Ο  ΤΑ  
Α ΡΧ Α ΙΑ  ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚΑ  ΣΤΑ  ΝΕΑ ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚΑ

2. Μ ΕΤΑΦ ΡΑΣΗ  Α Δ ΙΔ Α ΚΤΟ Υ ΚΕΙΜ ΕΝ Ο Υ ΑΠ Ο  ΤΑ  
Α ΡΧ Α ΙΑ  ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚΑ  ΣΤΑ  ΝΕΑ ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚΑ

3. Α ΣΚΗ ΣΕΙΣ  ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΙΚΗ Σ ΚΑΙ ΣΥΝ ΤΑ ΚΤΙΚΟ Υ
4. Π ΡΑ ΓΜ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΚΕΣ ΕΡΩ ΤΗ ΣΕΙΣ
5. Α ΣΚΗ ΣΕΙΣ  ΚΡΙΤΙΚΗ Σ ΚΕΙΜ ΕΝ Ο Υ
6. Α ΣΚΗ ΣΕΙΣ  ΣΧΗ Μ ΑΤΩ Ν  Λ Ο ΓΟ Υ

Οι π ρό ο δ ο ι θα π ρα γμ α τοπ ο ιηθού ν σε δύο χρόνου ς. Η 
πρώ τη θα  γ ίνε ι το  πρώ το 10ήμερο του Δ εκεμβρίου και 
η 2η το 2ο 10ήμερο του Ιανουαρίου. Θα υποβληθούν 
μέσω  της π λα τφ όρμ α ς του eclass και θα έχουν την 
μορφή εργασίας. Ο βαθμός κάθε προόδου θα 
υπ ολογίζετα ι ως το  50%  του τελικού βαθμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Ρητορική

Κωδικός Μαθήματος ΑΕΦ 103
Διδάσκων: Σταμάτης Μπουσές

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

Email: sbouses@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αθανάσιος Καραφωτιάς, υποψήφιος διδάκτωρ Τ.Ε.Φ.
Εξάμηνο: Γ'

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ.
Τρόποι εξέτασης: (3) Δύο γραπτές πρόοδοι 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 (θα 
συναφθεί ο τελικός κατάλογος Α.Ε.Μ. φοιτητών/τριών).
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενότητας 
«Ασκήσεις» του eClass. Η εξέταση απαρτίζεται από 
ερωτήσεις/ασκήσεις διαβαθμισμένης βαθμολόγησης υπό τη 
μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, Σωστού / Λάθους, 
Ταιριάσματος.
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Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 45 λεπτά. Οι ερωτήσεις 
θεωρίας 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 «Πρώτη πρόοδος». 
Πατώντας την και ακολουθώντας τις οδηγίες θα ολοκληρώσουν 
την άσκηση/εξέταση.
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ΛΦ123
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΦ123 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό / 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι - ΚΙΚΕΡΩΝ, IN CATILINAM I
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 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

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04337/

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:
- γνωρίζουν τα ειδολογικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής ρητορικής.
- γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ρητορικής τέχνης του Κικέρωνα.
- εμπεδώσουν βασικές γνώσεις γραμματικής και συντακτικού της λατινικής γλώσσας.
- εξοικειωθούν με το αυθεντικό κικερώνειο λεξιλόγιο, που αποτέλεσε αντικείμενο μίμησης 
μέχρι την Αναγέννηση.
- κατανοήσουν μέσω του έργου του Κικέρωνα το ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο της εποχής του.
- κατανοήσουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και εξουσίας
- κατανοήσουν τη δομή, τους θεσμούς και το σύστημα αξιών της ρωμαϊκής κοινωνίας των
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Δημοκρατικών χρόνων.
- εξοικειωθούν με την διεθνή βιβλιογραφία μέσω των εργασιών
- αναγνωρίζουν την κεφαλαιώδους σημασίας συμβολή της μελέτης της ρωμαϊκής 
γραμματείας στη διαμόρφωση του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
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
- 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 ρητορικής με συνεξέταση του ελληνικού 
υποβάθρου
2) α) Εισαγωγή ΙΙ: βίος και έργα του Κικέρωνα

β) Ανάθεση εργασιών που αφορούν περιλήψεις ξενόγλωσσων επιστημονικών άρθρων
3) Εισαγωγή ΙΙΙ: μορφή και περιεχόμενο του ρητορικού λόγου, γλώσσα και ύφος, ιδεολογία, 
ιστορικο-πολιτικό υπόβαθρο
4) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §1-3
5) α) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §4-6

β) Προβολή ντοκιμαντέρ του BBC για το κίνημα των Γράκχων
6) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §7-10
7) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §11-16
8) α) Σύγκριση μεταξύ των κικερώνειων λόγων που απευθύνονται στη σύγκλητο και αυτών 
που απευθύνονται στο λαό (διάλεξη - Χ. Παπανικολάου)

β) Ενδιάμεση πρόοδος
9) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §17-21
10) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §22-25
11) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §26-29
12) Μετάφραση και ερμηνευτικός σχολιασμός §30-33
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
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• Μελέτη απο τους φοιτητές υποστηρικτικού 
πολυμεσικού υλικού σχετικού με το 
περιεχόμενο του μαθήματος

• 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

38

Αυτοτελής μελέτη για 
την εκπόνηση των 

εργασιών

10

Παρακολούθηση
ντοκιμαντέρ

1

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 

ενδιάμεση πρόοδο

28

Ενδιάμεση πρόοδος 1
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 

τελική εξέταση

70

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

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Διαμορφωτική αξιολόγηση που περιλαμβάνει:
- Ενδιάμεση πρόοδο (30%)
- Εργασίες (10%)
- Δίωρη γραπτή εξέταση (απόδοση διδαγμένου 

λατινικού κειμένου στα νέα ελληνικά, 
ερμηνευτικές παρατηρήσεις, γραμματικο- 
συντακτικές παρατηρήσεις, γραμματολογικές 
ερωτήσεις) (60%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Batstone, W. W. (1994), "Cicero's construction of consular ethos in the First 
Catilinarian", Tapha 124, 211-266
- Cape Jr, R. W. (2002), "Cicero's consular speeches", J. M. May (eds), Brill's 
Companion to Cicero. Oratory and Rhetoric, Leiden-Boston-Koln, 113-115, 144-146
- Craig, Ch. P. (1993), "Three simple questions for teaching Cicero's 'First 
Catilinarian'", The Classical Journal 88,3, 255-267
- Dyck, A. R. (ed.) (2008), Cicero Catilinarians, Cambridge
- Krostenko, B. A. (2006), "Text and Context in the Roman Forum: tha Case of 
Cicero's First Catilinarian" W. Jost-W. Olmsted (eds), A Companion to Rhetoric and 
Rhetorical Criticism, University of Chicago, 38-57
- Maclardy, A. A. (1899), The First Oration o f Cicero Against Catiline, New Zork
- Marin, P. (2009), "Rome in Crisis? The Catilinarian Conspiracy of 63 BC", Blood in 
the Forum, Bloomsbury Academic: 95-112
- Mitchell, Th. N. (1971), "Cicero and the senatus consultum ultimum", Historia 20: 
47-61
- Pernot, l. (2005), H ρητορική στην αρχαιότητα (La rhretorique dans l'antiquite, 
paris 2000) ελλ. μτφρ. Ξ. Τσελέντη, Αθήνα
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- Price, J. J. (1998), "The Failure of Cicero's First Catilinarian", C. Deroux (ed.): 
Studies In Latin Literature and Roman History ix (Collection Latomus 244) 
(Bruxelles): 106-128
- Shapiro, S. (2005), O tempora! o mores! Cicero's Catilinarian Orations, A Student 
Edition with Historical Essays. University of Oklahoma Press
- Steadman, G. (2016), Cicero's First Catilinarian. Latin Text with facing Vocabulary 
and Commentary [προσβάσιμο ψηφιακά:
- Tzounakas, S. (2006), "The personified patria in Cicero's First Catilinarian: 
significance and inconsistencies" Philologus 150 2, 222-231
- Waters, K. H. (1970), "Cicero, Sallust and Catiline," Historia 19: 195-215 
https://geoffreysteadman.files.wordpress.com/2020/04/cicerocat.05apr20.pdf1
- K. Τσάτσος (1996), Κικέρων: τέσσερις λόγοι κατά Κατιλίνα. Οι λόγοι για τον 
Μάρκελλο και τονΛιγάριο, Αθήνα (Εστία)
- Τσίτσιου-Χελιδόνη, Χρ. (2012), "Ρητορεία και ρητορική στην ελληνική και τη 
ρωμαϊκή αρχαιότητα", Εγκυκλοπαιδικός οδηγός, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία, Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα (προσβάσιμο ψηφιακά: 
(https://www.greeklanguage.gr/digitalresources/ancient greek/encyclopedia/rhe 
toric/page 034.html?prev=true)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Πεζογραφία Ι, Cicero, In Catilinam I

Κωδικός Μαθήματος ΛΦ123
Διδάσκων: Άννα Μαστρογιάννη

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

amastrog@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) —

Εξάμηνο: 3O
Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass)
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
Τα 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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ΝΕΦ203
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦ203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (Α 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ

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:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04223/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο, τους 
στόχους και τις βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας, καθώς και με τις 
δυνατότητες αξιοποίησης των αρχών και των μεθόδων συγκεκριμένων θεωριών για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να εξηγούν το αντικείμενο, τις βασικές αρχές και τους στόχους της σύγχρονης
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λογοτεχνικής θεωρίας, γενικά, καθώς και να περιγράφουν τις αρχές, τις επιδιώξεις 
και τις μεθόδους των κυριότερων θεωριών του 20ου αι.

• Να κατανοούν τους όρους και τους παράγοντες της λογοτεχνικής επικοινωνίας
• Να εντάσσουν ερωτήματα που συνήθως τίθενται μέσα στη σχολική τάξη σε ένα 

πλαίσιο θεωρητικού προβληματισμού πάνω στη λογοτεχνία
• Να αναθεωρήσουν κάποιες βαθιά ριζωμένες και πλατιά διαδεδομένες αντιλήψεις 

για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία
• Να διαβάζουν και να αναλύουν τα λογοτεχνικά κείμενα, προσεκτικά και 

συστηματικά, εκ του σύνεγγυς, δηλαδή να διακρίνουν τις τεχνικές και να 
κατανοούν τη δομή του κειμένου

• Να αξιολογούν τη χρησιμότητα διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούν τη 
θεωρία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• Να αξιοποιούν αρχές και μεθόδους σύγχρονων λογοτεχνικών θεωριών στον 
σχεδιασμό ενός μαθήματος λογοτεχνίας

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 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 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________
1. Εισαγωγή: τι είναι η θεωρία της λογοτεχνίας;
2. Θεωρία-κριτική-ιστορία· βασικές αρχές και στόχοι της θεωρίας
3. Τί είναι λογοτεχνία; η έννοια της λογοτεχνικότητας
4. Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας
5. Λογοτεχνία και γλωσσολογία Ι: γλώσσα, νόημα και ερμηνεία· ποιητική και 
ερμηνευτική
6. Λογοτεχνία και γλωσσολογία ΙΙ: φορμαλισμός, δομισμός, σημειωτική
7. Ποιητική Ι: ποίηση και γλωσσολογία (αναλύσεις κειμένων)
8. Ποιητική ΙΙ: η ανάλυση της αφήγησης· ορισμοί και λειτουργίες της αφήγησης· 
αφηγηματολογία· Αναλύσεις αφηγηματικών κειμένων
9. Ερμηνεία και ερμηνευτική Ι: τα όρια της ερμηνείας· τάσεις της ερμηνευτικής
10. Ερμηνεία και ερμηνευτική ΙΙ: Νέα Κριτική, Ψυχανάλυση
11. Διαλογικότητα και ερμηνεία: αναλύσεις κειμένων
12. Θεωρίες του αναγνώστη· Μεταδομισμός και αποδόμηση
13. Διδακτικές εφαρμογές

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 powerpoint για το μάθημα
Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
eclass (πληροφορίες μαθήματος, ανάρτηση

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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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές

σημειώσεων, διδακτικού υλικού, ανακοινώσεις, 
επικοινωνία με τους φοιτητές)
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και μέσω 
eclass

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 συγγραφή 
εργασίας

20

Μελέτη για τις 
προόδους 89
Εξέταση (2 πρόοδοι) 2

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
2 γραπτές πρόοδοι με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
(60%)
Γραπτή εργασία (40%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Φρυδάκη, Ευαγγελία (2003) Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της 
διδασκαλίας, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

• Newton, K. M. (2013) Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα, μτφρ. Αθ. 
Κατσικερός-Κ. Σπαθαράκης, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

• Αρσενίου, Ελισάβετ (2012) Πρακτική εισαγωγή στη μελέτη της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, Αθήνα: Μεταίχμιο: Μέρος Γ': Θεωρία (197-372)

• Angenot M., Bessiere J, et al. (2010) Θεωρία της λογοτεχνίας. Προβλήματα και 
προοπτικές, μετάφραση: Τ. Δημητρούλια, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

• Fokkema, D.-Ibsch, E. (1997) Θεωρίες λογοτεχνίας του Εικοστού Αιώνα, μτφρ. Γ. 
Παρίσης, επιμ. Ε. Καψωμένος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

• Καψωμένος, Ερατοσθένης (1998) Ποιητική, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
• Καψωμένος, Ερατοσθένης (2003) Αφηγηματολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
• Selden, Raman (επιμ.) (2004) Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό (Σειρά: 

Ιστορία της Θεωρίας της Λογοτεχνίας 8), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών (Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).

• Τζιόβας, Δημήτρης (1987) Μετά την αισθητική, Αθήνα: Γνώση.
• Τζιόβας, Δημήτρης (1993) Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης, Αθήνα: 

Οδυσσέας.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΓΛΩ304
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩ 304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 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

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας Ι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

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_______________________________________
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με θεωρητικά 
ζητήματα γύρω από τη:

-Λεξικολογία
-Σημασιολογία
-Σύνταξη
-Πραγματολογία
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Επίσης είναι σε θέση να:
Κατατάσσουν ζεύγη λέξεων με βάση τη σημασιολογική σχέση (εγκλεισμού ή αντίθεσης) 
που τα διακρίνει
Κατατάσσουν εκφωνήματα ανάλογα με τις γλωσσικές πράξεις που επιτελούν
- Επιδεικνύουν προχωρημένη γνώση της δομής και της χρήσης της γλώσσας
- Επιδεικνύουν γνώση της σχέσης της Γλωσσολογίας με άλλα επιστημονικά πεδία
- Επιδεικνύουν ευαισθησία σε ζητήματα επιπέδου ύφους
-Θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα που προκύπτουν από την εμπειρία 
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 
Ομαδική εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ__________________________________________________
14. Λεξικολογία (θεωρητικές αρχές, ορολογία, μονάδα)
15. Λεξικολογία (Νοητικό-βασικό λεξιλόγιο)
16. Λεξικολογία (Γλώσσα των Νέων)
17. Λεξικολογία (λεξική σημασιολογία)
18. Λεξικολογία (νεολογία-δανεισμός)
19. Φροντιστήριο στην ύλη της λεξικολογίας
20. Πρόοδος
21. Σύνταξη (ανάλυση σε άμεσα συστατικά)
22. Σύνταξη (μετασχηματιστική σύνταξη)
23. Πραγματολογία (Γλωσσικές πράξεις, προσλεκτικοί ενδείκτες)
24. Πραγματολογία ΙΙ (σύγχρονες πραγματολογικές θεωρίες)
25. Κοινωνιογλωσσολογία (γλωσσική ποικιλότητα)
26. Κοινωνιογλωσσολογία (πολυγλωσσία)

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.

Μετωπική Διδασκαλία

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

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 80
Φροντιστήριο 20
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

20

Εκπόνηση μελέτης 30
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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

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) 50% 
Γραπτή ομαδική εργασία-Παρουσίαση 20%

10 εβδομαδιαίες ατομικές Γραπτές Εργασίες 30% 
Προφορική Εξέταση 15%

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Γούτσος Διονύσης, 2012, Γλώσσα, κείμενο, ποικιλία, σύστημα, Εκδ. Κριτική. 
Καμπάκη-Βουγιουκλή, Π (2008), Γλώσσα και μαθηματικά πρότυπα, Κυριακίδης.
Lyons J., 2002, Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία, (Α. Αναστασιάδη, Ζ. Γαβριηλίδου, Α. 
Ευθυμίου μετάφραση), εκδ. Μεταίχμιο.
Ξυδόπουλος, Γ. (2008), Λεξικολογία, Πατάκης.
Παυλίδου Θεοδοσία, 1997, Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης, Παρατηρητής.
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ΠΑΙΔ531
ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔ531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
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

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04107/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται:
Να αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο που θα τους 
επιτρέψει: να χρησιμοποιούν τη βασική ορολογία της Επιστήμης, να εξοικειωθούν με τη 
θεματική της Παιδαγωγικής, τις μεθόδους έρευνας της, να προσδιορίζουν το πεδίο 
αναφοράς της και την πορεία εξέλιξής της και να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα και τη 
συνεισφορά της ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην παιδαγωγική τους κατάρτιση.
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Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τον παιδαγωγικό τους προβληματισμό μέσα από 
την επαφή τους με τα παιδαγωγικά κινήματα, τις σύγχρονες τάσεις, αναζητήσεις και μορφές 
αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης.
Να αναλύουν τα επίπεδα προσέγγισης των παιδαγωγικών φαινομένων, να αξιολογούν τους 
παράγοντες που τα επηρεάζουν ώστε να σχηματίζουν μια σαφή εικόνα του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος και των συνθηκών του.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει 
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
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
1. Διασάφηση βασικών παιδαγωγικών εννοιών.
2. Σκοποί, μέσα και παράγοντες της αγωγής.
3. Η Παιδαγωγική ως Επιστήμη (αντικείμενο, χρησιμότητα, επιστημονική θεμελίωση).
4. Η έρευνα στην Παιδαγωγική Επιστήμη.
5. Από την Παιδαγωγική στις Επιστήμες της Αγωγής.
6. Κλάδοι και σύγχρονες τάσεις των Επιστημών της Αγωγής.
7. Επισκόπηση των κυριότερων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών ρευμάτων από το18ο 

αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα.
8. Τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ρεύματα κατά το 2ο μισό του 20ου αιώνα: 

παρουσίαση και κριτική ανάλυση.
9. Όψεις και συνθήκες εκπαίδευσης: Επιδιώξεις και Στόχοι, Σχολικός Θεσμός, Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα, Προγράμματα και Περιεχόμενα, Μέθοδοι και Τεχνικές, Αξιολόγηση, Σχολικός 
Χώρος και Χρόνος, Σχέση Σχολείου, Οικογένειας, Κοινωνίας, Παιδαγωγική Επιστήμη και 
Μάθηση.

10. Η Εκπαιδευτική Πράξη: Θεμελιώδεις Αρχές, Εκπαιδευτικές Σχέσεις, Το Μάθημα, Τα 
Σχολικά Εγχειρίδια-Το Εκπαιδευτικό Υλικό και η Παιδαγωγική της Πληροφόρησης. 
Σύγχρονοι Παιδαγωγικοί Προσανατολισμοί και Εφαρμογές.

11. Ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εποχή.'
12. Παρουσίαση εργασιών.
13. Αναστοχασμός.

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

Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του classweb για 
ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές

την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης στη 
διδασκαλία χρησιμοποιείται power point.

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 16
Ασκήσεις 40
Εκπόνηση και 
παρουσίαση τελικής 
εργασίας

50

Τελική Γραπτή Εξέταση 5
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.

Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:
1) Η τελική εξέταση
2) Η εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας.
3) Η εφαρμογή βασικών θεωρητικών αρχών μέσω 
ασκήσεων.
Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών:
Ισχύουν τα κριτήρια της συγγραφής ακαδημαϊκών 
κειμένων, δοκιμίων και της παρουσίασης 
ακαδημαϊκών εργασιών. Τα κυριότερα κριτήρια είναι η 
ακρίβεια και σαφήνεια της χρήσης της ορολογίας, η 
ξεκάθαρη οργάνωση του περιεχομένου και η 
κατάλληλη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας για την 
ανάπτυξη του θέματος της εργασίας. Στην παρουσίαση 
είναι απαραίτητη η χρήση ΤΠΕ.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βρεττός, Ι. (2005). Θεωρίες της Αγωγής τόμος Α. Αθήνα: Gutenberg.
Δανασσή -Αφεντάκη, Α.(1993). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική :τ. Β' Η Εξέλιξη της 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Σκέψης. Αθήνα.
Δανασσή -Αφεντάκη, Α.( 1992). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: τ. Α ' Θεματική της 
Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθήνα.
Δανασσή -Αφεντάκη, Α.( 1997). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: τ. Γ  Σύγχρονες Τάσεις 
Αγωγής. Αθήνα.
Mialaret, G. (2002). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα :Τυπωθήτω.
Ξωχέλλης, Π. (2003). Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Ξωχέλλης, Π. (2011). Σχολική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Πυργιωτάκης,Ι (2000).Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. 
Ρήγας, Α. (1998). Σύγχρονα ρεύματα στην επιστήμη της αγωγής. Αθήνα: Gutenberg. 
Σακελλαρίου, Κ. & Μπεκιάρη, Α. (2001). Εισαγωγή στην επιστήμη της αγωγής. Αθήνα: Leader 
Books.
Τερζής, Ν. (1986). Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Π. Δελμούζου. Θεσσαλονίκη: Αφοί 
Κυριακίδη.
Χατζηδήμου Δ.( 2009).Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσ/νίκη: Αφοί Κυριακίδη.
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ΥΑΕΦ148
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕΦ 148 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφικά Κείμενα
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 ν α λ υ τ ικ ά  
σ το  4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Εισαγωγή σε τρεις θεματικές του Πλάτωνος (έρως, 
θάνατος και τέχνη) μέσω ανάλυσης, από τον 
διδάσκοντα, επιλεγμένων χωρίων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΕ Θεματογραφία

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (ή και στην αγγλική)

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

Το πρώτιστο αποτέλεσμα θα είναι η εξοικείωση με κείμενα αντιπροσωπευτικά , από την 
άποψη ύφους και περιεχομένου, του Πλάτωνος. Μέσα από κορυφαία δείγματα του 
φιλοσοφικού λόγου θα εκτεθούν οι σπουδαστές σε βασικές έννοιες της φιλοσοφίας (ψυχή, 
κάλλος, θεωρία των ιδεών, μίμηση κ.λπ.), έννοιες οι οποίες έχουν παγκόσμια αξία ακόμη 
και σήμερα.
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;.
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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) Ανάλυση προτάσεων και ιδεών σε πεζά κείμενα, δηλ. γλωσσική καλλιέργεια: 
γραμματική, σύνταξη, αναγνώριση υφολογικών ιδιιοτήτων
2) αναλυτική σκέψη και συνθετική-κριτική ικανότητα, μέσα τις συζητήσεις κατά το μάθημα,
3) εμπέδωση προφορικής έκφρασης και επιχειρηματολογίας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
Α) Κείμενα (στο πρωτότυπο):

1. ) Πλάτωνος Ίων 533c-535a (ο λόγος περί του μαγνητισμού της Μούσας), Ίων  535b-
536d3.

2. ) Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους 19b-c, 22a-c, 22d-23
3. ) Πλάτωνος Πολιτεία 379B 1- 380C 10 (ο θεός ως αγαθός)
4. ) Πλάτωνος Πολιτεία 507Β- 509 C (η αλληγορία του ήλιου και η ιδέα του αγαθού)

5. ) Πλάτωνος Φαίδρος 245C 2 -  246A2 (η αθανασία της ψυχής)
6. ) Πλάτωνος Πρωταγόρας (η εισαγωγική σκηνή)
7. ) Πλάτωνος Φαίδων 78b4-80c1, κ. ά.
8. ) Πλάτωνος Συμπόσιον 178a6-180b8 (ο λόγος του Φαίδρου)

Β) Κείμενα από μτφ.:
Πλάτωνος Ίων 530a-533c8, Πολιτεία 379b1-383c7 (περί θεού), 386a1-392a2 (το βλαβερό 
περιεχόμενο της ποίησης) 392c6-398b8 (μίμησις/ διήγησις), Συμπόσιον 189c2-d6 (ο λόγος 
του Αριστοφάνη), 210a-212c (ο λόγος της Διοτίμας).

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

Σε κάποιες παραδόσεις θα χρησιμοποιηθεί power 
point

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

Ανάλυση κειμένου από 
τον διδάσκοντα

Κατά την παράδοση (1-2 
ώρες)

Μετάφραση και 
συζήτηση από φοιτητές 
κατά το μάθημα

1 ώρα

Εβδομαδιαία κατ' οίκον 
προετοιμασία κειμένου 
από φοιτητές

3-4 ώρες εβδομαδιαίως

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

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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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

Η αξιολόγηση θα γίνει:
Βάσει α) γραπτού διαγωνίσματος τέλη Νεομβρίου 
(25% του συν. βαθμού)
Και β) γραπτής εξετάσεως (75%) τον Ιαν.-Φεβ.

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

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ__________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1. ) Μπέρναρντ Ράσσελ, Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας (τ. Α'), Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 59384177, ISBN: 978-960-253-228-7, Εκδότης: ΑΙΚ. ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

2. ) Karl Bormann, Πλάτων, μτφ. Ι. Γ. Καλογεράκος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2006.

3. ) R. S. Brumbaugh, Plato for the modern age, Lanham, NewYork, & London, 1991.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Φιλοσοφικά Κείμενα

Κωδικός Μαθήματος Υ Α Ε Φ 148
Διδάσκων: Ιωάννης ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

Email: yiannis@chs.harvard.edu

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) OXI
Εξάμηνο: Ε' και Ζ'

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή πρόοδος και τελική γραπτή εξέταση μέσω eClass.
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
H πρόοδος και τελική εξέταση στο μάθημα θα 
πραγματοποιηθούν με γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως 
μεθόδους (eClass) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που 
έχουν δηλώσει το μάθημα.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενότητας 
«Ανακοινώσεις» του eClass, όπου και θα αναρτηθούν τα 
θέματα, όλα υποχρεωτικά.
Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες.
Οι σπουδαστές θα αποστείλουν τις απαντήσεις τους μέσω e- 
class στην ενότητα «Μηνύματα» προς τον διδάσκοντα.
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ΕΕΑΕΦ145
ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΕΚΤΟΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ) 

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 ΕΕΑΕΦ145 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ειδίκευση 
Κλασικής 
Φιλολογίας Ε/Ζ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΕΚΤΟΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ)
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:

ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΕΦ 102

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/432619/

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
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Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την 
Ελληνιστική Ποίηση και ιδιαίτερα με την αποκαλούμενη λογοτεχνική φόρμα του 
«Επυλλίου».
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση:
- να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της Ελληνιστικής Ποίησης και τις διαφορές αλλά και 
ομοιότητες με την προγενέστερη αρχαία ελληνική ποίηση όσον αφορά στη γλώσσα, το ύφος, 
το μέτρο, τη δομή και την ανάλυση.
- να κατανοούν τη θεματική πρωτοτυπία και το λόγιο και υπαινικτικό ύφος, βασικά 
χαρακτηριστικά της ελληνιστικής ποίησης.
- να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της αποκαλούμενης λογοτεχνικής φόρμας του 
«επυλλίου», της μικροεπικής δηλ. μορφής και της ανάπτυξης του «Επυλλίου» κατά την 
Ελληνιστική περίοδο.
-να διαβάζουν στο πρωτότυπο μικροεπικές αφηγήσεις της Ελληνιστικής περιόδου, να 
κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά τα κείμενα αυτά.
-να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να προχωρούν σε προτάσεις σχετικά με ερμηνευτικά 
ζητήματα δομής και περιεχομένου
- να αναλύουν μετρικά και γλωσσικά τα κείμενα αυτά
- να αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη καλλιτεχνική δημιουργία του ποιητή, τις ιδιαιτερότητες, τη 
δυναμική των λογοτεχνικών υπαινιγμών, την προέλευση παλαιότερων ποιητικών μοτίβων 
στο έπος του, κυρίως Ομηρικών, και τις καινοτομίες του, στοιχεία που θα μπορούσε να 
επισημάνει και να κατανοήσει μόνο ένα πεπαιδευμένο κοινό που ενεργοποιεί τις γνώσεις 
του, τις επιθυμίες του, ακόμα και τις προσδοκίες του κατά την ανάγνωση των έργων αυτών.

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
πολυπολιτισμ ικότη τα
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_________________________________________________________
1. Ελληνιστική Εποχή, Χρονολογία, Ελληνισμός και «ελληνιστικός», Η Ελλάδα κατά την 

Ελληνιστική εποχή, Διάδοση του ελληνικού πολιτισμού: Τα νέα κέντρα, Το κοινωνικό και 
θρησκευτικό πλαίσιο, Η Αλεξάνδρεια ως πολιτιστικό κέντρο, Τα λογοτεχνικά είδη στην 
Ελληνιστική εποχή.

2. Η Ελληνιστική Ποίηση, Ποίηση και γνώση, Η φύση της ελληνιστικής ποίησης: 
Αυτοσυνειδησία, γνώση και υπαινικτικότητα, Ειδολογικοί συνδυασμοί. Σημαντικοί 
ποιητές της Ελληνιστικής περιόδου.
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3. Σχολιασμός, ερμηνεία και ανάλυση της «Ευρώπης» του Μόσχου βασισμένη στη μελέτη 
των εσωκειμενικών και διακειμενικών στοιχείων (μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, σχέσεις 
με την προγενέστερη ποιητική παραγωγή)

4. Η μετά τον Μόσχο λογοτεχνική πραγμάτευση του μύθου της Ευρώπης στην Αρχαία, 
Βυζαντινή και νεώτερη και σύγχρονη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία.

5. Βίων, «Επιτάφιος Αδώνιδος»: Εισαγωγή -  Βίων Αδωνιάζων: Σχολιασμός, ερμηνεία και 
ανάλυση του Επιταφίου Αδώνιδος του Βίωνα βασισμένη στη μελέτη των εσωκειμενικών 
και διακειμενικών στοιχείων (μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, σχέσεις με την 
προγενέστερη ποιητική παραγωγή)

6. Το Ελληνιστικό ποίημα «Μεγάρα»
7. Το Ελληνιστικό ποίημα «Έπιθαλάμιος Άχιλλέως καί Δηιδαμείας»

Λεπτομερής περιγραφή της ύλης του μαθήματος (13 ενότητες)
1. Εισαγωγή στην ποίηση της Ελληνιστικής περιόδου Ι
2. Εισαγωγή στην ποίηση της Ελληνιστικής περιόδου ΙΙ - Η «Εύρώπη» του Μόσχου: 

Εισαγωγή
3. Μόσχος, «Εύρώπη» Κείμενο, μετάφραση, ερμηνεία, ανάλυση Ι
4. Μόσχος, «Εύρώπη» Κείμενο, μετάφραση, ερμηνεία, ανάλυση ΙΙ
5. Μόσχος, «Εύρώπη» Κείμενο, μετάφραση, ερμηνεία, ανάλυση ΙΙΙ
6. Η μετά τον Μόσχο λογοτεχνική πραγμάτευση του μύθου της Ευρώπης στην Αρχαία, 

Βυζαντινή και νεώτερη και σύγχρονη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
7. Βίων, «Έπιτάφιος Άδώνιδος»: Εισαγωγή -  Βίων Αδωνιάζων, Κείμενο, μετάφραση, 

ερμηνεία, ανάλυση Ι
8. Βίων, «Επιτάφιος Άδώνιδος», Κείμενο, μετάφραση, ερμηνεία, ανάλυση ΙΙ
9. Βίων, «Επιτάφιος Άδώνιδος», Κείμενο, μετάφραση, ερμηνεία, ανάλυση ΙΙΙ
10. Το Ελληνιστικό ποίημα «Μεγάρα»: Κείμενο, μετάφραση, ερμηνεία, ανάλυση Ι
11. Το Ελληνιστικό ποίημα «Μεγάρα»: Κείμενο, μετάφραση, ερμηνεία, ανάλυση ΙΙ
12. Το Ελληνιστικό ποίημα «Μεγάρα»: Κείμενο, μετάφραση, ερμηνεία, ανάλυση ΙΙΙ
13. Το Ελληνιστικό ποίημα «Έπιθαλάμιος Άχιλλέως καί Δηιδαμείας»: Κείμενο,

μετάφραση, ερμηνεία, ανάλυση

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη για το 
μάθημα και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις
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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

Σύ νο λ ο  Μ α θ ή μ α τος  
(25 ώ ρ ες φ όρτου  
ερ γα σ ία ς α νά  π ισ τω τική  
μ ο νά δ α )

125

Α Ξ ΙΟ Λ Ο ΓΗ ΣΗ  Φ Ο ΙΤΗ ΤΩ Ν
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γοαπτή 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 Α ξιολόγηση: Γραπτές Εξετάσεις

Στην εξετα στέα  ύλη ανήκουν:
- Ο λόκληρη η ύλη τω ν μα θημ ά τω ν -  η εισαγω γή 

και τα  διδα χθέντα  π οιήμ α τα
- Μ ετρική ανάλυση
- Μ ετάφ ραση
- Ερμηνεία  και ανάλυση
- Π αρά λληλα  κείμενα  (επίδραση, εντοπισμός 

κοινώ ν μοτίβω ν και θεμάτω ν, αποκλίσεις, 
δ ια κειμ ενικότητα)

- Ερώ τηση κριτικής κειμένου
- Γλω σσικές ερω τήσεις (χα ρα κτηριστικά  της 

επικής διαλέκτου)

Π ροαιρετικά: Προφ ορική π α ρουσία ση εργα σία ς κατά 
τη διάρκεια  τω ν μαθημάτω ν.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜ ΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Baum bach, M.l & Silvio B. (edd.), Brill's Companion to the Greco-Roman Epyllion, Leiden: Brill, 
2012.

Bϋhler W ., Die Europa des Moschos, Text, ϋ b ersetzu n g und Kom m entar, W iesbaden 1960.

Cam pbell M., Moschus, Europa. Edited w ith Introduction and Com m entry, H ildesheim , 
Ζ ϋ π ^ ,  New  York 1991.

Μ ανακίδου Φλ. Π. -  Σπ α νου δά κης Κ. (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα, Συνέχεια και νεωτερισμός 
στην Ελληνιστική Ποίηση, Α θήνα  2008.

Ηopkinson N., Ανθολογία Ελληνιστικής Ποίησης, Α θήνα  2005.

Reed J. D., Bion o f Smyrna, The Fragments and the Adonis. Edited with introduction and 
commentary. Cam bridge: CUP, 1997.

Sider D. (ed.), Hellenistic Poetry. A Selection, Ann Arbor: U niversity o f M ichigan Press, 2017.

Vaughn, J. W .: The Megara (Moschus IV). Text, translation and commentary, Bern & Stuttgart: 
Haupt, 1976 (N octes Rom anae 14).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Λοιπά Ποιητικά Είδη (εκτός Λυρικής Ποίησης) -  Το 

ελληνιστικό επύλλιο
Κωδικός Μαθήματος ΕΕΑΕΦ 145

Διδάσκων: Γεώργιος Π. Τσομής
Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα
gtsomis@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) -
Εξάμηνο: Ε' / Ζ' (Κλασική Ειδίκευση)

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 ΕΕΑΕΦ 145 Λοιπά 
Ποιητικά Είδη (εκτός Λυρικής Ποίησης» και τα θέματα των 
εξετάσεων θα αναρτηθούν στην κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑ. Η 
εξέταση θα διαρκέσει 80 λεπτά. Στον χρόνο διάρκειας της 
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.
Η εξέταση θα αποτελείται από 6 (έξι) ερωτήσεις.
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.
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
Αρχικά θα δοθεί το Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο, στο οποίο θα 
αναφέρονται οι περισσότερες ερωτήσεις της εξέτασης.
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 την κάνουν πιο πιστή 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
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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 των ποιημάτων 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.
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 στην 
Εισαγωγή του μαθήματος -  Ελληνιστική Ποίηση 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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ΕΕΑΕΦ156 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΟΥΣΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΕΦ156 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κριτική Κειμένων
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 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: ΑΕΦ 101

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/432641/

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 επιδεικνύουν γνώση και κατανόηση των κύριων παραμέτρων και της ιστορίας 

των αρχαίων ελληνικών κειμένων, καθώς και τα κοινωνικά, πολιτισμικά, θεωρητικά 
και ιστορικά τους πλαίσια.

• να μελετά μια ποικιλία κειμένων κριτικά και αποτελεσματικά για να επιδείξει 
γραπτώς ή προφορικώς την κατανόηση, την ανάλυση και την ερμηνεία αυτών των 
κειμένων.

• να μελετήσει με ερμηνευτική και αναλυτική ικανότητα το κριτικό υπόμνημα ενός 
αρχαίου κειμένου.
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• να αφομοιώσει τις διάφορες θεωρίες έκδοσης αρχαίου ελληνικού κειμένου.
• να συντάξει δικό του κριτικό υπόμνημα ενσωματώνοντας τις διάφορες θεωρίες.

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
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Ο Eduard Fraenkel, στην εισαγωγή του στο Ausgewahlte kleine Schriften του Leo, αναφέρει 
την ακόλουθη τραυματική εμπειρία που είχε ως νεαρός φοιτητής: «Είχα διαβάσει τότε το 
μεγαλύτερο μέρος του Αριστοφάνη και άρχισα να εκθειάζω στον Leo τη μαγεία αυτής της 
ποίησης, ... Ο Leo με άφησε να μιλήσω, ίσως δέκα λεπτά, χωρίς να δείξει κανένα σημάδι 
αποδοκιμασίας ή ανυπομονησίας ... Όταν τελείωσα, ρώτησε: «Σε ποια έκδοση διαβάζετε 
τον Αριστοφάνη;» Σκέφθηκα: άκουσε τίποτα; ... Μετά από αναστάτωση και δισταγμό, 
απάντησα: «Στον Teubner». Leo: «Ω, διαβάζεις τον Αριστοφάνη χωρίς κριτικό υπόμνημα.» 
Το είπε πολύ ήρεμα, χωρίς καμία κατάκριση και σαρκασμό, απλά με ξαφνική έκπληξη για 
το πώς ήταν δυνατό για έναν ανεκτικά ευφυή νεαρό άνδρα να κάνει κάτι τέτοιο. Κοίταξα 
το γκαζόν που βρισκόταν κοντά και είχε μια απλή, συντριπτική αίσθηση: νυν μοι χάνοι 
εύρεΐα χθών. Αργότερα μου φαινόταν ότι εκείνη τη στιγμή είχα καταλάβει την έννοια της 
πραγματικής φιλολογίας. «Η κριτική των κειμένων δεν είναι η αρχή και το τέλος της 
κλασσικής φιλολογίας, ... αλλά είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της».
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος παρουσιάζει την παράδοση των αρχαίων ελληνικών 
κειμένων από την αρχαιότητα έως σήμερα και τις μεθόδους για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν. Το πρακτικό μέρος, αφενός, επικεντρώνεται στην 
ανάγνωση του κριτικού υπομνήματος και την κατανόηση της προβληματικής του εκδότη
και, αφετέρου, στην σύνταξη νέου κριτικού υπομνήματος με βάση την χειρόγραφη
παράδοση συγκεκριμένου συγγραφέα.
Τίτλοι μαθημάτων
1. Εισαγωγή
2. Η Παράδοση των κειμένων
3. Οι μέθοδοι της φιλολογικής κριτικής: Recensio, Selectio, Examinatio, Emendatio.
4. Βιβλία που παραδίδονται σε ένα χειρόγραφο
5. Βιβλία που παραδίδονται σε πολλά χειρόγραφα
6. Η recensio και το στέμμα
7. Το αρχέτυπο
8. Η emendatio
9. Η emendatio ope ingenii των ουμανιστών
10. Η μέθοδος του Lachmann και το στέμμα κωδίκων
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11. Διαχωριστικά και ενωτικά σφάλματα
12. Οι περιορισμοί της μεθόδου του Lachmann. Bedier, Pasquali και νέα κριτική
13. Λάθη γραφέων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσω πο μ ε πρόσω πο

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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΡΡΤ
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

Δ ια λέξεις 39
Μ ελέτη & ανάλυση  
βιβλιογραφ ίας

49

Αυτοτελής μελέτη 60

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

ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εβδομαδιαίες Εργασίες

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Τελΐ.κή Γραπτή Εργασία

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_________________________________________________________
Delatte, A. et A. Severyns. Emploi des signes critiques, disposition de I'apparat dans les 

editions savantes de textes grecs et latins, conseils et recommandations. New ed., 
(Brussels: Union academique internationale, 1938)

Groningen, Bernhard Abraham van, Traite d'histoire et de critique des textes grecs, 
(Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1963)

Hunger, Herbert, et al., Geschichte der Textuberlieferung der antiken und mittelalterlichen 
Literatur, (Zurich: Atlantis Verlag [1961-64]).

Maas, Paul, Textkritik. 4. Aufl, (Leipzig : B. G. Teubner, 1960), trans. as Textual Criticism, trans.
Barbara Flower, (Oxford: Clarendon Press [1963, c1958])

Pasquali, Giorgio, Storia della tradizione e critica del testo, 2. ediz. con nuova prefaz. e 
aggiunta di 3 append, (Florence: F. LeMonnier 1962)

Sitterly, Charles Fremont, Praxis in Manuscripts of the Greek Testament: the mechanical and 
literary processes involved in their writing and preservation: with table of mss. and 
thirteen facsimile plates / by Charles F. Sitterly. (New York : Eaton & Mains ; Cincinnati: 
Curts & Jennings, c1898) ATLA fiche 1985-3266.
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West, M. L. (Martin Litchfield), Textual Criticism and Editorial Technique Applicable to Greek 
and Latin Texts, (Stuttgart, B. G. Teubner, 1973)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Κριτική Κειμένων

Κωδικός Μαθήματος ΕΕΑΕΦ156
Διδάσκων: Σταμάτης Μπουσές

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

Email: sbouses@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)
Εξάμηνο: 5ο, 7ο

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ.
Τρόποι εξέτασης: (3) Εργασία μέσω eClass.
Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4)
H τελική εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί με 
Εργασία με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass) για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα (θα 
συναφθεί ο τελικός κατάλογος Α.Ε.Μ. φοιτητών/τριών).
Η εργασία θα παραδοθεί μέσω της ενότητας «Εργασίες» του 
eClass.
Το χρονικό διάστημα παράδοσης θα είναι 48 ώρες. Υπάρχει η 
δυνατότητα δύο προσπαθειών, σε περίπτωση που κάποιος/α 
επιθυμεί να αλλάξει την εργασία 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 «Εργασίες». Θα μεταφερθούν στη σελίδα των 
εργασιών, όπου θα βρουν την Εργασία «Εργασία Κριτικής 
Κειμένων». Πατώντας την και ακολουθώντας τις οδηγίες θα 
παραδώσουν την εργασία τους.
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ΕΕΑΕΦ164
ΚΩΜΩΔΙΑ

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 ΕΕΑΕΦ164 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΖΩΝΗ-
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΜΩΔΙΑ
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 κωμωδίας με τη διδασκαλία των Βατράχων του Αριστοφάνη.

• Οι φοιτητές θα κατανοήσουν:
-Τη θέση της αρχαίας κωμωδίας στη ζωή της Αθήνας.
-Όλους τους όρους παράστασης του κωμικού είδους.
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-Τη δραματουργική διαφορά της κωμωδίας από την τραγωδία και την ιδιάζουσα σχέση 
της με το σατυρικό δράμα.
-Τη σχέση των Βατράχων με τη διονυσιακή λατρεία και τη μυστηριακή τελετουργία. 
-Τ ο  μεταλογοτεχνικό ενδιαφέρον των Βατράχων για την κριτική της τραγωδίας.

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

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Η γέννηση και η ανάπτυξη της κωμωδίας. Η σχέση της με προδραματικά κωμικά 
δρώμενα (Μεγαρική φάρσα και Δωρική κωμωδία).

2. α. Η θέση της κωμωδίας στους δραματικούς αγώνες της Αθήνας-Οι όροι της 
παράστασης.
β. Θεματολογία: μυθολογική κωμωδία και σύγχρονη σάτιρα. 
γ. Αρχαία κωμωδία: προ-Αριστοφανική και Αριστοφανική κωμωδία.

3. Δραματουργικά στοιχεία της αρχαίας κωμωδίας-Το σωζόμενο έργο του 
Αριστοφάνη
Αριστοφάνης Βάτραχοι 1-104

4. Αριστοφάνης Βάτραχοι 105-208
5. Αριστοφάνης Βάτραχοι 209-336
6. Αριστοφάνης Βάτραχοι 337-459
7. Αριστοφάνης Βάτραχοι 460-533
8. Αριστοφάνης Βάτραχοι 534-673
9. Αριστοφάνης Βάτραχοι 674-813
10. Αριστοφάνης Βάτραχοι 814-970
11. Αριστοφάνης Βατραχοι 971-1118
12. Αριστοφάνης Βατραχοι 1119-1308
13. Αριστοφάνης Βατραχοι 1308-1533

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
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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

21

Αυτοτελής μελέτη και 
συγγραφή τελικής 
απαλλακτικής εργασίας

90

Τελική γραπτή εξέταση
Σύ νο λ ο  Μ α θ ή μ α τος  
(25  ώ ρ ες φ όρτου  
ερ γα σ ία ς α νά  π ισ τω τική  
μ ο νά δ α )

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 
κωμικού είδους.
-Ο  βαθμός κατανόησης βασικών θεμάτων της 
φιλολογικής κριτικής για την ερμηνεία της κωμωδίας. 
-Η μεθοδολογία της έρευνας και η αξιοποίηση της 
βιβλιογραφίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συγγράμματα:

1. Θ. Παππάς, Αριστοφάνης, Αθήνα 22019 (Δαρδανός).
2. Β. Zimmermann, H Αρχαία Ελληνική Κωμωδία, μτφρ. Η. Τσιριγάκης, Αθήνα 2013 
(Παπαδήμας)

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

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

2. Ε. Κεραμάρη, Η ενδυμασία στην αρχαία κωμωδία, Αθήνα 2020 (εκδ. Γρηγόρης).
3. Α. Μαρκαντωνάτος-Λ. Πλατυπόδης (επιμ.), Αριστοφάνους Άχαρνης: Το έργο, ο 

τόπος, οι Άνθρωποι, Αθήνα 2020 -δερεάν ηλεκτρονικό βοήθημα (Επισκήνιον)
4. G. Maurach, Επίτομη Ιστορία της Κωμωδίας στην Αρχαιότητα, Αθήνα 2009 (εκδ. 

Μεταίχμιο)
5. R. Hunter, H Νέα Κωμωδία στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, Αθήνα 1994 (εκδ. 

Ψυχογιός)
6. M. West, Αρχαία Ελληνική Μουσική, Αθήνα 2010 (Παπαδήμας εκδ.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Κωμωδία

Κωδικός Μαθήματος ΕΕΑΕΦ164
Διδάσκων: Σμαρώ Νικολαΐδου-Αραμπατζή

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

snikola@helit.duth.gr 6979467839

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: Β'ΖΩΝΗ-Χειμερινό

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

αδιάβλητης και αξιόπιστης διαδικασίας.
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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ΥΛΦ171 
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΦ171 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ / 5ο
ή 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ -  ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 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 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)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04317/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με έναν από τους 
σημαντικότερους πεζογράφους της Κλασσικής Λατινικής Γραμματείας, τον Κικέρωνα, και 
ειδικότερα με την πολιτική φιλοσοφία του όπως αυτή διατυπώνεται στον διάλογο De 
legibus. Η σύνδεση της φιλοσοφίας του Κικέρωνα με τις φιλοσοφικές απόψεις των Ελλήνων 
διανοητών, αλλά και η όποια δομική και ειδολογική σχέση μεταξύ του συγκεκριμένου 
διαλόγου και των Νόμων του Πλάτωνα, διαφωτίζει την επιρροή που είχε η ελληνική 
λογοτεχνική και φιλοσοφική παραγωγή στη ρωμαϊκή της περιόδου της Ύστερης 
Δημοκρατίας. Η εξέταση και λεπτομερής ανάλυση (γλωσσική, υφολογική, δομική, 
ιδεολογική) επιλεγμένων τμημάτων του διαλόγου καλύπτει πολλές και ποικίλες πτυχές 
γνώσης της Ρώμης από τις απαρχές της μέχρι και την Ύστερη Δημοκρατία (πολιτική και
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πολιτειακή οργάνωση και δομή, ιστορία, θρησκεία, κ.ά.) και στοχεύει στο να παράσχει στους 
φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την επιστημονική και φιλολογική προσέγγιση 
ανάλογων κειμένων.

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

- Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του λατινικού 
πεζού λόγου (γραμματολογίες, κριτικές και ερμηνευτικές εκδόσεις, γραμματικές, 
συντακτικά [σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή])

- Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της μορφής, της δομής, του ύφους και του 
περιεχομένου του λατινικού πεζού λόγου και της ανάλυσής του στο πλαίσιο της 
σύγχρονης φιλολογικής επιστήμης

- Να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να περιγράφουν τις βασικές
γραμματικοσυντακτικές δομές του λατινικού πεζού λόγου

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

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

- Να κατανοούν την οργάνωση και εξέλιξη της πολιτικής και πολιτειακής ζωής της Ρώμης 
από τις απαρχές της μέχρι την περίοδο της Ύστερης Δημοκρατίας, καθώς και της 
φιλοσοφικής σκέψης που αναπτύχθηκε γύρω από αυτή, με μία σημαντική επίδραση 
από την αντίστοιχη ελληνική

- Να κατανοούν την εξέλιξη του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους και τη συμβολή του 
στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας σύγχρονης λογοτεχνίας, στο πλαίσιο 
της πρόσληψης του είδους

- Να καταρτίζουν και να υλοποιούν ένα επιχειρηματικό σχέδιο σχετικό ή όχι με το
γνωστικό αντικείμενό 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
- 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 στην 
φιλοσοφική σκέψη του, και δη την πολιτική.
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• Ο διάλογος De legibus: συνθήκες συγγραφής, μορφή, 
δομή, χαρακτήρες, γλώσσα, πολιτική φιλοσοφική 
σκέψη, πηγές & πρότυπα, άμεση και έμμεση 
παράδοση, επίδραση στην ευρωπαϊκή πολιτική 
σκέψη.

2 • Κείμενο- 
Ερμηνευτική 
ανάλυση: Leg. 1.1-3

• Εισαγωγική σκηνή
• Φυσική και λογοτεχνική αλήθεια
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
3 • Κείμενο- 

Ερμηνευτική 
ανάλυση: Leg. 1.4-5

• Ενασχόληση του Κικέρωνα με την ιστοριογραφία
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
4 • Κείμενο- 

Ερμηνευτική 
ανάλυση: Leg. 2.1-3

• Αλλαγή σκηνικού
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
5 • Κείμενο- 

Ερμηνευτική 
ανάλυση: Leg. 2.4-5

• Ιδιαίτερη και εθνική πατρίδα
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
6 • Η εκ φύσεως 

προέλευση του 
νόμου (Leg. 1.17-35)

• Η εκ φύσεως προέλευση του νόμου και της 
δικαιοσύνης

• Ορισμός του νόμου
• Κοινή προέλευση θεών και ανθρώπων
• Ανθρώπινες δυνάμεις και ικανότητες
• Ομοιότητα των ανθρώπων
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
7 • Δικαιοσύνη, αρετή 

και φιλοσοφία (Leg. 
1.36-63)

• Η δικαιοσύνη ως φυσική αρετή
• Η αδικία
• Η σημασία της ποινής
• Η αξία της φιλοσοφίας
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
8 • Θρησκευτικός 

νομοθετικός 
κώδικας I (Leg. 2.19
68)

• Λατρεία και θεότητες
• Λατρευτικό και τελετουργικό ημερολόγιο
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
9 • Θρησκευτικός 

νομοθετικός 
κώδικας II (Leg. 
2.19-68)

• Ιερατικά καθήκοντα και αρμοδιότητες
• Ο θεσμός της οιωνοσκοπίας
• Αδικήματα κατά της θρησκείας
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
10 • Θρησκευτικός 

νομοθετικός 
κώδικας III (Leg. 
2.19-68)

• Τελετουργίες για τους νεκρούς και ρυθμίσεις για τις 
ταφές

• Οι απόψεις του Πλάτωνα
• Κριτική της μίξης αστικού και θρησκευτικού δικαίου
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
11 • Διοικητικός 

νομοθετικός
• Σχέσεις αξιωματούχων και πολιτών
• Τακτικά αξιώματα και το δικαίωμα στην έφεση
• Ηλικιακά όρια, έκτακτα αξιώματα
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κώδικας I (Leg. 3.6
47)

• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 
εμπλουτισμός λεξιλογίου

12 • Διοικητικός 
νομοθετικός 
κώδικας II (Leg. 3.6
47)

• Ο θεσμός της δημαρχίας
• Αποστολές εκτός Ρώμης
• Η Σύγκλητος και τα μέλη της
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
13 • Διοικητικός 

νομοθετικός 
κώδικας III (Leg. 3.6
47)

• Η διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων· οι εκκλησίες
• Υποχρεώσεις των αξιωματούχων και ποινές για μη 

τήρησή τους
• Νόμοι για τη μυστική διά ψηφοδελτίου ψηφοφορία
• Πιστοποίηση-επικύρωση των νόμων και προστασία 

τους· ανάθεση αυτών των ενεργειών στους τιμητές
• Βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και 

εμπλουτισμός λεξιλογίου
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις και ασκήσεις στην τάξη. Κατ' οίκον μελέτη 
και εξάσκηση.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

• 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 
ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

39

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

109

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.

Τελική Αξιολόγηση:

Δίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει:
Ι. Μετάφραση διδαγμένου και αδίδακτου κειμένου 
ΙΙ. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 
ΙΙΙ. Ερμηνευτικές ερωτήσεις 
Ιν. Γραμματολογικές ερωτήσεις
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Atlanta.
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- Ντεληγιάννης Ι. (2017) Μ. Τύλλιου Κικέρωνα Περί Νόμων Βιβλία Τρία. Εισαγωγή -  

Κείμενο -  Μετάφραση -  Σχόλια, Αθήνα.
- Ντεληγιάννης Ι. (2015) Μ. Τύλλιου Κικέρωνα Περί Πολιτείας Βιβλία Έξι. Εισαγωγή -  

Κείμενο -  Μετάφραση -  Σχόλια, Αθήνα.
- Ντεληγιάννης, Ι. (2014) «Εγκώμιο και αυτοεγκώμιο στα πολιτικά έργα του Κικέρωνος» 

στο Σ. Τζούνακας (εκδ.), Εγκώμια Ηγετικών Μορφών στη Λατινική Γραμματεία. 
Πρακτικά Συμποσίου Λατινικών Γραμμάτων. Λευκωσία, 13-14 Σεπτεμβρίου 2013, 
Λευκωσία, 13-33.

- Παπατσίμπας, Γ. (2001) «Ipsum bonum non est opinionibus, sed natura (Leg. 1, 17, 46). 
Κικέρων και Πρωταγόρας για τη φύση του δικαίου», Ελληνικά 51, 283-294.

- Powell, J. G. F. (2001) «Were Cicero's Laws the Laws of Cicero's Republic?» στο G. F. 
Powell, J. A. North (εκδ.), Cicero's Republic, London, 17-39.

- Powell, J. G. F. (2006) Tulli Ciceronis De re publica, De legibus, Cato maior de senectute, 
Laelius de amicitia, recognovit brevique adnotatione critica instruxit J. G. F. Powell, 
Oxonii.

- Rudd, N. -  Powell, J. (1998) Cicero: The Republic and the Laws, translated by Niall Rudd. 
With an Introduction and Notes by Jonathan Powell and Niall Rudd, New York.

- Rudd, N. -  Wiedemann, T. (1987) Cicero, De Legibus I. Edited with Introduction and 
Commentary, Bristol.

- Zetzel, J. E. G. (1999) Cicero: On the Commonwealth and On the Laws, New York.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Πεζογραφία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος ΥΛΦ171
Διδάσκων: Ιωάννης Ντεληγιάννης

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

inteligi@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: 5ο ή 7ο

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ.
Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους (eClass)
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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 
διδαγμένου κειμένου 10%, Μετάφραση και ασκήσεις 
γραμματικής και συντακτικού από αδίδακτο κείμενο 50%, και 
Ερωτήσεις εισαγωγής και σχολίων 40%.
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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ΥΛΦ173
ΕΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑςΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΦ173 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό/ 5ο
ή 7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έπος. Βεργιλίου Αινειάδα
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: ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04576/

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

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με το λογοτεχνικό είδος της 
ρωμαϊκής επικής ποίησης και η εξοικείωσή τους με έναν από τους σημαντικότερους ποιητές 
της κλασικής λατινικής γραμματείας, τον Βεργίλιο μέσα από τη μελέτη του επικού του έργου, 
Αινειάδα. Παράλληλα, το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τους φοιτητές στη λατινική 
λογοτεχνία της Αυγούστειας περιόδου και την ιδεολογία του Αυγούστειου καθεστώτος 
εστιάζοντας στον ρόλο της θρησκείας και της pietas.
Η εξέταση και ο λεπτομερής γλωσσικός (γραμματική, συντακτικό, μετάφραση), μετρικός 
(δακτυλικό εξάμετρο) και ερμηνευτικός σχολιασμός σε επιλεγμένα αποσπάσματα του 4ου 
βιβλίου καθώς και η περιληπτική απόδοση του περιεχομένου για τους υπόλοιπους στίχους
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του βιβλίου στοχεύει στο να παράσχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες για την επιστημονική και φιλολογική προσέγγιση ανάλογων κειμένων.
Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε 
θέση:
• να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του λατινικού 
ποιητικού λόγου (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 
λόγου και της ανάλυσής του στο πλαίσιο της σύγχρονης φιλολογικής επιστήμης
• να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να περιγράφουν τις βασικές γραμματικοσυντακτικές 
δομές του λατινικού λόγου
• να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου της ρωμαϊκής/ λατινικής γραμματείας
• να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά αποσπάσματα από ποιητικά 
κείμενα λατινικού λόγου
• να γνωρίζουν τους κυριότερους εκπροσώπους της ρωμαϊκής επικής ποίησης (βιογραφικά 
και εργογραφικά στοιχεία) από την αρχαϊκή εποχή μέχρι και την Αυγούστεια περίοδο και 
ειδικότερα τον Βεργίλιο
• να διακρίνουν τα ειδολογικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του ρωμαϊκού 
ιστορικού-μυθολογικού έπους
• να γνωρίζουν τα βασικά ελληνικά (ιδιαίτερα την επίδραση της Ελληνιστικής Ποίησης) και 
ρωμαϊκά πρότυπα της Αινειάδας και να περιγράφουν τη σχέση λογοτεχνικής παράδοσης και 
πρωτοτυπίας
• να εξοικειωθούν με βασικά ερμηνευτικά ζητήματα που σχετίζονται με το ρωμαϊκό έπος και 
ειδικότερα με τη βεργιλιανή επική ποίηση
• να γνωρίζουν το δακτυλικό εξάμετρο και να αναλύουν μετρικά συγκεκριμένο αριθμό
στίχων
• να εξοικειωθούν με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που γράφεται το βεργιλιανό έπος 
(Αυγούστεια εποχή 1ος αιώνας π.Χ.) και να κατανοήσουν τη σημασία του για τη συγκεκριμένη 
εποχή και κυρίως για τη μεταγενέστερη λατινική και ευρωπαϊκή γραμματεία 
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

- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
- ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Οι παραδόσεις του μαθήματος οργανώνονται ως εξής:
- Μάθημα 1 (1η εβδομάδα διδασκαλίας) Εισαγωγή στη ρωμαϊκή επική ποίηση (πρώτο 
μέρος)
- Μάθημα 2 (2η εβδομάδα διδασκαλίας) Εισαγωγή στη ρωμαϊκή επική ποίηση (δεύτερο 
μέρος)
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- Μάθημα 3 (3η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.1-30. 
[Εισαγωγική σκηνή: ερωτική συμπτωματολογία της Διδώς]
- Μάθημα 4 (4η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.31-89 
[Επιχειρηματολογία της Άννας υπέρ του ερωτικού δεσμού Αινεία-Διδώς]
- Μάθημα 5 (5η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.90-129 
[Συμφιλίωση Ήρας-Αφροδίτης]
- Μάθημα 6 (6η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.129-172 
[Σκηνή του κυνηγιού]
- Μάθημα 7 (7η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.198-237 [Το 
παράπονο του Ιάρβα για τη σχέση Αινεία-Διδώς και η αντίδραση του Δία]
- Μάθημα 8 (8η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.296-330 [Η 
διαμαρτυρία της Διδώς για την επικείμενη φυγή του Αινεία]
- Μάθημα 9 (9η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.331-360 [Οι 
εξηγήσεις του Αινεία στη Διδώ για την επικείμενη φυγή του]
- Μάθημα 10 (10η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.362-392 
[Η οργισμένη αντίδραση της Διδώς]
- Μάθημα 11 (11η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.408-449 
[Η Άννα ζητά ως χάρη από τον Αινεία να αναβάλει την αναχώρησή του]
- Μάθημα 12 (12η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.522-553 
[Ο μονόλογος και το παράπονο της Διδώς]
- Μάθημα 13 (13η εβδομάδα διδασκαλίας) Κείμενο-Ερμηνευτική ανάλυση: Αιν. 4.584-629 
και 630-671 [Η κατάρα της Διδώς στον Αινεία και η αυτοκτονία της]

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις και ασκήσεις στην τάξη. Κατ' οίκον μελέτη 
και εξάσκηση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

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

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

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

39

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

109

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,

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

- ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Έπος. Βεργιλίου Αινειάδα

Κωδικός Μαθήματος ΥΛΦ173
Διδάσκων: Γεώργιος Παρασκευιώτης

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

gparaske@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΟΧΙ
Εξάμηνο: 5ο ή 7ο

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, 
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 
διδαγμένου κειμένου 10%, Μετάφραση και ασκήσεις 
γραμματικής και συντακτικού από αδίδακτο κείμενο 50%, και 
Ερωτήσεις εισαγωγής και σχολίων 40%.
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
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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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ΕΕΛΦ194
ΣΑΤΙΡΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΛΦ194 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΑΤΙΡΑ: ΣΕΝΕΚΑΣ, APOCOLOCYNTOSIS
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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3 6
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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)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04142/

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 σάτιρας, και ειδικότερα της μενίππειας σάτιρας, μέσα από τη μελέτη της 
μοναδικής ολόκληρης σωζόμενης μενίππειας σάτιρας από τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, της 
Apocolocyntosis (Αποκολοκύνθωσις) του Σενέκα. Πέρα από τη λεπτομερή μελέτη (γλωσσική, 
υφολογική, δομική, ιδεολογική) του έργου θα εξεταστούν ζητήματα, όπως: η σχέση της 
λογοτεχνίας με την εξουσία και την πολιτική ευρύτερα (όχι μόνο στη Ρώμη αλλά και σήμερα), 
οι μηχανισμοί της προπαγάνδας, το λιβελλογράφημα κ.ά. Η κειμενοκεντρική εξέταση 
συμπληρώνεται με: α) τη διακειμενική μελέτη λατινικής και σύγχρονης λογοτεχνίας, β) 
αγώνα λόγου (debate) μεταξύ των φοιτητών/τριών, και γ) με την παρακολούθηση της
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τηλεοπτικής σειράς του BBC "Εγώ, ο Κλαύδιος» (1976).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε 

θέση να:
- Κατανοούν και αξιοποιούν τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της κλασικής 
φιλολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας.
- 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 το Πρόγραμμα 
Σπουδών των Λατινικών στο Λύκειο.
- Να 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).
- Αναπτύσσουν τη δεξιότητα προσπέλασης και εμπέδωσης στοιχείων της λατινικής γλώσσας, 
μέσω ακουστικών, οπτικών ή πολυτροπικών αρχείων (οπτικοακουστικός 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).
- Γνωρίζουν τα ειδολογικά χαρακτηριστικά της μενίππειας σάτιρας.
- 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 στη Λατινική, να τα μεταφράζουν στη Νέα Ελληνική και να τα 
ερμηνεύουν.
- Επανεκτιμούν την πολιτισμική παρακαταθήκη της λατινικής γλώσσας/γραμματείας στη 
σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
- Ανιχνεύουν τις επιδράσεις και την πρόσληψη του αρχαίου κόσμου στο σύγχρονο πολιτισμό.
- 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
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
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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 σκέψη.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________________
1. Εισαγωγή I: α) Αυτοκρατορικοί χρόνοι: ένταξη στις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές 
συνθήκες της εποχής, β) Η λογοτεχνική παραγωγή των πρώιμων αυτοκρατορικών χρόνων: 
χαρακτηριστικά, είδη, ιδεολογία
γ) Ρωμαϊκή σάτιρα, μενίππεια σάτιρα
2. Εισαγωγή ΙΙ: α) Lucius Annaeus Seneca: βίος και έργα, β) Apocolocyntosis: ζητήματα 
λογοτεχνικού είδους, πατρότητας, χρονολόγησης, πολιτικής ιδεολογίας, λογοτεχνικής 
κριτικής

Apoc. 1
3. Apoc. 2-3
4. Apoc. 4
5. Apoc. 5
6. i) Apoc. 6-9 [από μετάφραση]
ii) Αγώνας λόγων (debate) με θέμα: Μεταξύ βιογραφίας και «αυτοβιογραφίας» ή ποιος 
λέει αλήθεια και ποιος ψέματα;
O αγώνας λόγων βασίζεται στα εξής κείμενα: α) Σουητώνιος, Ο Βίος του θεοποιημένου 
Κλαύδιου, β)
Θ. Παπαγγελής (2005), Η Ρώμη και ο κόσμος της, κεφ. 8: «Εγώ, ο Κλαύδιος».
7. i) Apoc. 10-11

ii) Ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος)
8. Apoc.11
9. Apoc.12
10. Παρακολούθηση επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς του BBC "Εγώ, ο Κλαύδιος" (1976).
11. Apoc.13 [από μετάφραση]
12. Apoc.14-15
13. Επαναληπτικό μάθημα, αυ^-αξιολόγηση

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
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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Παρακολούθηση
διαλέξεων

36

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τον 
αγώνα λόγων

10

Παρακολούθηση
κινηματογραφικής
ταινίας

3
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ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
ενδιάμεση εξέταση 
(πρόοδο)

28

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%)
Συμμετοχή στον αγώνα λόγου (20%)
Τελική εξέταση (προφορική ή γραπτή, ανάλογα με τον 
αριθμό των συμμετεχόντων και τις ισχύουσες 
υγειονομικές συνθήκες) (50%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ενδεικτική επιλογή:
Athanassakis, A. (1974). 'Some Evidence in Defence of the Title Apocolocyntosis 
for Seneca's Satire', TAPA 104: 11-22.
Bocciolini Palagi, L. (1978). Il Carteggio apocrifo di Seneca e San Paolo, Florence.
Bringmann, Klaus, 'Senecas Apocolocyntosis und die politische Satire in Rom',
Antike und Abendland 17, 1971, 56-69.
Conte, G. B. (20093). «Η λογοτεχνία των αυτοκρατορικών χρόνων. 3.1. Τα πρώιμα 
αυτοκρατορικά χρόνια: από τον Τιβέριο ως τον Δομιτιανό» στο Graf, F. (εκδ.) Εισαγωγή στην 
Αρχαιογνωσία. Τόμος Β' Ρώμη: 250-278, Αθήνα.
Coffey, M. (19892). Roman Satire, New York.
Courtney, E. (2004). 'The Nachleben of the Apocolocyntosis', RhM  147: 426-428.
Currie, H. MacL. and Sealey, R. (1962). 'Apocolocyntosis VI. Marci municipem vides', RhM  105: 
95.
Eden, P.T. (1984). Seneca Apocolocyntosis, Cambridge.
Freudenberg, K. (ed.) (2005). The Cambridge Companion to Roman satire, Cambridge.
Goodyear, F. R. D. (2000). «Σάτιρα σε πεζό λόγο» στο E. J. Kenney
και W. V. Clausen (εκδδ.) Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας: 849-857, Αθήνα.
Hoyos, D. (1991). 'Gourd god! the meaning of Apocolocyntosis', LCM  16.5: 68-70.
Mugellesi, R. (1996). Lucio Anneo Seneca, Apocolocyntosis, Milan.
Nauta, R.R. (1987). 'Seneca's Apocolocyntosis as Saturnalian literature', Mnemosyne 40.1-2: 
69-96.
Roncali, R. (1990). L. Annei Senecae Άποκολοκύντωσις, Leipzig.
Rikikonen, H. (1987). Menippean satire as a literary genre, with special reference to Seneca's 
Apocolocyntosis (Commentationes Humanarum Litterarum 83), Helsinki.
Russo, C.F. (ed.) (1970). L. Annaei Senecae. Divi Claudii ΑΠΟΚΟΛΟΚΥΝΤΩCIC, introduzione, 
testo critic e comment con traduzione e indici, Firenze.
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Σακελλαρίου, Α. (2000). Σενέκα Αποκολοκύνθωσις, Αθήνα.
van Rooy, C. A. (1965). Studies In Classical Satire and Related Literary Theory, Leiden

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Σενέκας, Apocolocyntosis

Κωδικός Μαθήματος ΕΕΛΦ194
Διδάσκων: Χαρίλαος Μιχαλόπουλος

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

chmichal@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) —

Εξάμηνο:

ΟΓ'·'

οLD

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 Ιανουαρίου 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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ΥΒΦ272
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

RAIMONDO TOCCI
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΒΦ272 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βυζαντινή Ιστοριογραφία
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 5
Φροντιστηριακό μάθημα και ομαδικές εργασίες 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 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

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Κοινή Νεοελληνική (για φοιτητές Erasmus εναλλακτικά 
και στη αγγλική, γερμανική, ιταλική ή και γαλλική)

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

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- Να κατανοούν τις βασικές συμβάσεις αντιγραφής μεσαιωνικού χειρόγραφου κειμένου
- Να διαβάζουν μεσαιωνικά χειρόγραφα
- Να μεταφράζουν και να αναλύουν συντακτικά κείμενα της εν λόγω περιόδου
- Να κατανοούν τη θέση και τη λειτουργία του βιβλίου στο πλαίσιο του βυζαντινού 
πολιτισμού, ως πολιτισμικού αγαθού και ως αντικειμένου
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- Να κατανοούν, να εξηγούν και να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της κριτικής έκδοσης 
βυζαντινού κειμένου
- Να κατανοούν και να εξηγούν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα των υπομνημάτων μιας 
έκδοσης
- Να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της τεχνικής των εκδόσεων βυζαντινών κειμένων
- Να κατανοούν τη χρησιμότητα των υπομνημάτων μιας έκδοσης
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 και επίλυση προβλημάτων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_____________________________________________________
Πρώτο μέρος (θεωρητικό και πρακτικό):
1. Ανάγνωση και μεταγραφή χειρογράφου Ι (Ρωμανός Μελωδός)
2. Ανάγνωση και μεταγραφή χειρογράφου ΙΙ (βιβλιακή μικρογράμματη, 9ος-10ος αι.)
3. Ανάγνωση και μεταγραφή χειρογράφου ΙΙΙ (η μαργαριτόπλεχτη)
4. Ανάγνωση και μεταγραφή χειρογράφου Ιν (χρηστικές γραφές του 14ου αι., γενική 
εισαγωγή)
5. Ανάγνωση και μεταγραφή χειρογράφου Ιν (χρηστικές γραφές του 14ου αι., 
συμπλέγματα)
6. Ανάγνωση και μεταγραφή χειρογράφου Ιν (χρηστικές γραφές του 14ου αι., 
συντομογραφίες)
Δεύτερο μέρος (θεωρητικό):
7. Εισαγωγή στην τεχνική των εκδόσεων
8. Εισαγωγή στην κατάρτιση υπομνημάτων Ι: το κριτικό υπόμνημα
9. Εισαγωγή στην κατάρτιση υπομνημάτων ΙΙ: το υπόμνημα πηγών Ι
Τρίτο μέρος (πρακτικό):
10. Ομαδικές εργαστηριακές ασκήσεις Ι: μεταγραφή χ/φου, αποκατάσταση κειμένου, 
επίλυση προβλημάτων
11. Ομαδικές εργαστηριακές ασκήσεις ΙΙ: μεταγραφή χ/φου, αποκατάσταση κειμένου, 
επίλυση προβλημάτων
12. Ομαδικές εργαστηριακές ασκήσεις ΙΙΙ: μεταγραφή χ/φου, αποκατάσταση κειμένου, 
επίλυση προβλημάτων
13. Ομαδικές εργαστηριακές ασκήσεις Ιν: μεταγραφή χ/φου, αποκατάσταση κειμένου, 
επίλυση προβλημάτων
Κάθε παράδοση συνοδεύεται από μία διδακτική ώρα φροντιστηριακού μαθήματος, η 
οποία θα αφιερώνεται στη μετάφραση, τη γραμματική και συντακτική ανάλυση 
επιλεγμένων αποσπασμάτων της λεγόμενης Επιτομής του Κωνσταντίνου Ακροπολίτη.
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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

Power point, eclass, 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

Σεμινάρια 39 ώρες
Φροντιστηριακό μάθημα 13 ώρες
Μελέτη για την πρόοδο 24 ώρες

Μελέτη προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας

24 ώρες

Σύνταξη απαλλακτικής 
εργασίας

50 ώρες

Σύ νο λο 150 ώ ρες

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: Υποχρεωτική πρόοδος (με ύλη το 
πρώτο και το δεύτερο μέρος του μαθήματος) & 
Υποχρεωτική απαλλακτική εργασία

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
R. Tocci, Zu der Konstantinos Akropolites zugeschriebenen Chronik, στον τόμο: A. Berger -  S. 
Mariev -  G. Prinzing -  A. Riehle (Hrsg.), Koinotaton Doron: Das spate Byzanz 
zwischen Machtlosigkeit und kultureller BlUte (1204-1461). Byzantinisches Archiv, 31.
Berlin -  Boston 2016, 197-205
E. Mioni, Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία. Αθήνα, ΜΙΕΤ 
M. West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων.
Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, τόμ. Δ', Αθήνα, Κανάκη

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
(επιλογή):
B yza ntin isch e Zeitschrift, Π α ρ εκβ ολές, Ελληνικά, Β υ ζα ντινά  Σύμ μεικτα , Ja h rb u ch  d e r  
O sterreich ischen B yza ntin istik

-Συναφή επιστημονικά σειρά (εκδόσεων βυζαντινών κειμένων):
C orpus Fontium  H istoriae  B yza ntin ae
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ΕΕΒΦ301
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ε.ΔΙ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ 301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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)

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC227

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/ ΟΡΟΛΟΓΙΑ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ/ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
2. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)
3. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)
4. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)
5. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ
6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ
7. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ
8. ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ
9. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
10. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ
11. ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
12. ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ
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
-Π ρο τεινό μ ενη  Β ιβ λιο γρ α φ ία  : 
-Συνα φ ή επ ισ τη μ ο νικά  περιοδικά :

- Χρ. Αθ. Αραμπατζής, Εκκλησιαστική Γραμματολογία και κείμενα της Πατερικής 
Γραμματείας, Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 2020.

- H.G. Beck, Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich, Munchen 1959.

- H. G. Beck, Η βυζαντινή χιλιετία, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000.

- Γρηγόριος Νύσσης, Περί της Εξαημέρου, Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Β. Μπετσάκος, 
Ζήτρος, Αθήνα 2021.

- Γρηγόριος Παλαμάς, Επιστολή προς Παύλον Ασάνην, Θεολογία του Ακτίστου Φωτός, 
Πρόλογος-εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Χρ. Τερέζης καιΑπ. Καπρούλιας, Ζήτρος, Αθήνα 
2007.

- Ε. Jeffreys et alii, The Oxford Handbook o f Byzantine Studies, Oxford University Press 2008.

- C. Mango, Βυζάντιο, Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002.

- Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Έργα, Πρόλογος-εισαγωγή-απόδοση στη νεοελληνική- 
σχόλια Κ. Φραντζολά, Το περιβόλι της Παναγίας, Θεσσαλονίκη 2017.

Michael Psellus, Poemata (ed. L. G. Westerink), Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1992.

- Sancti Romani Melodi, Cantica, Cantica Genuina (eds. P. Maas-C. A. Trypanis), Oxford 
University Press, Oxford 1963.

- C. A. Trypanis, Fourteen Byzantine Cantica, Wiener Byzantinistische Studien, Band V, Wien 
1968.

- Δ. Τσάμη, Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Κείμενα Πατερικής Γραμματείας, Πουρναράς, 
Θεσσαλονίκη 2008.

- Β. Ψευτογκά, Στοιχεία Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας με ανθολόγιο πατερικών έργων, 
Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1994.
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ΕΕΒΦ303
Βυζαντινά κείμενα και πολιτική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΣΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βυζαντινά κείμενα και πολιτική

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

Επιστημονικής Περιοχής: 
Ελεύθερης Επιλογής (Β' Ζώνη)

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/KOM04595/

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 επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι ικανός:
- να αναλύει τις παραμέτρους της βυζαντινής πολιτικής θεωρίας.
- να αντιλαμβάνεται την χρήση των στοιχείων της πολιτικής ιδεολογίας.
- να αξιολογεί την σημασία της χρήσης ρητορικού ύφους για την επιδίωξη της πειθούς των 
πολιτών.
- να κατανοεί τη λειτουργικότητα του προοιμίου των νόμων στην άσκηση πολιτικής.
- να διακρίνει την συμφωνία ή αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική μέσα από την 
βυζαντινή γραμματεία.
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- να αντιλαμβάνεται την εκκλησιαστική γραμματεία ως πηγή πολιτικής ιδεολογίας.
- να αναλύει την ιδεολογική θέση της Κωνσταντινουπόλεως στην πολιτική θεωρία.
- να αναλύει τα νομικά πλαίσια άσκησης της αυτοκρατορικής εξουσίας.
- να συγκρίνει την βασιλεία με την ιερωσύνη σύμφωνα με τις επικρατούσες τάσεις κάθε 
περιόδου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 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 αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές τη βυζαντινή γραμματεία που 
σχετίζεται με την άσκηση πολιτικής. Η βασικότερη πηγή είναι τα προοίμια των 
αυτοκρατορικών νόμων, όπου διατυπώνεται πανηγυρικά η επίσημη πολιτική ιδεολογία. 
Επίσης συνεξετάζονται και άλλα κείμενα πολιτειακής προέλευσης, όπως και η σχετική με την 
πολιτική εκκλησιαστική γραμματεία. Μελετώνται κείμενα πολιτικής φιλοσοφίας, ενώ 
παράλληλα ερευνώνται ίχνη πολιτικού στοχασμού σε άλλα γραμματειακά είδη 
(υμνογραφία, χρονογραφία, λειτουργικά κείμενα κλπ.).

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:

James L. (επιμ.), A Companion to Byzantium, Malden-Oxford 2010.
Krumbacher K., Ιστορία τήςΒυζαντηνής (sic) Λογοτεχνίας, (μτφρ. Γ. Σωτηριάδης), [Βιβλιοθήκη 
Μαρασλη], τ. Ι-ΙΙΙ, τύπ. Δ. Σακελλαρίου, Άθηναι, 1900.
Leunclavius I. (ed.), luris Graeco-Romani tam canonici quam civllls tomi duo, τ. Ι-ΙΙ, Francoforti 
ad Moenum, 1596 (άνατ. Farnborough, 1971).
Mansi J., Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, τ. I-XXXI, Florentiae - Venetiis, 
1759-1798 (άνατ. Graz, 1960-1962).
Miklosich F.-MUller J., Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, τ. I-VI, 
Vindobonae, 1860-1890.
Pieler P., «Νομική Φιλολογία», Hunger H., Βυζαντινή Λογοτεχνία: Ή λόγια κοσμική 
γραμματεία των Βυζαντινών, (μτφρ. Λ. Πολίτης κ.α.), τ. Ι-ΙΙΙ, έκδ. ΜΙΕΤ, Άθήνα, 1992, τ. ΙΙΙ, σ. 
183-379.
West M., Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, Αθήνα, 1989.

Γλύκατζη Ε., Η πολιτική ιδεολογία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, Αθήνα, 1997. 
Καραγιαννόπουλος Ι., Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1992. 
Καραγιαννόπουλος Ι., Πηγές Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 19875.
Καραγιαννόπουλος Ι., Βυζαντινή Διπλωματική: Αυτοκρατορικά έγγραφα, Θεσσαλονίκη 1972. 
Μενεβίσογλου Π., Ιστορική εισαγωγή εις τους Ιερούς Κανόνας, Στοκχόλμη, 1990. 
Νυσταζοπούλου Μ., Βυζαντινή Διπλωματική: τά έγγραφα των δημοσίων λειτουργών, 
Θεσσαλονίκη, 2014.
Τρωϊάνος Σ., Εισηγήσεις Βυζαντινού Δικαίου, Αθήνα, 2014.
Τρωϊάνος Σ., Ελληνική νομική γλώσσα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000.
Τρωϊάνος Σ., Πηγές Βυζαντινού Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή, 32011.
Χριστοφιλοπούλου Α., Πολίτευμα και θεσμοί βυζαντινής αυτοκρατορίας, Αθήνα, 2004.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Byzantinische Zeitschrift
Byzantion
Βυζαντινά
Dumbarton Oaks Papers
Ελληνικά
JOB
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Βυζαντινά κείμενα και πολιτική

Κωδικός Μαθήματος ΕΕΒΦ303
Διδάσκων: Αλέξανδρος Λιαρμακόπουλος

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

aliarmak@law.duth.gr 
τηλ. 6938284436

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) υποψήφιος διδάκτωρ Τ.Ε.Φ.
Εξάμηνο: Ε' και Ζ'

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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ΕΕΒΦ308
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ308 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βυζαντινά γνωμολογικά κείμενα
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 5
Φροντιστήριο 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 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 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/432639/

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

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό αποβλέπει στο να εμβαθύνουν οι φοιτητές στα γνωμολογικά είδη που 
καλλιεργήθηκαν στο Βυζάντιο και να εξοικειωθούν κυρίως με βυζαντινές συλλογές γνωμικών 
που αποδίδονται στους λεγόμενους επτά σοφούς της αρχαιότητας. Στόχος του μαθήματος 
είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη χειρόγραφη παράδοση των παραπάνω βυζαντινών 
συλλογών και την τεχνική των εκδόσεών τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξασκηθεί στην
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παλαιογραφία, στην κριτική του κειμένου, στην ανίχνευση και κριτική αξιοποίηση των 
πηγών, αλλά και στον πραγματολογικό και γλωσσικό σχολιασμό βυζαντινών γνωμολογικών
κειμένων.
Το Φροντιστήριο που διδάσκεται σε συνεργασία με την υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος 
κ. Ευαγγελία Μανώλη ακολουθεί και συμπληρώνει την ύλη του κυρίως μαθήματος και 
αποβλέπει στην εξάσκηση των φοιτητών στη μετάφραση, τη γραμματική και το συντακτικό 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
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
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
1. Γενική εισαγωγή στα γνωμολογικά είδη: γνώμη-γνωμικό, απόφθεγμα-αξίωμα, παροιμία
2. Συλλογές γνωμικών των λεγόμενων επτά σοφών της αρχαιότητας
3. Η Παρισινή Συλλογή με τίτλο «Αποφθέγματα καί γνώμαι των επτά σοφών»
4. Η Συλλογή του Μονάχου με τίτλο «Επτά σοφών Ελλήνων εύχρηστοι λόγοι»
5. Αποφθέγματα και γνωμικά του Κλεόβουλου του Λίνδιου
6. Αποφθέγματα και γνωμικά του Σόλωνα του Αθηναίου
7. Αποφθέγματα και γνωμικά του Χίλωνα του Λακεδαιμόνιου
8. Αποφθέγματα και γνωμικά του Θαλή του Μιλήσιου
9. Αποφθέγματα και γνωμικά του Πιττακού του Μυτιληναίου
10. Αποφθέγματα και γνωμικά του Βίαντος του Πριηνέως
11. Αποφθέγματα και γνωμικά του Περίανδρου του Κορίνθιου
12. Δελφικά παραγγέλματα των επτά σοφών στην Παρισινή Συλλογή
13. Η σχέση της Συλλογής του Μονάχου με την Παρισινή Συλλογή

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες
Φροντιστήριο 12 ώρες
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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

Α υ το τελής μελέτη και 
π ρο ετο ιμ α σ ία  για  το 
κάθε μά θημ α  και την 
τελική εξέταση

72 ώ ρες

Συγγραφ ή σύντομω ν 
εργα σιώ ν

25 ώ ρες

Τελική  εξέταση 2 ώ ρες

Σύνολο (25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

150 EC TS

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 μά θημ α  και στο φ ροντιστήριο , καθώ ς 
και στις σύντομες εργα σίες (40% )
Τελική εξέταση (60% ) που π εριλα μ βάνει:
- εξακρίβω ση της εμπέδω σης γνώ σεω ν
- κριτική α νασύνθεση π ληροφ οριώ ν 
στην ύλη του μαθήματος.
Τα  κριτήρια  α ξιολόγησης είνα ι ρητά προσδιορισμένα  
και π ροσ β ά σ ιμ α  στους φ οιτητές μέσω  επ ικοινω νία ς με 
τη διδά σκου σα  στις ώ ρες του μαθήματος, στις ώ ρες 
συ νεργα σία ς ή με το ηλεκτρονικό τα χυ δ ρο μ είο , αλλά 
και στο e-class μέσω  α να κοινώ σεω ν που α φ ορούν στις 
εργα σίες και τη ν τελική εξέταση του μαθήματος.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Δ ημ ήτρης Λ υ π ου ρλής, Οι Επτά Σοφ οί, Εισαγω γή, μετάφ ρα ση, σχόλια, Θ εσσαλονίκη 
2004 (εκδ. ΖΗ ΤΡΟ Σ)

2. Π λουτάρχου, Των Επτά Σοφών Συμπόσιον, ύπό Έ μ μ . Δαυΐδ, «Ελληνική Βιβλιοθήκη» 
της Α κα δ ημία ς Α θηνώ ν (κείμενο, μετάφ ραση, σχόλια) Ά θη να ι 1936 (ανατ. 2007, 
ΕΣΤΙΑ)

3. Στοβαίος, Εκλογαί, α π οφ θέγμ ατα , υπ οθήκα ι τ. 6, βιβλ. 3, κεφ. i, Α θήνα  1995 (εκδ. 
ΚΑΚΤΟ Σ)

4. Diels, H. -  Kranz, W ., Ο ι Π ροσω κρατικοί, τ. Α ', Α θ ή να  2011 (εκδ. Παπαδήμα)
5. M aria Tziatzi-Pap agian ni, Die SprOche der sieben Weisen. Zwei byzantinische 

Sammlungen. Einleitung, Text, Testimonien und Kommentar [Beitrage zur 
A ltertum sku n de, 51], Stuttgart/ Leipzig 1994, σελ. XXV, 497.

6. M aria Tziatzi-Pap agian ni, Eine gekUrzte Fassung der delph ischen SprUche der sieben 
W eisen, στο: Hermes 125.3 (1997), σελ. 309-329.

7. M aria Tziatzi-Pap agian ni, Eine neue V ariante  eines D istichons der Comparatio 
Menandri et Philistionis, στο: Hermes 126.2 (1998), σελ. 253-255.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διδάσκων: Μ αρία Τζιάτζη
Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα
m tziatzi@ h elit.d u th .gr
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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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ΥΝΕΦ241
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (αρχές-1669)

ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Ε.ΔΙ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΝΕΦ241 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο, 7Ο (Χειμερινό)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (αρχές-1669)
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/432629/

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 

δημώδης νεοελληνική λογοτεχνία και γραμματεία από τις απαρχές της έως το 1669 
β) να γνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά και κατευθύνσεις της δημώδους νεοελληνικής 

λογοτεχνίας και γραμματείας
γ) να αντιλαμβάνονται τους μηχανισμούς εξέλιξης της δημώδους νεοελληνικής λογοτεχνίας 

και γραμματείας μέσα στον χρόνο
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δ) να γνωρίζουν σημαντικά κείμενα και συγγραφείς της δημώδους νεοελληνικής λογοτεχνίας 
και γραμματείας από τις απαρχές της έως το 1669 

ε) να διευρύνουν την εξοικείωσή τους με την εξέλιξη και τις διαλεκτικές ποικιλίες της 
δημώδους νεοελληνικής γλώσσας

στ) να εμβαθύνουν στα ερευνητικά ζητούμενα που σχετίζονται με την δημώδη νεοελληνική 
λογοτεχνία και γραμματεία

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.
- Αυτόνομη εργασία.
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ___________________________________________________
1. Εισαγωγή στη δημώδη νεοελληνική γραμματεία. α) Ιστορικό πλαίσιο
2. β) Πολιτισμικό πλαίσιο
3) γ) Κείμενα και γλώσσα
4) δ) Σύγχρονα ερευνητικά ζητήματα σχετικά με τη δημώδη νεοελληνική γραμματεία
5) Διγενής Ακρίτης Ι
6) Διγενής Ακρίτης ΙΙ
7) Πτωχοπροδρομικά ποιήματα Ι
8) Πτωχοπροδρομικά ποιήματα ΙΙ
9) Ερωτικό μυθιστόρημα. α) Διήγησις εξαίρετος Βελθάνδρου του Ρωμαίου
10) β) Τα κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην. Ερωτικόν διήγημα
11) Κρητική Λογοτεχνία. Κείμενα και εκπρόσωποι Ι
12) Κρητική Λογοτεχνία. Κείμενα και εκπρόσωποι ΙΙ
13) Θρήνοι για την Άλωση

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.

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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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

Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα
Φ ό ρ το ς Εργα σ ία ς  

Εξα μ ή νου
Δ ια λέξεις 39 ώ ρες
Α υτόνομη μελέτη 
π ληροφ οριακού  υλικού

30 ώ ρες

Α υτόνομη μελέτη 
λο γο τεχνικώ ν κειμένω ν 
και προα ιρετική  εργα σία

81 ώ ρες

Σύνολο Μ αθήματος (25 
ώ ρες φ όρτου εργα σία ς 
α νά  πιστω τική  μονάδα)

150 ώ ρες

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: Δ ια μορφ ω τική  
α) Πρόοδος: 20%  της συνολικής βα θμολογίας 
β) Π ροαιρετική εργασία: 20%  της συνολικής 
βα θμολογίας
γ) Τελική εξέταση: 80%  της συ νολικής βα θμολογίας

Κριτήρια αξιολόγησης:
- ο βαθμός α ντα π ό κρισης τω ν φ οιτητώ ν στα 
επ ιδ ιω κόμ ενα  μ α θησιακά  α π οτελέσμ α τα  α ' έω ς στ'.
- η σω στή χρήση της ελληνικής γλώ σσα ς
Τα  κριτήρια  α ξιο λόγησης γνω σ το π ο ιο ύ ντα ι στους 
φ οιτητές κατά  τη διά ρκεια  της δ ιδα σκα λία ς και 
α να ρτώ ντα ι στις σημ ειώ σεις της δ ιδά σκου σα ς στην 
ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜ ΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_______________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
H ans-G eorg Beck, Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, μτφρ. Νίκη Eideneier, 

Μ ΙΕΤ, Α θήνα  1999
Hans Eideneier, Όψεις της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας από τον Όμηρο έως σήμερα.

Από τη Ραψωδία στο Ραπ, εκδ. Π απαδήμα, 2004
Hans Eideneier -  Ulrich M oennig -  Νότης Του φ εξή ς (επιμ.), Θεωρία και πράξη των 

εκδόσεων της υστεροβυζαντινής αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους 
γραμματείας, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2001

Στυλιανός Α λεξίου, Δημώδη βυζαντινά. Μελέτες, εκδ. Στιγμή, Α θήνα  1997
Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα, Εμμα νουήλ Κριαράς (επιμ.), Βασική Βιβλιοθήκη 2, εκδ. 

Αετός, Α θήνα  1955
Roderick Beaton, Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού Μεσαίωνα, μτφρ. Νίκη Τσιρώ νη, 

Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, Α θήνα  1996
David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, ΙΤΕ-ΠΕΚ, 

Ηράκλειο 2008
Στέφ α νος Κακλαμάνης, Η κρητική ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης, τ. 1, Μ ΙΕΤ, Α θήνα  

2019
Βασίλειος Διγενής Ακρίτης και τα άσματα του Αρμούρη και του Υιού του

Ανδρονίκου, Στυλιανός Αλεξίου  (επιμ.), Βιβλιοπω λείον της Εστίας, Α θήνα  2013
Πτωχοπρόδρομος, Hans Eideneier (επιμ.), Ηράκλειο. Π.Ε.Κ., 2018
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Στεργιανή Χελιδώνη, Το πρότυπο και η ποιητική του μεσαιωνικού μυθιστορήματος Διήγησις 
εξαίρετος Βελθάνδρου του Ρωμαίου, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη 2004

Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης, Εμμ. Κριαράς (επιμ.), Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2012

Δικτυογραφία Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: α) Λεξικό Κριαρά, β) Δημώδης Γραμματεία από 
τον Διγενή Ακρίτη έως την πτώση της Κρήτης

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Νέος Ελληνομνήμων (1904-1927)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Ελληνικής Φιλολογίας
Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (αρχές-1669)

Κωδικός Μαθήματος ΥΝΕΦ241
Διδάσκων: Αναστασία Τσαπανίδου

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

atsapani@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) -
Εξάμηνο: Χειμερινό (5ο, 7ο)

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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ΥΝΕΦ244
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (1914-1974)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΝΕΦ244 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
2021-22

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕίΑ (1914-1974)
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

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 3 (13
εβδομάδες)

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:

ΝΕΦ202

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC226/

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 πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές:
1. Θα γνωρίζουν τα ελληνικά λογοτεχνικά κινήματα του 20ού αιώνα και τη σύνδεσή τους με 
τις αντίστοιχες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία.
2. Θα έχουν εξοικειωθεί με τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν τα έργα, την 
πρόσληψή τους και τη γραμματολογική περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
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3. Θα συσχετίζουν την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας με ευρωπαϊκά λογοτεχνικά 
κινήματα.
5. Θα αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιόδων, των γενεών και των 
λογοτεχνικών σχολών.
6. Θα αναλύουν αντιπροσωπευτικά κείμενα κάθε περιόδου σε σχέση με τη μορφή και το 
περιεχόμενό τους.
7. Θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν περιγράμματα μαθημάτων διδασκαλίας της ιστορίας της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, οργανώνοντας επιμελώς τις επιμέρους ενότητές τους.
8. Θα δημιουργούν, επίσης, φάκελο εκπαιδευτικού 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_________________________________________________________
1. Εισαγωγή. Ο 20ός αιώνας και η ιστορική και γραμματολογική περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
2. Η λογοτεχνική κληρονομιά. Η «γενιά του 1880»
3. «Η βαριά σκιά του Παλαμά» (κατά τον Κ.Θ. Δημαρά). Ο παρνασσισμός. Ο συμβολισμός. 

Το γλωσσικό ζήτημα. Ο ρεαλισμός στην πεζογραφία.
4. Κ.Π. Καβάφης, Άγγελος Σικελιανός, Νίκος Καζαντζάκης, Κώστας Βάρναλης.
5. Ο Καρυωτάκης και οι μετασυμβολιστές ποιητές.
6. Το Ελεύθερο Πνεύμα (1929) του Γιώργου Θεοτοκά. «Μανιφέστο για τη νέα εποχή» (R.

Beaton)
7. «Η γενιά του 1930». Οι τρεις τάσεις της πεζογραφίας σύμφωνα με τον R. Beaton: Α) «Η 

πεζογραφία ως μαρτυρία. Η αιολική σχολή» ( Στρατής Δούκας, Στράτης Μυριβήλης 
κ.ά.).

8. «Η γενιά του 1930» (συνέχεια). Β) «Αστικός ρεαλισμός» (Γιώργος Θεοτοκάς, Άγγελος 
Τερζάκης, κ.ά.). Γ. Οι μοντερνιστές (Ν.Γ. Πεντζίκης, Γ. Σκαρίμπας κ.ά.).

9. «Η γενιά του 1930». Ποίηση. Γιώργος Σεφέρης.
10. «Η γενιά του 1930». Ποίηση. Οδυσσέας Ελύτης, Ανδρέας Εμπειρικος, Νίκος 

Εγγονόπουλος, Γιάννης Ρίτσος κ.ά.
11. Η λογοτεχνία στα χρόνια της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά και της Κατοχής της 

Ελλάδας (1936-1944).
12. Μεταπολεμική ποίηση. Οι «νέες φωνές» (Άρης Αλεξάνδρου, Μανόλης Αναγνωστάκης, 

Τάκης Σινόπουλος, Μίλτος Σαχτούρης, Έκτωρ Κακναβάτος, Νάνος Βαλαωρίτης κ.ά.).
13. Μεταπολεμική πεζογραφία (Σωτήρης Πατατζής, Ρόδης Ρούφος, Μαργαρίτα 

Λυμπεράκη, Στρατής Τσίρκας, Γιώργος Ιωάννου, Αλέξανδρος Κοτζιάς, Θανάσης Βαλτινός 
κ.ά.).
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσω πο με πρόσω πο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

Παροχή διδακτικού υλικού, Pow er points, 
α να κοινώ σεις και επ ικοινω νία  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

Π αρακολούθηση
διαλέξεω ν

39 ώ ρες

Μ ελέτη και ανάλυση της 
β ιβλιογρα φ ία ς

41 ώ ρες

Εκπόνηση εργασίας 20 ώ ρες

Π ροετοιμα σία  για  τις 
εξετά σεις

48ώ ρες

Τελική  εξέταση 2 ώ ρες

Σύνολο μαθήματος 
(25 ώ ρες φόρτου 
εργα σία ς ανά πιστω τική 
μονάδα)

150 ώ ρες

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.

Γλώ σσα  αξιολόγησης: Ελληνική (για του ς φ οιτητές 
Erasm us: Αγγλική)
Μ έθοδος αξιολόγησης: Συμπερα σμα τική.
Εκπόνηση εργασίας: 20%  της γενικής βα θμολογίας. 
Η τελική γραπτή εξέταση θα π εριλα μ βάνει:
1. Ερω τήσεις π ολλα π λής επιλογής, Ερω τήσεις 
ιστορικογρα μμ ατολογικού  χα ρα κτή ρ α  σύντομης 
α πάντησης. 2. Α νάλυση κειμένου (80%  τη ς γενικής 
βα θμολογίας).

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜ ΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΒΙΒ ΛΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ  (ΓΙΑ Τ ΙΣ  Α Ν Α ΓΚΕΣ ΤΟ Υ  Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΟ Σ)
Roderick Beaton, An Introduction to Modern Greek Literature, C larendon Press, O xford 
1994.
Linos Politis, A History o f Modern Greek Literature, O xford at the  Clarendon Press, 1973. 
C.Th. D im aras, A History o f Modern Greek Literature, State U niversity of New York, 1972. 
Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία 1821

1992, M τφρ. Ευ αγγελία  Ζουργού - Μ αριάννα  Σπανάκη, Ν εφ έλη, Α θήνα  1996.
Κ.Θ. Δ ημα ρά ς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ώς την εποχή μας, 

Αθήνα, Γνώση 2000.
Λ ίνο ς Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Μ ορφ ω τικό Ίδ ρ υ μ α  Εθνικής 

Τρα π έζης, Α θήνα  1978, 41985 (και φ ω τομηχα νικές επανεκδόσεις).
M ario V itti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Ο δυ σσέα ς 2003.
Α λέξα νδρος Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια 

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

Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης, 
θέματα και ρεύματα, Π ρακτικά  Συνεδρίου στη μνήμη του Α λέξα νδρου Αργυρίου, 
Ρέθυμνο 20-22 Μ αΐου 2011 (Τμήμα Φ ιλο λο γία ς Π ανεπιστημίου Κρήτης -  Μ ουσείο 
Μ πενάκη), Επιμ. Α γγέλα  Καστρινάκη, Α λέξης Πολίτης, Δ ημ ήτρης Τζιόβα ς, Ηράκλειο, 
Π α νεπ ιστημια κές Εκδόσεις Κρήτης, Μ ουσείο Μ πενάκη 2012.

Η μεσοπολεμική πεζογραφία. Από τον Πρώτο ώς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914
1939), τ. Α '-I', Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη 1993 (στον Α' τόμο: Π α να γιώ της Μ ουλλάς, 
«Εισαγω γή», σελ. 17-170. «Μ α ρτυρίες για  την π εζο γρα φ ία  του Μ εσοπολέμου», σελ. 171
407 ). Η σειρά  π εριέχει ε ισα γω γικά  σημ ειώ μ α τα  διαφ όρω ν επ ιμελητώ ν και ανθολόγηση 
από το έργο μεσοπ ολεμικώ ν συγγραφ έω ν.

Η μεταπολεμική πεζογραφία. Από τον πόλεμο του '40 ώς τη δικτατορία του '67, τ. Α '-Η', 
Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη 1988-1992 (στον Α' τόμο: Α λέξα νδρος Α ργυρίου, «Εισαγω γή», 
σελ. 17-449. «Β ιβλιογρα φ ία  μεταπ ολεμ ικής πεζογρα φ ία ς», σελ. 451-458). Η σειρά 
π εριέχει εισα γω γικά  σ ημ ειώ μ α τα  δ ιαφ όρω ν επ ιμελητώ ν και α νθολόγηση από το έργο 
μεταπ ο λεμ ικώ ν συγγραφ έω ν.

Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα. Μια συγχρονική ανθολογία, Επιμέλεια-ανθολόγηση 
Ευριπίδης Γαραντούδης, Μ εταίχμιο 2008 (συ νοδεύ ετα ι από CD: 18 π οιητές δ ιαβάζουν 
π οιήμ α τά  τους). Με π λού σ ια  π α ρα ρτή μ α τα  και ευρετήρια.

Και με τον ήχον των για μια στιγμή επιστρέφουν... Η ελληνική ποίηση τον εικοστό αιώνα. 
Επίτομη ανθολογία, Α νθ ο λό γη σ η - π ρόλογος: Δώ ρα  Μ έντη, Ε ισαγω γικά  σημειώ ματα: 
Ευριπίδης Γαραντούδης, Α θήνα , G utenberg 2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚΗ Σ Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ
Μάθημα: Ν ΕΟ ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ  Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ /ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΕΙΑ  (1914-1974)

Κωδικός Μαθήματος ΥΝ ΕΦ 2 44
Διδάσκων: ΚΩ Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Δ Α Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα

kd an op ou @ h elit.d u th .gr και μέσω  eclass

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) -
Εξάμηνο: -

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: (3) Εξ α π οστάσεω ς, προφ ορική  μέσω  M icrosoft Team s
Οδηγίες υλοποίησης Στις Π ΡΟ Φ Ο ΡΙΚΕΣ εξετά σεις μπορούν να  λά βου ν μέρος μ ό ν ο ν

εξέτασης: (4) όσοι είνα ι εγγεγρα μ μ ένοι στο e-class και η ε ίσοδος θα γίνετα ι 
μ ό ν ο ν  μέσω  του ιδρυματικού λογα ριασμού.
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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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ΕΕΝΕΦ249
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ι (αρχές-1669)

ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Ε.ΔΙ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ249 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο, 7Ο (Χειμερινό)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα Ι (αρχές-1669). 
Κρητική 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 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 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/432630/

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 κρητική 

λογοτεχνία από τις αρχές της εμφάνισής της έως την πτώση της Κρήτης το 1669 
β) να γνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά και κατευθύνσεις της κρητικής λογοτεχνίας 
γ) να γνωρίζουν σημαντικά κείμενα και συγγραφείς της κρητικής λογοτεχνίας 
δ) να διευρύνουν την εξοικείωσή τους με τη διαλεκτική ποικιλία της κρητικής λογοτεχνικής 

γλώσσας
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ε) να εμβαθύνουν στα ερευνητικά ζητούμενα που σχετίζονται με την κρητική λογοτεχνία 

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.
- Αυτόνομη εργασία.
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ___________________________________________________
1. Ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο της κρητικής λογοτεχνίας
2. Είδη, κείμενα και γλώσσα Ι
3) Είδη, κείμενα και γλώσσα ΙΙ
4) Αφήγησις παράξενος
5) Ερωτικόν ενύπνιον
6) Απόκοπος
7) Ερωφίλη Ι
8) Ερωφίλη ΙΙ
9) Πανώρια
10) Ερωτόκριτος Ι
11) Ερωτόκριτος ΙΙ
12) Θυσία του Αβραάμ Ι
13) Θυσία του Αβραάμ ΙΙ

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.

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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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 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:
David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, ΙΤΕ-ΠΕΚ, 

Ηράκλειο 2008
Στέφανος Κακλαμάνης, Η κρητική ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης, τ. 1-3, ΜΙΕΤ, Αθήνα 

2019
Στυλιανός Αλεξίου, Η κρητική λογοτεχνία και η εποχή της, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 2011
Στυλιανός Αλεξίου, Κρητικά φιλολογικά. Μελέτες, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1999
Μάρθα Αποσκίτη, Κρητολογικά. Αναγεννησιακά και νεώτερα, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 2003
Μαρίνος Φαλιέρος, Ερωτικά όνειρα, Arnold van Gemert (επιμ.), ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006
Στέφανος Σαχλίκης, Τα ποιήματα, Γ. Μαυρομάτης - Ν. Παναγιωτάκης (επιμ.), ΜΙΕΤ, Αθήνα 

2015
Μπεργαδής, Απόκοπος, Σωτηρία Μάττα (επιμ.), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2019
Γεώργιος Χορτάτσης, Ερωφίλη. Τραγωδία, Στυλιανός Αλεξίου - Μάρθα Αποσκίτη (επιμ.), 

εκδ. Στιγμή, Αθήνα 2014
Γεώργιος Χορτάτσης, Πανώρια, Εμμ. Κριαράς - Κομνηνή Πηδώνια (επιμ.), εκδ. Ζήτρος, 

Αθήνα 2007
Βιτσέντσος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Στυλιανός Αλεξίου (επιμ.), εκδ. Ερμής, Αθήνα 1980
Η Θυσία του Αβραάμ. Κριτική έκδοση, Wim F. Bakker - Arnold F. van Gemert (επιμ.), ΠΕΚ, 

Ηράκλειο 2012
Δικτυογραφία Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: α) Λεξικό Κριαρά, β) Δημώδης Γραμματεία από 

τον Διγενή Ακρίτη έως την πτώση της Κρήτης
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-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 Ι (αρχές-1669). 

Κρητική Λογοτεχνία
Κωδικός Μαθήματος ΕΕΝΕΦ249

Διδάσκων: Αναστασία Τσαπανίδου
Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα
atsapani@helit.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) -
Εξάμηνο: Χειμερινό (5ο, 7ο)

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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ΕΕΝΕΦ253
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι 

ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ253 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεοελληνική Γραμματεία Ι
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/432642/

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 και η εξοικείωση των φοιτητών με την πλουσιότατη 
ιστοριογραφική/χρο(νικ)ογραφική παραγωγή της περιόδου από τον 15ο αιώνα ώς και την 
ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, με έναν ευρύτατο, δηλαδή, κλάδο (μη αμιγώς 
λογοτεχνικών, αλλά αναφορικών, περιγραφικών, χρηστικών κτλ.) κειμένων της νεοελληνικής 
γραμματείας, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
πεζές και έμμετρες χρον(ικ)ογραφικές και ιστορικές διηγήσεις/αφηγήσεις, «βραχέα», 
«τοπικά», «δυναστικά» και «οικογενειακά» χρονικά κ.ά. Μέσα από τη μελέτη
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αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων (ή και ολόκληρων των κειμένων, όταν η έκτασή τους το 
επιτρέπει) θα προσεγγιστούν ζητήματα που αφορούν, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, τη 
γλώσσα και το ύφος των κειμένων, τους τρόπους παραγωγής, διάδοσης και 
υποδοχής/πρόσληψής τους, την ένταξή τους στο ιστορικό και πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι, 
τη σημασία τους ως ιστορικών και πολιτισμικών τεκμηρίων/μαρτυριών, τον ιδεολογικό και 
αισθητικό τους προσανατολισμό, την εκδοτική τους ιστορία 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-3η: Εισαγωγή στη νεοελληνική γραμματεία 
4η: Ιστοριογραφία/Χρο(νικ)ογραφία 
5η: Βραχέα χρονικά
[Βραχύ χρονικό για τα χρόνια 1453-1573] (= Schreiner, Chronik 59)
[Βραχύ χρονικό για τα χρόνια 1521-1566] (= Schreiner, Chronik 63Α)
[Βραχύ χρονικό για τα χρόνια 1187-1646] (= Schreiner, Chronik 65)
6η: «Δυναστικό»-«τοπικό» χρονικό
Λεόντιος Μαχαιράς, Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου [...], α' μισό 15ου αιώνα.
7η: «Εκκλησιαστικό»-«τοπικό»-«οικογενειακό» χρονικό 
Παπα-Συναδινός, Χρονικό των Σερρών, α' μισό 17ου αιώνα.
8η: Έμμετρη ιστορική αφήγηση ή Το χρονικό μιας λεηλασίας 
Λεηλασία της παροικιάς της Πάρου, β' μισό 17ου αιώνα.
9η: Μια τοπική ιστορικοκοινωνική διήγηση επιδημίας
Δημήτριος Πυρρής, Διήγησις περί της πανούκλας της Ζακύνθου στους 1728, α' μισό 18ου 
αιώνα.
10η: Ένα αθηναϊκό χρονικό του 18ου αιώνα 
[Χρονικόν του Ανθίμου], β' μισό 18ου αιώνα.
11η: Από τη χρον(ικ)ογραφία στα ιστορικά έργα επιστημονικού χαρακτήρα 
Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου [...], 1788/1789.
12η: Μια αμφιλεγόμενη ιστορική πηγή
Χριστόφορος Περραιβός, Ιστορία Σουλίου και Πάργας [...], 1815.
13η: Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση χρονικογραφικού συμπιλήματος 
Γεώργιος Τουρτούρης, [Χρονικόν ανέκδοτον Ηπείρου], α' τέταρτο 19ου αιώνα.

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
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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
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
Στέση Αθήνη - Γιάννης Ξούριας, Νεοελληνική γραμματεία, 1670-1830, Αθήνα, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015.
Γιώργος Κεχαγιόγλου, Από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα 
παλιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών, 2009.
Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ώς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τ. Β'1 (: 
15ος αιώνας-1830), επιμ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, Αθήνα, Σοκόλης, 1999.
Γιώργος Κεχαγιόγλου (επιμ.), Πεζογραφική αν&ολογία. Αφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός 
λόγος, 2 τ., Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2001 (και ανατυπώσεις). 
Γιώργος Κεχαγιόγλου - Λευτέρης Παπαλεοντίου, Ιστορία της νεότερης κυπριακής 
λογοτεχνίας, Λευκωσία, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2016.
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ΕΕΝΕΦ262
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ [

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ262 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ερευνητικά προβλήματα και ζητήματα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Ι: Λόγιοι και χειρόγραφα στο πρώτο μισό του 18ου 
αιώνα

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:

Το ΝΕΦ 201

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (εκτός των φοιτητών ERASMUS)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/432633/

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 σε χειρόγραφα του 
Πρώιμου Διαφωτισμού. Εξοικείωση με τη χειρόγραφη παραγωγή και τον τρόπο ανάγνωσης 
χειρογράφων (γλώσσα, ύφος, σχήματα κλπ.). (Ανα)διαμόρφωση της εικόνας της κειμενικής 
παραγωγής με βάση κείμενα που έμεναν άγνωστα ή δεν λαμβανόταν υπ' όψη ως τώρα. 
Ανάλυση/ερμηνεία κειμένων θεωρητικών για τη Διαμάχη Αρχαίων και Νεωτέρων και τον 
Πρώιμο Διαφωτισμό με συγκριτολογική προοπτική (Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός), με σκοπό
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την καλύτερη και πολύπλευρη προσέγγιση των κειμένων του Διαφωτισμού, και ανάλυση 
του τρόπου γραφής των γραφέων (βάσει θεωρητικών εγχειριδίων) βάσει παραδειγμάτων 
ενδεικτικών. Απώτερος σκοπός είναι να εμβαθύνουν στη χειρόγραφη παράδοση όχι μόνο 
κατά την εποχή του Διαφωτισμού αλλά και σε σχέση με την παλαιότερη παράδοση. 
Υλοποίηση/εφαρμογή των υποδομών και τεχνολογιών με αφορμή και την αναζήτηση σε 
ψηφιακές βιβλιοθήκες για χειρόγραφα και τελικά υλοποίηση της θεωρίας με μεταγραφή 
κειμένων.
Γενικές Ικανότητες

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

Να αναζητούν βοηθήματα και εργαλεία για την επιστήμη τους στη βιβλιοθήκη, το διαδίκτυο 
και να χρησιμοποιούν το e-class, όπου τοποθετείται υλικό σχετικό με το μάθημα. Να 
αναζητούν στη βιβλιογραφία που τους δίνεται ή και σε άλλες το κατάλληλο υλικό για 
εκπόνηση επιστημονικής εργασίας και μεταγραφή χειρογράφων. Να μάθουν να 
χρησιμοποιούν προγράμματα όπως το word, PPT ή PDF και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν 
στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου ή στον υπολογιστή τους. Να μάθουν να ψάχνουν 
σε καταλόγους βιβλιοθηκών ή στις ίδιες τις βιβλιοθήκες (αν δεν υπάρχει πρόβλημα με την 
πανδημία) για το κατάλληλο χειρόγραφο, ανάλογα με τον συγγραφέα ή την εποχή. Να 
αναζητούν πλη ροφορίες σε άρθρα και μελέτες από τη βιβλιογραφία σχετικές με χειρόγραφα 
και λογίους. Ειδικά για την περίοδο του Διαφωτισμού είναι απαραίτητο να πραγματοποιούν 
αναζήτηση και να εντοπίζουν χειρόγραφα σε ηλεκτρονικούς και έντυπους καταλόγους και 
να μάθουν να «επισκέπτονται" ψηφιακές βιβλιοθήκες για εύρεση υλικού (κυρίως χφφ. αλλά 
και εντύπων), αφού συνήθως τα έντυπα εκεί είναι ελεύθερης πρόσβασης.
Να διαβάζουν και να αναλύουν τα ευρήματα (χφφ) και να προσπαθούν να τα μεταγράφουν, 
ώστε να εκπονούν κριτική έκδοση. Να διαβάζουν και να μεταγράφουν κείμενα, εντοπίζοντας 
τα στοιχεία που θα συνθέσουν αργότερα για εκπόνηση εργασίας ή διδασκαλία του 
αντικειμένου της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αποφασίζουν πώς θα μεταγράψουν ένα κείμενο ή πώς 
θα εκπονήσουν εργασία για αυτό, χρησιμοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις τη σύγχρονη 
τεχνολογία, αλλά και τους παραδοσιακούς τρόπους. Να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα 
με την ψηφιακή μορφή των βιβλίων/χειρογράφων και την δυνατότητα να ετοιμάζουν στον 
υπολογιστή με τη χρήση προγραμμάτων το υλικό τους, αλλά και να χρησιμοποιούν τις νέες 
on line τεχνολογίες. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να παίρνουν και πρωτοβουλίες για να 
παράγουν νέους τρόπους διδασκαλίας που θα είναι πιο ελκυστικοί.
Να είναι σε θέση να διακρίνουν, να μεταγράφουν και να περιγράφουν κείμενα της εποχής 
του Διαφωτισμού και να εφαρμόζουν τις γενικές θεωρητικές κατευθύνσεις που παίρνουν. 
Π.χ. να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους γραφής ενός κειμένου, ανάλογα με 
τον γραφέα, τη γλώσσα και την κοσμοθεωρία που αυτά προβάλλουν. Επίσης με τη χρήση 
των βασικών εργαλείων της παλαιογραφίας παροτρύνονται όχι μόνο να μεταγράφουν αλλά 
και να εντάσσουν τα κείμενα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό ή ανατολίτικο περιβάλλον όπου 
ανήκουν και όχι ως στενά "ελληνικά" έργα.
Τέλος, ενθαρρύνονται να εκλαμβάνουν τη φιλολογία ως επιστήμη που έχει συγκεκριμένα 
εργαλεία και στη μελέτη ή έρευνα και στη διδασκαλία του αντικειμένου και όχι ως μια άκρως 
υποκειμενική εργασία. Με εργαλείο την Παλαιογραφία, εκτός από τα γνωστά (Θεωρία,

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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Ιστορία και Κριτική της Λογοτεχνίας, αλλά και τη Συγκριτολογία), καθοδηγούνται ώστε να 
αναπτύξουν την επαφή τους με την επιστήμη που σπουδάζουν, ώστε αργότερα να 
λειτουργούν επιστημονικά, αλλά και συνδυαστικά στη χρήση των εργαλείων που τους 
προσφέρονται.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
Διάγραμμα του μαθήματος:

1. Ιστορικό πλαίσιο τον 17ο και κυρίως τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη και τα καθ' ημάς.
2. Οι λόγιοι από το τέλος του 17ου ως το μέσο του 18ου αιώνα: κείμενα και ιδεολογία τους 

στην εποχή του Πρώιμου Διαφωτισμού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
3. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και εργαλεία της παλαιογραφίας. Η Νεοελληνική 

Παλαιογραφία και ο κόσμος των χφφ. (βιβλιοθήκες, κατάλογοι: συμβατικά και στο 
διαδίκτυο)

4. Ενδεικτικά παραδείγματα λογίων και κειμένων τους που θα εξεταστούν: 
α. Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ Απορρήτων
β. Νικόλαος Μαυροκορδάτος
γ. Η χειρόγραφη μετάφραση του El Crltlcon του Baltasar Gracian y Morales από τον Ιω. 
Ράλλη (Θεοδώρα Γρηγοριάδου).
δ. Γενική αναφορά και ενδεικτικά παραδείγματα στην τάξη.

5. Παλαιογραφικές ασκήσεις φοιτητών σε αποσπάσματα έργων των ιδίων λογίων που δεν 
έχουν ήδη τύχει μεταγραφής σε ασκήσεις στην τάξη.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο τόσο στην τάξη όσο και κατά 
τις ώρες συνεργασίας, ανταλλαγή ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας μέσω της πλατφόρμας του e-class και 
χρήση του e-class για ενημέρωση και διάθεση 
σημειώσεων και πλάνου του μαθήματος ή παράθεση 
χρήσιμων συνδέσμων (links), στους οποίους μπορούν 
να βρουν υλικό για το μάθημα, αλλά και για 
μελλοντικά μαθήματα Νέων Ελληνικών. Ειδικότερα, 
αναζήτηση έντυπης βιβλιογραφίας και χειρογράφων 
σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και εκμάθηση χρήσης PPT 
και PDF για την εκπόνηση εργασιών.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

Χρήση διαδραστικού πίνακα για προβολή κειμένων, 
χειρογράφων που εξετάζουμε στο μάθημα, Χρήση e
mail, e-class και εργαλείων αναζήτησης ψηφιακού 
υλικού στο διαδίκτυο

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Πρώτη εβδομάδα:
Εισαγωγική διάλεξη (Ν. 
Μαυρέλος)- Ιστορικό 
πλαίσιο τον 17ο και 
κυρίως τον 18ο αιώνα 
στην Ευρώπη και τα καθ' 
ημάς. Μελέτη 
Κεφαλαίων από 
εγχειρίδια: Κάλλιππος 
για τον Διαφωτισμό 
(Ξούριας/Αθήνη) και 
Δημαράς-

3 ώρες (διάλεξη) 
5 ώρες (μελέτη)
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Κιτρομηλίδης. Μελέτη 
άρθρων διδάσκοντος
Δεύτερη εβδομάδα: Οι
λόγιοι από το τέλος του 
17ου ως το μέσο του 18ου 
αιώνα: κείμενα και 
ιδεολογία τους στην 
εποχή του Πρώιμου 
Διαφωτισμού στην 
Οθωμανική 
Αυτοκρατορία (Ν. 
Μαυρέλος). Μελέτη κατ' 
οίκον βιογραφικών και 
εργογραφικών 
στοιχείων για τους 
λογίους από εγχειρίδια: 
Κάλλιππος για τον 
Διαφωτισμό 
(Ξούριας/Αθήνη) και 
Δημαράς-  
Κιτρομηλίδης.

3 ώρες (διάλεξη) 
5 ώρες (μελέτη)

Τρίτη εβδομάδα:
Εισαγωγή στις βασικές 
έννοιες και εργαλεία της 
Παλαιογραφίας (Δημ. 
Τζελέπης)

3 ώρες (διάλεξη) 
6 ώρες (μελέτη)

Τέταρτη ως και Έ βδομη 
εβδομάδα: Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος. 
Εισαγωγή στη ζωή και το 
έργο του, αναφορά στα 
βασικά έργα με 
διδασκαλία 
αποσπασμάτων από 
έντυπα. Τα χειρόγραφά 
του: ενδεικτική 
παρουσίαση μερών τους 
και ασκήσεις επ' αυτών 
(Δημ. Τζελέπης)

12 ώρες (διαλέξεις και 
ασκήσεις στην τάξη) 

15 ώρες(μελέτη)
15 ώρες

ασκήσεις/εργασίες

Όγδοη ως και Ενδέκατη 
εβδομάδα: Νικόλαος 
Μαυροκορδάτος. 
Εισαγωγή στη ζωή και το 
έργο του, αναφορά στα 
βασικά έργα με 
διδασκαλία 
αποσπασμάτων από 
έντυπα. (Ν. Μαυρέλος) 
Τα χειρόγραφά του: 
ενδεικτική παρουσίαση 
μερών τους και

12 ώρες (διάλεξη) 
15 ώρες (μελέτη) 

15 ώρες
ασκήσεις/εργασίες
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ασκήσεις επ' 
αυτών(Δημ. Τζελέπης)
Δωδέκατη εβδομάδα:
Άλλοι λόγιοι και 
χειρόγραφα: Γενική 
αναφορά στα έργα με 
διδασκαλία 
αποσπασμάτων από 
έντυπα. (Ν. Μαυρέλος)
Η χειρόγραφη 
μετάφραση του El 
Crltlcon του Baltasar 
Gracian y Morales από 
τον Ιω. Ράλλη (Θεοδώρα 
Γρηγοριάδου). Ανάθεση 
ατομικών τελικών 
εργασιών μεταγραφής. 
(Δημ. Τζελέπης)

3 ώρες (διάλεξη)
13 ώρες(μελέτη 
εισαγωγής και 

βιβλιογραφίας για την 
εκπόνηση της τελικής 

εργασίας)

Δέκατη τρίτη 
εβδομάδα: Επανάληψη 
της ύλης και απορίες για 
όλη την ύλη, αλλά και 
για τις εργασίες.

3 ώρες (διάλεξη και 
συζήτηση)

22 ώρες (εκπόνηση 
εργασίας)

Α. Διαλέξεις -  ασκήσεις 
στην τάξη με συμμετοχή 
προφορική
Β. Μελέτη (εγχειριδίων, 
λογοτεχνικών κειμένων 
και πινάκων) και 
οργάνωση εργασίας.
Γ. Ασκήσεις/Εργασίες 
Παλαιογραφίας

39 ώρες 
46 ώρες

65 ώρες

150 ώρες/6 μονάδες = 
25ώρες/διδακτική 

μονάδα

Σύνολο ωρών:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως από τη συμμετοχή και
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

επίδοσή τους στις ασκήσεις και στη συζήτηση εντός της 
τάξης στην τελική εργασία που θα παραδώσουν, αλλά 
και σε κάποιο μικρό ποσοστό από τη συμβολή τους στις 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου Νεοελληνικής και 
Συγκριτικής Φιλολογίας (5%). Οι εργασίες θα είναι 
οκτώ μικρές ασκήσεις μεταγραφής για το σπίτι 
(εβδομάδες 4η ως 11η) και μια μεγάλη τελική. Η πρώτη

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

ομάδα ασκήσεων θα αφορά σε μικρές ασκήσεις 
μεταγραφής κειμένου από διάφορα χειρόγραφα των 
δύο συγγραφέων (30%). Τελική εργασία θα αφορά
στην παρουσίαση ενός μέρους χειρογράφου και του
συγγραφέα του και στη μεταγραφή ενός κομματιού του 
χειρογράφου σε κριτική έκδοση (50%). Τέλος, θα
υπάρχει και μία προφορική ή γραπτή εξέταση μικρής
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έκτασης για τις γνώσεις που αφορούν στην περίοδο και 
τους συγγραφείς, όπως παρουσιάζονται στα 
εισαγωγικά μαθήματα (15%). Τα κριτήρια αξιολόγησης 
εξηγούνται στους φοιτητές κατά την έναρξη και τη λήξη 
του εξαμήνου και συγκεκριμένα στη δεύτερη και στην 
δωδέκατη εβδομάδα μαθημάτων. Σημείωση: Οι 
φοιτητές εξετάζονται στα Ελληνικά για το θεωρητικό 
μέρος, εκτός των φοιτητών Εράσμους που, αν το 
επιθυμούν μπορούν να εξεταστούν στα Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ισπανικά ή Ιταλικά. Το κείμενο που θα δοθεί 
για εργασία μεταγραφής θα είναι ελληνικό.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Α. Άρθρα και μελέτες διδασκόντων:

• Ν. Μαυρέλος, «Νικόλαου Μαυροκορδάτου, Φιλοθέου Πάρεργα: Η μυθοπλαστική 
εγκυκλοπαίδεια ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση», στον τόμο: Κ. Δημάδης 
(επιμ.), 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, τόμ. Α', Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, 99-113.

• Ν. Μαυρέλος, «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.

• Ν. Μαυρέλος, «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.

• Ν. Μαυρέλος, «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 αφιερωματικό τόμο: Dorina, Marianna Magarin 
(coord. ed.), Studia In Honorem Professoris Jacques Bouchard 73, Etnous, Bra§ov 
[Romania] 2013, 30-51.

• Ν. Μαυρέλος, «Ελληνες Ιατροφιλόσοφοι στα Βαλκάνια και την Ευρώπη: η απαρχή 
της Nεοτερικότητας (1664-1727)». Υπό δημοσίευση στα πρακτικά του 4ου Συνέδριου 
Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών με θέμα «Ελληνισμός και Βαλκάνια - 
αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019» 
(Κομοτηνή: 22-24 Νοεμβρίου 2019).

• Δ. Τζελέπης, «Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο "εξ απορρήτων" (1641-1709) στα 
Βαλκάνια: "Ο τάς συνθήκας θείς καί διαλλάξας ’Οθωμανούς καί Γερμανούς"». 
Ανακοίνωση στο: 4ο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών. 
Ελληνισμός και Βαλκάνια - αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, 
πολιτισμός (1453-2019), Κομοτηνή, 22-24 Νοεμβρίου 2019 (υπό δημοσίευση στα 
πρακτικά του συνεδρίου).

• Δ. Τζελέπης, «Το λανθάνον βιβλίο γ' των 'Ρωμαϊκών του Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου του "έξ άπορρήτων"», Μικροφιλολογικά 48 (2020) 3-6.

• Δ. Τζελέπης, Τά Ρωμαϊκά του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου: κριτική έκδοση. 
Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή 2020, 1-381.

Β. Γενικά εγχειρίδια
• Δημαράς Κ. Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα 19895.
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• Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, μτφ. Στ. Νικολούδη, Μ.Ι.Ε.Τ., 
Αθήνα32000.

• Κονδύλης Παναγιώτης, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οι φιλοσοφικές ιδέες, 
Θεμέλιο, Αθήνα 32000.

• Benoit-Dusausoy Α. και Fontaine G., Ευρωπαϊκά Γράμματα Ιστορία της Ευρωπαϊκής 
Λογοτεχνίας, τόμ. Β', εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1992.

• Αθήνη, Αν. - Ξούριας, Ιω., Νεοελληνική γραμματεία 1670-1830. ΙΔΕΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΑ- 
ΚΕΙΜΕΝΑ, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2015. 
Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3325

• Mioni El., Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία, μτφ Ν. Μ. Παναγιωτάκη, ΜΙΕΤ, 
Αθήνα, 19944.

• Martin L. West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, όπως εφαρμόζονται 
στους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, μτφ. Γ. Μ. Παράσογου, Αθήνα, Δαίδαλος, 
1989.

Γ. Σύγγραμμα μαθήματος:
Ν. Μαυρέλος, Π. Συμεωνίδου, Δημ. Τζελέπης και Μ. Χουλιάρα, Ο ΠΡΩΙΜΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΩΝ. Αλέξανδρος ο Εξ απορρήτων και Νικόλαος. 
Οι απαρχές της νεωτερικότητας στην Ανατολική Ευρώπη, Gutenberg, Αθήνα 2021.

Ση μ είω σ η : Για τα άρθρα και μελέτες άλλων μελετητών θα δοθεί αναλυτική βιβλιογραφία 
στο e-class

Γ. Πηγές
• Γ. Κεχαγιόγλου, Πεζογραφική Ανθολογία. Αφηγηματικός γραπτός λόγος, τόμ. 2: Από 

τη Γαλλική Επανάσταση ως τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, Α.Π.Θ. - Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2001.

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος (ο εξ απορρήτων) 1804, Επιστολάριον εκ διαφόρων 
ερανισθέν και τυπωθέν Πατριαρχεύοντος του Παναγιωτάτου και Θειοτάτου Οικουμενικού 
Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Καλλινίκου..., Εν τω του Πατριαρχείου της 
Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείω.
_______ 1879, Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων Επιστολαί Ρ'. Εκδέδονται
επιστασία Θ. Λιβαδά, Τύποις του Αυστροουγγρικού Λόϋδ, Τεργέστη.
_______ 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.
_______ 1805, Φροντίσματα τοΰ έκλαμπροτάτου άοιδίμου Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου
τοΰ έξ άπορρήτων. Νΰν πρώτον τύποις έκδοθέντα, άναλώμασι τοΰ ύψηλοτάτου καί 
εύσεβεστάτου Αύθέντου καί Ηγεμόνος πάσης Μολδοβλαχίας Κυρίου Κυρίου Αλεξάνδρου 
Κωνσταντίνου Μουρούζη Βοεβόδα. Εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη, Έν 
Βιέννη της Άουστρίας.
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_______ 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.
Mavrocordatus, Alexander 1664. Instrumentum Pneumaticum Circulandi Sanguinis sive 
modu usu pulmonum, Bologna, Typographia Ferroniana.
_______  2020, Τα Ρωμαϊκά, στο: Δ. Τζελέπης, Τά Ρωμαϊκά του Αλέξανδρου
Μαυροκορδάτου: κριτική έκδοση. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή.

Νικόλαος Μαυροκορδάτος
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.
Ι. Ν. Α. Μαυροκορδάτου/J. N. A. Maurocordato, Περί Καθηκόντων Βίβλος/Liber de Oficiis, 
Λειψία 1722, 125-151.
Μα υ ρ ο κ ο ρ δ α τ ο ς  Νικόλαος 11719, Περί των Καθηκόντων Βίβλος, Ι. Μ. Αγίων Πάντων, 
Βουκουρέστι.
[ΜΑ Υ Ρ Ο Κ Ο Ρ Δ Α Τ Ο Σ  Νικόλαος] 1800, Φιλοθέου Πάρεργα, Νυν πρώτον τυπωθέντα, Παρά τω 
Φράντζ Αντωνίω Σχραίμβλ, Εν Βιέννη της Αυστρίας.
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.
_______ 1862, «Περί γραμμάτων σπουδής και βιβλίων αναγνώσεως», στον τόμο Ερμηνεία
εις τους αναβαθμούς της Οκτωήχου παρά Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοπούλου, ήδη 
πρώτον εκδοθείσα κελεύσει του Μακαριωτάτου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων Κυρίου 
Κυρίου Κυρίλλου του Β', εν Ιεροσολύμοις εκ του τυπογραφείου του Παναγίου Τάφου αωξβ' 
[=1862], νε'-ξα'.
_______ 2014, Περί καθηκόντων βίβλος-Traite des Devoirs, εισ./μτφ./επιμ. Λ. Καμπερίδης,
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα.
Μα υ ρ ο κ ο ρ δ α τ ο ς  Νικόλαος 1909, «Έγχειρίδιον έν ώ γνωμαι καί φροντίσματα περί ηθη καί 
πολιτείαν» στον τόμο E. Hurmuzaki, Documente privatoare la istoria Romanilor, τ. XIII, επιμ. 
Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Βουκουρέστι, 463-504.
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ΕΕΝΕΦ266
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ256 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό/Εαρινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζητήματα διακειμενικών σχέσεων Ι
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

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 3 (13 ΜΑΘΗΜ.) 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:

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

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
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Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της διακειμενικότητας στο ποιητικό έργο του Γιώργου 
Σεφέρη.
Με το πέρας του εξαμήνου οι φοιτητές:
1. Θα έχουν κατανοήσει τη λειτουργία της κλασικής και της ευρωπαϊκής παράδοσης στη 
νεότερη ελληνική λογοτεχνία και τους τρόπους με τους οποίους συνδέεται η ποίηση του 
Γιώργου Σεφέρη με την ελληνική αρχαιότητα.
2. Θα στρέψουν παράλληλα την προσοχή τους στους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται 
η έννοια του παρελθόντος στις διάφορες περιόδους της ιστορίας της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας.
3. Θα εξοικειωθούν με τις ιστορικές συνθήκες που επηρέασαν την τέχνη του Σεφέρη.
4. Θα κατανοήσουν τη σχέση της Κύπρου με την ποιητική συλλογή Ημερολόγιο 
Καταστρώματος Γ  (α'έκδοση 1955 με τίτλο ...Κύπρον, ου μ ' έθέσπισεν...).

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________________
1 Εισαγωγικά στοιχεία. Ζητήματα ορισμών. Οι έννοια της «διακειμενικότητας».
2. Διακειμενικές σχέσεις ανάμεσα στο έργο του Γιώργου Σεφέρη και άλλα έργα. Από τη 

Στροφή (1931) στα Τρία κρυφά ποιήματα (1966). Η πρόσληψη της κλασικής παράδοσης 
και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

3. Η ποιητική συλλογή Μυθιστόρημα (1935).
4. Ημερολόγιο Καταστρώματος Α ' (1940).
5. Ημερολόγιο Καταστρώματος Β' (1945).
6. Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ' (α' έκδοση 1955 με τίτλο .Κύπρον, ου μ ’ εθέσπισεν...). 

Εισαγωγικά στοιχεία. -Ο  κόσμος της Κύπρου «αποτελεί το συνδετικό κρίκο με το 
παρελθόν αλλά και την ελπίδα για το μέλλον μιας ελληνικής γλώσσας και ενός 
ελληνισμού που ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα» (Roderick Beaton).

7. Τα ποιήματα της συλλογής Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ': «Αγιάναπα, Α '», «Όνειρο»
8. «Λεπτομέρειες στην Κύπρο», «Έπικαλέω τοι την θεόν..·»·
9. «Ελένη», «Αγιάναπα, Β '».
10. «Μνήμη, Α '», «Ο δαίμων της πορνείας».
11. «Στα περίχωρα της Κερύνειας», «Πραματευτής από τη Σιδώνα», «Τρεις μούλες».

12. «Πενθεύς», «Νεόφυτος ο έγκλειστος μιλά—», «Μνήμη, Β '», «Σαλαμίνα της Κύπρος».
13. «Ευριπίδης, Αθηναίος», «Έγκωμη», «Οι γάτες τ' Αϊ-Νικόλα».

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Παρακολούθηση
διαλέξεων

39 ώρες

Μελέτη και ανάλυση της 
βιβλιογραφίας

31 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

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις

78
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.

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική (για τους φοιτητές 
Erasmus: Αγγλική)
Μέθοδος αξιολόγησης: Συμπερασματική.
H γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:
1. Ερωτήσεις ιστορικογραμματολογικού χαρακτήρα 
σύντομης απάντησης. 2. Ανάλυση κειμένου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (επιλογή για τις ανάγκες του μαθήματος)
Γιώργος Σεφέρης, Ποιήματα, Φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, Αθήνα, Ίκαρος 151985.
—, Ποιήματα, Φιλολογική επιμέλεια Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Αθήνα, Ίκαρος 2014.
—, Δοκιμές, Πρώτος τόμος (1936-1947), Φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, Αθήνα,

Ίκαρος 1974.
—, Δοκιμές, Δεύτερος τόμος (1948-1971), Φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, Αθήνα, 

Ίκαρος 1974.
—, Δοκιμές, Τρίτος τόμος, Παραλειπόμενα (1932-1971), Φιλολογική επιμέλεια Δημήτρης 

Δασκαλόπουλος, Αθήνα, Ίκαρος 1992.
—, Αντιγραφές, Φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, Αθήνα, Ίκαρος 1978.
—, Μεταγραφές, Φιλολογική επιμέλεια Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Αθήνα, Λέσχη 1980 

(μεταφράζονται: Όμηρος, Στησίχορος, Ανακρέων, Σιμωνίδης ο Κείος, Αισχύλος, 
Ευριπίδης, Λουκιανός, Ζωνάς, Φίλιππος Θεσσαλονικεύς, Ηράκλειτος, Πλάτων, Μάρκος 
Αυρήλιος, Απουλήιος).

Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Βιβλιογραφία Γιώργου Σεφέρη (1922-2016), Αθήνα, Ίδρυμα 
Κώστα και Ελένης Ουράνη 2016.

Mαρία Στασινοπούλου, Χρονολόγιο-Εργογραφία Γιώργου Σεφέρη [1900-1971], Αθήνα, 
Μεταίχμιο 2000.

Ρόντρικ Μπήτον, Γιώργος Σεφέρης. Περιμένοντας τον άγγελο, Μτφρ. Μίκα Προβατά, 
Θεώρηση μετάφρασης Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Αθήνα, Ωκεανίδα 2003.

Roderick Beaton, George Seferis -  Waiting for the Angel. A Biography, New Haven and 
London, Yale University Press 2003.

Νάσος Βαγενάς, Ο ποιητής κι ο χορευτής. Μια εξέταση της ποιητικής και της ποίησης του 
Σεφέρη, Αθήνα, Κέδρος. 1979.

Δημήτρης Δασκαλόπουλος (επιμ.), Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη, Ηράκλειο, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2013.

David Ricks, Η σκιά του Ομήρου, Μτφρ. Αριστέα Παρίση, Αθήνα, Εκδόσεις Καρδαμίτσα 
1993, σ. 173-248.

Γ.Π. Σαββίδης, «Μια περιδιάβαση. Σχόλια στο ...Κύπρον, ου μ ' εθέσπισεν», Για τον Σεφέρη.
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Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της «Στροφής», Αθήνα, Εκδόσεις Νεφέλη 1989, 
σ. 304-408.

Σάββας Παύλου, Σεφέρης και Κύπρος, Λευκωσία, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 2000 (Σειρά Διδακτορικών Διατριβών, Αρ. 2).

Katerina Krikos - Davis, Kolokes. A Study o f George Seferis' Logbook III (1953-1955), 
Amsterdam, Adolf M. Hakkert-Publisher 1994.

Κατερίνα Κρίκου- Davis, Κολόκες. Μελέτη για τη συλλογή του Γιώργου Σεφέρη Ημερολόγιο 
Καταστρώματος Γ' (1953-1955), Αθήνα, Ιδεόγραμμα 2002.

Mario Vitti, Φθορά και λόγος. Εισαγωγή στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, Αθήνα, Εστία 
1994.

Peter Mackridge (ed.), Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry: Essays in memory o f C. 
A. Trypanis, Λονδίνο, Frank Cass 1996.

Dimitris Tziovas (ed.), Re-imagining the Past. Antiquity and Modern Greek Culture, Oxford 
University Press 2014.

Γιώργος Γεωργής, Ο Σεφέρης περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών, Αθήνα, Σμίλη 1991.
Δ.Ν. Μαρωνίτης, Γιώργος Σεφέρης. Μελετήματα, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη 2008.
Ο Σεφέρης στην πύλη της Αμμοχώστου, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1987.
Κύπρος. Μνήμη και αγάπη. Με το φακό του Γιώργου Σεφέρη, Πρόλογος - σχεδιασμός - 

επιμέλεια Ε.Χ. Κάσδαγλης, Λευκωσία 1990.
Κατερίνα Κωστίου (επιμ.), Ο Γιώργος Σεφέρης ως αναγνώστης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, 

Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002 (Σειρά: Νέα Ελληνική Φιλολογία, 3).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: Ζητήματα διακειμενικών σχέσεων Ι

Κωδικός Μαθήματος ΕΕΝΕΦ266
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 Στις ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος μόνον

εξέτασης: (4) 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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ΕΕΝΕΦ272
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΣΣΕΣ 
Ε.Δ.Ι.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ272 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική της Λογοτεχνίας
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)

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:
• Κατανοούν το ευρύτερο πλαίσιο των θεωρητικών αρχών, του σκοπού, των επιμέρους 
στόχων και μεθόδων που αφορούν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση
• Προσεγγίζουν κριτικά το μάθημα της λογοτεχνίας και να αναπροσδιορίζουν τους στόχους 
και τις μεθόδους του στο πλαίσιο των αρχών της βιωματικής έκφρασης και 
δημιουργικότητας, της αυτοέκφρασης, της γνώσης του εαυτού και του κόσμου, της
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πολυπολιτισμικότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας
• Γνωρίζουν τα στοιχεία της θεωρίας της λογοτεχνίας που συμβάλλουν στην κατανόηση των 
διαφορετικών προσεγγίσεων στην έννοια του λογοτεχνικού φαινομένου και στη διδακτική 
μετάθεσή του
• Προσεγγίζουν διδακτικά τα διάφορα λογοτεχνικά είδη με τις κατάλληλες τεχνικές και 
μεθόδους
• Οργανώνουν το μάθημα της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του 
νέου ΠΣ και να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ
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 
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_________________________________________________________
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με το ευρύτερο πλαίσιο των θεωρητικών 
αρχών, του σκοπού, των επιμέρους στόχων και μεθόδων που αφορούν τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας στην εκπαίδευση. Εξετάζονται, ειδικότερα, στοιχεία της θεωρίας της 
λογοτεχνίας που συμβάλλουν στην κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων στην έννοια 
του λογοτεχνικού φαινομένου και στη διδακτική μετάθεσή του, καθώς και ζητήματα όπως ο 
λογοτεχνικός κανόνας και η συμβολή του εκπαιδευτικού θεσμού στη συγκρότησή του, η 
σχέση της λογοτεχνίας με αξίες και ιδεολογία, ποικίλες τεχνικές που συνδέονται με τη 
διδακτική συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών, κ.ά.

1. Η λογοτεχνία και η διδακτική της
2. Θεωρίες της λογοτεχνίας και αξιοποίησή τους στη διδασκαλία
3. Κειμενικοί τύποι-είδη και λογοτεχνία
4. Η έννοια της λογοτεχνικότητας
5. Ο λογοτεχνικός κανόνας -  ο σχολικός λογοτεχνικός κανόνας
6. Ζητήματα συσχέτισης στη λογοτεχνία
7. Ζητήματα ποιητικής σύνθεσης. Συνδήλωση -  μεταφορά
8. Ζητήματα αφήγησης
9. Ζητήματα ερμηνείας των λογοτεχνικών κειμένων
10. Κειμενικοί δείκτες
11. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
12. Φάσεις διδασκαλίας - Διδακτικά Σενάρια στη λογοτεχνία

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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13. ΤΠΕ και λογοτεχνική εκπαίδευση

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Μετωπική Διδασκαλία

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Ομαδοσυνεργατική εργασία 
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 e-class
• 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

Φόρτος ΕργασίαςΔραστηριότητα Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 
Μελέτη και ανάλυση 31 
βιβλιογραφίας
Εκπόνηση μελέτης 40 
(project)
Συγγραφή εργασιών 40
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.

Πρόοδος: 40%
εκπόνηση μελέτης (project) / σχεδιασμός διδακτικού 

σεναρίου: 60%

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Καλογήρου, Τζ. & Πάτσιου, Β. (επιμ.) (2013). Η δύναμη της λογοτεχνίας. Αθήνα: Gutenberg. 
Κιοσσές, Σ. & Χατζημαυρουδή, Ε. (2020). Η λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 
Ερμηνευτική, κριτική και δημιουργική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων. Αθήνα: 
Κριτική.
Παπαρούση, Μ. (2019). Η λογοτεχνία στη διδακτική πράξη: Αναγνωστικές & κριτικές 
προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg.
Φρυδάκη, Ε. (2003). Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική.
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ΥΓΛΩ322
ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΣΣΕΣ 
Ε.Δ.Ι.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΓΛΩ322 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό
(υποχρεωτικό
ειδίκευσης)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
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)

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. Αναλύουν κριτικά διαφορετικούς τύπους κειμένων
2. Εφαρμόζουν τις αρχές της κειμενικής θεωρίας κατά τη γλωσσική διδασκαλία
3. Επιδεικνύουν προχωρημένη γνώση της δομής και της χρήσης της γλώσσας
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4. Θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα που προκύπτουν από την εμπειρία
5. Αναλύουν γλωσσικά δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλες γλωσσολογικές τεχνικές
6. Διατυπώνουν γλωσσολογικές γενικεύσεις βασιζόμενοι/ες σε δομημένα δεδομένα
7. Συλλέγουν, οργανώνουν και ερμηνεύουν γλωσσικά δεδομένα με καθοδήγηση
8. Επιδεικνύουν ευαισθησία σε ζητήματα επιπέδου ύφους
9. Επιδεικνύουν ικανότητα αναστοχασμού αναφορικά με τη διαδικασία επίλυσης κάποιου 
προβλήματος
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
Γνώση του ρόλου των γλωσσικών δεδομένων κατά τη γλωσσική τεκμηρίωση 
Γνώση σύγχρονων γλωσσολογικών θεωριών
Σύνδεση της γλωσσολογικής μεθοδολογίας με τις γλωσσολογικές θεωρίες 
Συνειδητοποίηση του κοινωνικού ρόλου της γλώσσας

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ____________________
1. Εισαγωγή στην κειμενογλωσσολογία
2. Κειμενική Θεωρία Ι
3. Κειμενική Θεωρία ΙΙ
4. Κειμενικά Είδη
5. Ρητορικά σχήματα
6. Αξιολόγηση
7. Στάση
8. Ανάλυση λόγου
9. Κριτική Ανάλυση λόγου
10. Η αφήγηση
11. Η περιγραφή
12. Η επιχειρηματολογία
13. Κειμενογλωσσολογία και γλωσσική διδασκαλία

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

• Παρουσιάσεις -διδασκαλία με εξειδικευμένο 
λογισμικό με ppt

• Χρήση διαδικτύου
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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 εργασίας 50
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

20

25X6=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

Τελική εργασία (κριτική ανάλυση λόγου 
κινηματογραφικών ταινιών, διαφημίσεων (50%) 

Ενδιάμεση Εργασία (50%)

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

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Αθήνα: Πατάκης.
Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. (2011). Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: Πατάκης.
Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα -  Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική.
Κιοσσές, Σ. (2018). Εισαγωγή στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου: η 

συμβολή της αφηγηματολογίας. Αθήνα: Κριτική.
Πολίτης Π. (2014). «Ο λόγος των ΜΜΕ». Στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα 

(επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος, 479-520.
Abu Jaber, K.S. 2001. "Language and Diplomacy" available at

http://www.diplomacy.edu/Books/language and diplomacy/book.htm
Adam, J.-M. (1999). Τα κείμενα: τύποι και πρότυπα. Αθήνα: Πατάκης
Bayley, P. (2007). "Perhaps... but: Expanding and Contracting Alternative Viewpoints". Textus 

XX (1), 117-136.
Beaugrande, R. & Dressier, W. (1981). Introduction to Textlinguistics. London: Longman.
Biber, D. & Conrad, S. (2000). Adverbial Marking of Stance in Speech and Writing, in S.

Hunston and G. Thompson (eds.) Evaluation in Text. Oxford: Oxford University 
Press.

Biber, D. and Finnegan, E. (1986). Style of Stance in English: Lexical and grammatical marking 
of evidentiality and affect. Text 9(1), 93-119.

146

http://www.diplomacy.edu/Books/language_and_diplomacy/book.htm


Bloor, M. and Bloor, T. (2007). The Practice o f Critical Discourse Analysis. An Introduction. 
Great Britain: Hodder Arnold.

Campbell, D. (1998). Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics o f Identity, 
revised edition. Manchester: Manchester University Press.

Cheng, W., Greaves, C. and Warren, W. (2006). From n-gram to skipgram to concgram, 
International Journal of Corpus Linguistics, 11 (4), 411-433.

De Fina, A. & Georgakopoulou, A. (2012). Analyzing Narrative: Discourse and Sociolinguistic 
Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Donadio, P. (2005). Il Partito Globale. La nuova lingua del neolaburismo britannico. Milano: 
Franco Angeli.

Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman.
Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: the critical study of language. London: 

Longman.
Fairclough, N. (2000). Representations o f Change in Neo-liberal Discourse,

www.cdcc.vt.edu/host/Inc/papers/fair neoliberal.htm
Fairclough N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: 

Routledge.
Fairclough, N. (2006a). Semiosis, ideologies and mediation, in Mediating Ideology in Text and 

Image. I. Lassen, J. Strunck and T. Vestergaard (eds.) Amsterdam: John Benjamins, 
19-35.

Fairclough, N. (2006b). Language and Globalisation. Uk: Taylor and Francis Ltd.
Fairclough, N. (2007). "Blair's contribution to elaborating a new doctrine of international 

community", in L. Chouliaraki (ed.) The Soft Power o f War. Amsterdam: John 
Benjamins.

Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: 
Routledge.

Halliday, M.A.K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.
Hoey, M. (2001). Textual Interaction. An introduction to written discourse analysis. London: 

Routledge.
Hunston, S. (1989). Evaluation in experimental research articles. Ph.D. Thesis. The University 

of Birmingham.
Hunston, S. (1993). "Conflict in Academic Discourse", in M. Baker, G. Francis and E. Tognini- 

Bonelli (eds.) Text and Technology: In Honour o f John M. Sinclair. Philadelphia: John 
Benjamins, 115-134.

Hunston, S. and Thompson, G. (2000). Evaluation in Text. Oxford: Oxford University Press.
Koller, V. and Mautner, G. (2004). "Computer Applications in Critical Discourse Analysis", in 

C. Coffin, A. Hewings and K. O'Halloran (eds.), Applying English Grammar. 
Functional and Corpus Approach. London: Arnold.

Leonard, M. (2002). Diplomacy by other means. Foreign Policy. September/October, 48-56.
Marrone, G. (2001). CorpiSociali. Torino: Einaudi.
Martin, J. (2000). "Beyond Exchange: APPRAISAL Systems in English", in S. Huston and G.

Thompson (eds.) Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of 
Discourse. Oxford: Oxford University Press, 142-175.

Martin, J.R. and White, P.R.R. (2005). The Language o f Evaluation: Appraisal in English. 
London: Palgrave.

Miller, D.R. (2004). "...to meet our common challenge": ENGAGEMENT strategies of 
alignment and alienation in current US international discourse". Textus XVIII n. 1

Miller, D.R. (2007). "Towards a Typolgy of Evaluation in Parliamentary Debate: From Theory 
to Practice -  and back again". Textus XX issue 1 2007, 159-180

Pocini, G. (2004). Discursive Strategies in Multicultural Business Meetings. Bern: Peter Lang.

147

http://www.cdcc.vt.edu/host/Inc/papers/fair_neoliberal.htm


Scott, M. (2007). WordSmith Tools. Version 5.0. Oxford: Oxford University Press.
Scott, M. & Tribble, C. (2006). Textual Patterns. Keywords and Corpus Analysis in Language 

Education. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Simpson, P. (1993). Language, Ideology and point of view. London: Routledge.
Slembrouck, S. (1992). The Parliamentary Hansard 'Verbatim' Report: The Written 

Construction o f Spoken Discourse, in Language and Literature 1Λ, 101-119.
Stubbs, M. (1996). Text and Corpus Linguistics. Oxford: Blackwell.
Stubbs, M. (2001). Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford: Blackwell 

Publishers Ltd.
Van Dijk, T. (2000). Ideology and Discourse, Internet course for the Universitat Oberta de 

Catalunya, http://www.hum.uva.nl/teun
Van Dijk, T. (2007). War rhetoric o f a little ally in L. Chouliaraki (ed.), The Soft Power of War. 

Amsterdam: John Benjamins.
White, P.R.R. (2006). Appraisal: The Language of Attitudinal Evaluation and Intersubjective 

Stance, at <www.grammatics.com/appraisal>.
White, P.R.R. (2003). "Beyond Modality and Hedging: A Dialogic View of the Language of 

Intersubjectivity Stance", Text -  Special Issue on Negotiating Heteroglossia: Social 
Perspectives on Evaluation 23(2), 259-284.

White, P.R.R. (2006). "Evaluative Semantics and Ideological Positioning in Journalistic 
Discourse", in Mediating Ideology in Text and Image. I. Lassen, J. Strunck and T. 
Vestergaard (eds.) Amsterdam: John Benjamins, 37-67.

148

http://www.hum.uva.nl/teun
http://www.grammatics.com/appraisal


ΥΓΛΩ337
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΓΛΩ337 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο-Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης 
Γλώσσας

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

13 διδακτικές δραστηριότητες 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

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά
Αγγλικά για φοιτητές/τριες erasmus

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04452/

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
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Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
• επιδείξουν γνώση της σχέσης ανάμεσα στη γλωσσολογία και την εκμάθηση και 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Γ2) και ως γλώσσας πολιτισμικής 
κληρονομιάς (ΓΠΚ).

• αναπτύξουν επίγνωση της σχέσης των θεωριών γλωσσικής κατάκτησης και των 
διδακτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων της Γ2/ΓΠΚ.

• σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια για τη μικτή πολύγλωσση τάξη ή για τάξεις Γ2/ΓΠΚ.
• συνθέσουν οι ίδιοι/ιες το δικό τους υλικό ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.
• αντιληφθούν τον ρόλο των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΓΠΚ και να τις 

χρησιμοποιούν στην τάξη.
• επιλέξουν ανάμεσα στους τρόπους και τα εργαλεία αξιολόγησης του γλωσσικού 

μαθήματος στη Γ2/ΓΠΚ.
• αναλύουν γλωσσικά δεδομένα μαθητών της Γ2/ΓΠΚ αξιοποιώντας έννοιες και 

μοντέλα του μαθήματος.

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

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

2. Αυτόνομη εργασία
3. Ομαδική εργασία
4. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κατανόηση της φύσης των γλωσσολογικών θεωριών, υποθέσεων και ερμηνειών
2. Συνειδητοποίηση της σχέσης των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις μεθοδολογικές 

πρακτικές

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
1. Εισαγωγή: πρώτη, δεύτερη, ξένη γλώσσα και γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς
2. Γλωσσική κατάκτηση στη Γ2: αρχές
3. Θεωρίες κατάκτησης της Γ2
4. Παράμετροι που επηρεάζουν τη διδασκαλία της Γ2/ΓΠΚ -  Στρατηγικές μάθησης
5. Προσεγγίσεις διδασκαλίας της Γ2/ΓΠΚ Ι (επικοινωνιακή και εργοκεντρική 

προσέγγιση)
6. Προσεγγίσεις διδασκαλίας της Γ2/ΓΠΚ ΙΙ (εστίαση στον τύπο, βασισμένη σε 

στρατηγικές μάθησης διδασκαλία, διδασκαλία με βάση το κειμενικό είδος, κριτικός 
γραμματισμός, ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία στη Γ2)
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7. Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο (ακαδημαϊκός και επιστημονικός 
γραμματισμός, CBI, CLIL)

8. Επίπεδα ελληνομάθειας, curricula και syllabi της ελληνικής ως Γ2/ΓΠΚ
9. Γλωσσική αξιολόγηση
10. Σχεδιασμός μαθήματος-Διδακτικά σενάρια (Α1-Α2)
11. Σχεδιασμός μαθήματος-Διδακτικά σενάρια (Β1-Β2)
12. Παρουσίαση εργασιών των φοιτητών/τριών
13. Παρουσίαση εργασιών των φοιτητών/τριών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο/ Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Βιωματικό εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε
Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες

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
Εργαστηριακή άσκηση 40

Διαδραστική διδασκαλία 41
Project/φάκελος υλικού 40

25Χ6=150 ώρες φόρτου 
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 (δοκιμασία πολλαπλής επιλογής) (30%) 
Γραπτή ομαδική εργασία και παρουσίαση (40%) 
Προφορική εξέταση/παρουσίαση φακέλου υλικού 
(30%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γαβριηλίδου, Ζ., Μητσιάκη, Μ., & Φλιάτουρας, Α. 2021. 100 βασικές ενότητες για τη 
γλωσσολογία. Αθήνα: Gutenberg.

2. Σκούρτου, Ε., Κούρτη-Καζούλλη, Β., Σελλά-Μάζη, Ε., Χατζηδάκη, Α., Ανδρούσου, Α., 
Ρεβυθιάδου, Α., & Τσοκαλίδου, Π. 2016. Διγλωσσία & Διδασκαλία της Ελληνικής ως 
Δεύτερης Γλώσσας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6346
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ΥΓΛΩ362
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΓΛΩ362 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γλωσσική Αλλαγή
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

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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες γλωσσικής αλλαγής ανά γλωσσικό επίπεδο και να τις 
ταξινομούν
2. Εφαρμόζουν την αποκτημένη γνώση κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος

152



3. Υλοποιούν μικρές ερευνητικές εργασίες γύρω από ζητήματα δανεισμού, 
γραμματικοποίησης, σημασιολογικής αλλαγής κτλ.
4. Επιδεικνύουν προχωρημένη γνώση της δομής και της χρήσης της γλώσσας
5. Επιδεικνύουν γνώση του ρόλου των γλωσσικών δεδομένων κατά τη γλωσσική τεκμηρίωση
6. Επιδεικνύουν γνώση των γλωσσολογικών θεωριών, αρχών και υποθέσεων
7. Επιδεικνύουν γνώση των γλωσσολογικών μεθοδολογιών και της σχέσης τους με τις 
γλωσσολογικές θεωρίες
8. Επιδεικνύουν προχωρημένη γνώση του κοινωνικού ρόλου της γλώσσας
9. Επιδεικνύουν γνώση της σχέσης της Γλωσσολογίας με άλλα επιστημονικά πεδία
10. Θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα που προκύπτουν από την εμπειρία
11. Αναλύουν γλωσσικά δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλες γλωσσολογικές τεχνικές
12. Διατυπώνουν γλωσσολογικές γενικεύσεις βασιζόμενοι/ες σε δομημένα δεδομένα
13. Συλλέγουν, οργανώνουν και ερμηνεύουν γλωσσικά δεδομένα με καθοδήγηση
14. Επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά κάποιας γλωσσολογικής θεωρίας βασιζόμενοι/ες σε 
γλωσσικά δεδομένα

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

Αυτόνομη και ομαδική εργασία, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, παραγωγή νέων 
ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________________
1. Εισαγωγή (Ορισμός της γλωσσικής αλλαγής, Εντοπισμός βασικών φαινομένων 
γλωσσικής αλλαγής σε γλώσσες και κείμενα Μέθοδοι αποκατάστασης 
προγενέστερων φάσεων της γλώσσας: εσωτερική αποκατάσταση, συγκριτική 
μέθοδος

S  Άσκηση 1 (στην αίθουσα): εντοπισμός φαινομένων αλλαγής σε κείμενα 
S  Άσκηση 2 (στην αίθουσα): εφαρμογή της εσωτερικής αποκατάστασης, συγκριτικής 

μεθόδου.

2. Φωνολογική Αλλαγή (1. Εξασθένηση / Ενίσχυση: Κλείσιμο, άνοιγμα, 
στρογγυλοποίηση, προσθίωση, 2. Αλλαγή ποσότητας: βράχυνση (λ.χ. νόμος του 
Osthoff, ετεροίωση), έκταση (λ.χ. νόμος της συνθετικής έκτασης) 3. Αποβολή: 
αφαίρεση, αποκοπή, συγκοπή, απλοποίηση, απλολογία, ολική απώλεια)

3. Φωνολογική Αλλαγή ΙΙ (1. Προσθήκη: πρόθεση, επίθεση, επένθεση, 
διφθογγοποίηση, φωνηματοποίηση, 2. Συγχώνευση: κράση, συναίρεση, 
συνάρθρωση, μονοφθογγοποίηση, 3. Αφομοίωση: μερική / ολική, όμορη / εξ 
αποστάσεως, προχωρητική / οπισθοχωρητική, 4. Ανομοίωση: μερική / ολική, 
όμορη / εξ αποστάσεως, προχωρητική / οπισθοχωρητική
5. Μετάθεση: μετακίνηση, αντιμετάθεση, αντιμεταχώρηση, 6. Υπερτεμαχιακή 

αλλαγή: εισαγωγή τονικού νόμου, απώλεια τονικού νόμου (θα εξεταστούν, λ.χ., οι 
τονικοί νόμοι της τρισυλλαβίας, του «εγωγε», του «χέρνιψ»)
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S  Άσκηση (στην αίθουσα): εντοπισμός του είδους της φωνολογικής αλλαγής σε 
παραδείγματα.

4. Μορφολογική αλλαγή (Αναλογική επέκταση, Αναλογική εξομάλυνση, 
Επανανάλυση, Παρετυμολογία, Αναδρομικός σχηματισμός, Σύμφυρση , 

Υπερδιόρθωση)

5. Λεξιλογική αλλαγή (Εισαγωγή λεξικής μονάδας (δανεισμός εσωτερικός και 
εξωτερικός, είδη δανείων: μερικό / ολικό, υποδηλωτικό / συνυποδηλωτικό, 
προσαρμοσμένο / μη προσαρμοσμένο, κωδικοποιημένο / μη κωδικοποιημένο, 
μεταφραστικό δάνειο, σημασιολογικό δάνειο, αντιδάνειο) Απώλεια λεξικής 
μονάδας

6. Λεξιλογική Αλλαγή ΙΙ: Κλίμακες δανεισιμότητας, Δομικός και υλικός δανεισμός, 
τυπολογία δανείων

S  Άσκηση (στην αίθουσα): εντοπισμός του είδους της μορφολογικής και της 
λεξιλογικής αλλαγής σε παραδείγματα.

7. Γραμματικοποίηση Ι: θεωρία
8. Γραμματικοποίηση ΙΙ (Η περίπτωση του «θα», Η περίπτωση του «ας», Η 
περίπτωση της προσφυματικοποίησης)

9. σημασιολογική (σημασιολογική αλλαγή: Στένεμα / Διεύρυνση, Βελτίωση / 
Χειροτέρευση, Διάσπαση)

10. συντακτική αλλαγή: (Ανάπτυξη πρότασης Σύνθεση πρότασης)

S  Άσκηση (στην αίθουσα): εντοπισμός του είδους της σημασιολογικής και 
συντακτικής αλλαγής σε παραδείγματα.

11. ερμηνεία της γλωσσικής αλλαγής Αιτίες γλωσσικής αλλαγής: 
προεπιστημονικές ερμηνείες, επιστημονικές ερμηνείες (νεογραμματικοί, δομισμός, 
γνωστικό μοντέλο, γλωσσική επαφή, Γλωσσική αλλαγή: πρόοδος ή φθορά;, 
Γλωσσική γένεση, γλωσσικός θάνατος, γλωσσική αυτοκτονία (γλώσσες pidgin, 
κρεολές κλπ.)

S  Άσκηση (στην αίθουσα): προσπάθεια εξήγησης φαινομένων γλωσσικής αλλαγής 
στην ελληνική γλώσσα.

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
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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

Εκπόνηση Εργασία 80
Μελέτη στο εργαστήριο 31

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.

• Γραπτή online εξέταση (60%)
• Υποχρεωτική εργασία (40%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Aikhenvald, A. (2006) Grammars In contact: A cross-linguistic perspective. In: A. Aikhenvald & 

R.M.W. Dixon (Eds.), Grammars in contact. A cross-linguistic typology, 1-66.
Αnastassiadis-Symeonidis, Α. (1994) O neologikos daneismos - Amesa daneia apo ti Galliki kai 

tin Aggloamerikaniki [Neological borrowing - Direct loans from French and English- 
American. Morphophonological analysis]. Thessaloniki: Estia. [in Greek].

Anastassiadis-Symeonidis, Α. (2012) To neoelliniko klitiko systima ton ousiastikon kai oi taseis 
tou [The Modern Greek nominal inflectional system and its tendencies]. In: Z. Gavriilidou, 
Α. Efthymiou, Ε. Thomadaki & P. Kabakis-Vougiouklis (Eds.), Proceedings o f the tenth 
International Conference on Greek Linguistics. Komotini: DUTH, 23-42. (available in 
www.icgl.gr/files/invited_speakers /1_anastasiadi_ simeonidi_10ICGL_pp.23-40.pdf). [in 
Greek].

Αnastassiadis-Symeonidis, Α. & A. Fiatouras (2004) I diakrisi "logio" kai "laiko" stin elliniki 
glossa: Orismos kai taxinomisi [The distinction "learned" and "colloquial" in Modern 
Greek: Definition and classification]. Proceedings o f the sixth International Conference on 
Greek Linguistics. Rethymno: Department of Philology of the University of Crete, CD-ROM. 
[in Greek].

Anastassiadis-Symeonidis, A. & A. Fliatouras (Forthcoming) +/-logia diadikasia? [+/- learned 
process?] Proceedings o f the eleventh International Conference on Greek Linguistics 
(September 2017). London: University of Westminster. [in Greek].

Anastassiadis-Symeonidis, Α. & D. Cheila-Markopoulou (2003) Synchrones kai diachronikes 
taseis sto genos tis Ellinikis [Synchronic and diachronic tendencies on Greek gender]. In: A. 
Anastassiadis-Symeonidis, A. Ralli & D. Cheila-Markopoulou (Eds.), The gender o f Greek. 
Athens: Patakis. [in Greek].
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Browning, R. (2008) The Medieval and Modern Greek language (6th edition) (Translation: Μ. 
Conomis). Athens: Papadimas. [in Greek].

Bybee, J. & P. Hopper (2001). Frequency and the emergence o f linguistic structure. 
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Fertig, D. (2013) Analogy and morphological change. Edinburgh: Edinburgh Historical 
Linguistics.

Fliatouras, Α. (In press). I morphologiki allagi stin elliniki glossa [The morphological change in 
the Greek language]. Athens: Patakis. [in Greek].

Gardner-Chloros, P. (2010) Contact and code-switching. In: R. Hickey (Ed.), The Handbook of 
language contact. UK: Blackwell, 188-207.

Garrett, A. (2008) Paradigmatic uniformity and markedness. In: J. Good (Ed.), Linguistics 
Universals and Language Change. Oxford: Oxford University Press, 125-144.

Haugen, E. (1950) The analysis of the linguistic borrowing. Language 26(2), 210-231.
Horrocks, G. (2006) Greeks: A history o f the language and its speakers (Translation: Μ. 

Stavrou, Μ. Tzevelekou). Athens: Estia. [in Greek].
Karantzola, Ε (2011) I anadomisi tou onomatikou sistimatos stin Proimi Nea Elliniki 

[Restructuring of the nominal system in Early Modern Greek]. Paper presented in the tenth 
International Conference o f Greek Linguistics. Komotini: Duth. [in Greek].

Karantzola, Ε. & Ν. Lavidas (2016) Charaktiristika tis Kerkiraikis ton 16o aiona [Features of the 16th 
century dialect of Corfu]. Studies for Greek Language 36, 129-150. [in Greek].

Karantzola, Ε. & Α. Fliatouras (2004) Glossiki allagi [Language change]. Athens: Nissos. [in 
Greek].

Lahiri, A. (Ed.) (2000) Analogy, levelling, M=markedness. Berlin/New York: Mouton de 
Gruyter.

Matras, Y. (2009) Language contact. United States of America: Cambridge University Press.
McMahon, A. (1994) Understanding language change. Cambridge: Cambridge University 

Press.
Ralli, A. (Ed.) (2016) Contact morphology in Modern Greek dialects. Cambridge Scholars 

Publishing.
Ralli, A., Melissaropoulou, D. & A. Tsiamas (2004) Fainomena anadhiarthrosis tou onomatikou 

klitikou paradheigmatos sti dhialekto ton Kydonion kai Moschonision [Evidence for the 
nominal inflection restructuring in the dialects of Kydonies and Moschonisia]. Studies for 
Greek language 23, 568-579. [in Greek].

Thomason, S.G. & T. Kaufman (1988) Language contact, creolization, and genetic linguistics. 
Berkeley: University of California Press.

Thomason, S. G. (2001) Language contact: An introduction. Washington: Georgetown 
University Press.

Trudgill, P. (2010) Contact and sociolinguistic typology. In: R. Hickey (Ed.), The handbook of 
language contact. UK: Blackwell Publishing Ltd, 299-319.

Vincent, N. (1974) Analogy reconsidered. In: J.M. Anderson & C. Jones (Eds.), Historical 
Linguistics: Proceedings o f the first International Conference on Historical Linguistics. 
Amsterdam: North Holland, 27-445.
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ΕΕΓΛΩ323
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΣΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ323 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψυχογλωσσολογία
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 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:

Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

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

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η μελέτη των βασικών αρχών της 
ψυχογλωσσολογικής έρευνας και τα βασικά θέματα που σχετίζονται με αυτήν. Μετά 
από μια επισκόπηση των βασικών θεωρητικών τάσεων και μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται παρουσιάζονται, τα εξής θέματα:
■  τα βασικότερα ερωτήματα της ψυχογλωσσολογίας (όπως πρόβλημα 

κατάκτησης της γλώσσας, γνώση και χρήση της γλώσσας)
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■  τα γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας σε σχέση με τις προσπάθειες της 
διδασκαλίας γλώσσας σε πιθήκους

■  η εξέλιξη και κατάκτηση της γλώσσας σε διαφορετικά γλωσσολογικά 
επίπεδα (φωνολογία, μορφοσύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία)

■  κάποιες αναπτυξιακές διαταραχές (όπως ΕΓΔ) και σύνδρομα (Down, Williams)
■  η σχέση γλώσσας και εγκεφάλου, αφασικά σύνδρομα
■  εκμάθηση της ανάγνωσης, γραφής και σχετικά προβλήματα (δυσλεξία)

αναφορά στη διγλωσσία (περιβαλλοντικοί (π.χ. εκπαίδευση, διγραμματισμός)και γνωστικοί 
παράγοντες).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση 
να:

• Γνωρίζουν διαφορετικά θέματα που απασχολούν τον τομέα της 
ψυχογλωσσολογίας.

• Γνωρίζουν τις διαφορετικές θεωρίες κατάκτησης της γλώσσας (κατανόηση και
• παραγωγή).
• Επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά κάποιας γλωσσολογικής θεωρίας βασιζόμενοι/ες 

σε γλωσσικά δεδομένα.
• Επιχειρηματολογούν αναφορικά με τα βασικότερα ερωτήματα της 

ψυχογλωσσολογίας (όπως πρόβλημα κατάκτησης της γλώσσας, γνώση και χρήση της 
γλώσσας, τμηματικότητας-τομεακότητας).

• Επιδεικνύει γνώση της κατανόησης, παραγωγής και απόκτησης της γλώσσας σε 
διαφορετικά γλωσσολογικά επίπεδα (φωνολογία, μορφοσύνταξη, σημασιολογία, 
πραγματολογία). -Επιδεικνύουν γνώση των βασικών αναπτυξιακών διαταραχών 
(όπως ΕΓΔ), συνδρόμων (Down, Williams) και μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία).

• Επιδεικνύουν γνώση ζητήματων διγλωσσίας και της λειτουργίας της γλώσσας σε 
σχέση με τον εγκέφαλο.

• Επιδεικνύουν γνώση της σχέσης της Γλωσσολογίας με άλλα επιστημονικά πεδία. 

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
■  Λήψη αποφάσεων
■  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
■  Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.

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 επιλογής της κατάλληλης μεθοδολογίας για διαφορετικά είδη 

γλωσσολογικής έρευνας

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. Ικανότητα δημιουργίας γλωσσολογικών γενικεύσεων μέσα από τα δεδομένα
5. Ικανότητα έρευνας και στοχασμού στη σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνικού 

πλαισίου
6. Ικανότητα συλλογής δεδομένων, κατασκευής και επεξεργασίας γλωσσολογικών 

σωμάτων
7. Ικανότητα χρήσης γλωσσολογικών δεδομένων για την κατασκευή γλωσσολογικών 

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

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

συμπεριφορές
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________

Το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην έννοια και στη μεθοδολογία της 
επιστήμης της ψυχογλωσσολογίας καθώς και σε θέματα που αφορούν στην 
κατανόηση και παραγωγή της γλώσσας σε επίπεδο λέξης και πρότασης αντλώντας 
παραδείγματα από το λόγο νευρο-τυπικών ομιλητών καθώς επίσης και από επίκτητες και 
εξελικτικές διαταραχές του λόγου. Επιμέρους ζητήματα αφορούν στην εξέταση 
πειραματικών δεδομένων από τις περιοχές της κατάκτησης μητρικής γλώσσας, της 
λεξικής αναγνώρισης, της οργάνωσης του νοητικού λεξικού, της επεξεργασίας 
προτάσεων, της σχέσης γλώσσας και επιτελικών ικανοτήτων σε τυπικούς και μη- 
τυπικούς μονόγλωσσους και δίγλωσσους πληθυσμούς παιδιών και ενηλίκων.

Λέξεις Κλειδιά: γλωσσική επεξεργασία, γλωσσικές διαταραχές, επιτελικές 
ικανότητες, διγλωσσία

Χρονικός προγραμματισμός μαθήματος ανά εβδομάδα:
1. Εισαγωγή και αρχές ψυχογλωσσολογίας
2. Τα γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, προσπάθειες διδασκαλίας της 

γλώσσας σε πιθήκους
3. Βιολογική βάση της γλώσσας
4. Θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης (γενετική θεωρία, συμπεριφορισμός, 

συνδετισμός, επικοδομισμός)
5. Τυπική φωνολογική ανάπτυξη (στη μονογλωσσία)
6. Τυπική μορφοσυντακτική ανάπτυξη (στη μονογλωσσία)
7. Τυπική σημασιολογική ανάπτυξη (στη μονογλωσσία)
8. Τυπική πραγματολογική ανάπτυξη (στη μονογλωσσία)
9. Δυσλεξία (αναπτυξιακή-επίκτητη)
10. Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και σύνδρομα Down και Williams
11. Αφασικά σύνδρομα
12. Διγλωσσία (επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων, εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, (δι)γραμματισμός)
13. Διγλωσσία (γνωστικές/επιτελικές λειτουργίες και μνημονικές ικανότητες στη 

διγλωσσία) & Ανακεφαλαίωση
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

• Σημειώσεις (Eclass)
• Παρουσιάσεις (Ppt)
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές

• Πολυμέσα (Χρήση Τ.Π.Ε. 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

Σεμινάρια/Διαλέξεις 80

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

70

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.

• Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης 
Απάντησης (Συμπερασματική)

• Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων 
(Συμπερασματική)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βασική Βιβλιογραφία:

■  Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language: From data to theory (4th. 
ed.). Hove: Psychology Press.

Προτεινόαενη Βιβλιογραφία :
■  Aitchison, J. (1998). The Articulate Mammal: Introduction to 

Psycholinguistics. London: Routledge.
■  Aitchison, J. (1994) Words in the mind: an introduction to the mental 

lexicon. Oxford: Basil Blackwell.
■  Βάμβουκας, Μ. (2004). Θέματα ψυχοπαιδαγωγικής της ανάγνωσης. 

Αθήνα:Ατραπός -  Περιβολάκι.
■  Βλασσοπούλου, Μ., Γιαννετοπούλου, Α., Διαμαντή, Μ., Κιρπότιν, Λ., Λεβαντή, Ε., 

Λευθέρη, Κ. Σακελλαρίου, Γ., (2007). Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός λόγος. 
Αθήνα:εκδ. Γρηγόρη.

■  Caroll, D.W. (1994). Psychology o f Language (2nd Edition).
Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.

■  Grodzinsky, Y. (1990). Theoretical Perspectives on Language Deficits.
Cambridge, MA: MIT Press

■  Forrester, M. (1996). Psychology of Language. SAGE Publications, Thousand 
Oaks, CA, USA.

■  Harley, T. (2008). The Psychology o f Language: from Data to Theory. Psychology 
Press.

■  Leonard, L. (1998). Children with Specific Language Impairment.
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Cambridge, MA: MIT Press.
■  Pinker,S.(1994).The Language Instinct: The New Science of 

Language and Mind. London: Allen Lane, The Penguin Press.
■  Πήτα, Ρ. (1998) Ψυχολογία της Γλώσσας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
■  Scovel, T. (1998). Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press.
■  Steinberg, D. and A. Nagata (2001) Psycholinguistics: language, mind and world. 

Harlow, England: Longman.
■  Smith, N. & Tsimpli, I. (1995). The Mind o f a Savant: Language 

Learning and Modularity. Oxford: Blackwell.
■  Taylor, I.&Taylor,M.(1990). Psycholinguistics: Learning and 

Using Language. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Συναώή επιστημονικά περιοδικά:

■  Applied Psycholinguistics
■  Applied Linguistics
■  Bilingual Research Journal
■  Bilingualism: Language and Cognition
■  International Journal of Bilingualism
■  Lingua
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ΕΕΓΛΩ329
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΖΩΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ 329 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 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  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

3 6
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική και Αγγλική για φοιτητές Erasmus

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04399/

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 τω ν Μ αθησιακών Αποτελεσμάτω ν για κάθε ένα κύκλο σπουδώ ν σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώ τατης Εκπαίδευσης

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μ αθησιακών Αποτελεσμάτω ν

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τους βασικούς τύπους λεξικών 
και τις πληροφορίες που βρίσκουμε σε αυτά καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπόνησης 
λεξικών
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζουν την ιστορία και τα είδη των λεξικών
• Γνωρίζουν τα μέρη του λεξικού και περιστάσεις χρήσης λεξικού
• Πραγματοποιούν ορθές και ταχείες αναζητήσεις λέξεων στο λεξικό
• Συντάσσουν λήμματα λεξικών και ετυμολογίες λημμάτων 
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;.
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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

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

σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Ιστορία της λεξικογραφίας
2. Τυπολογία των λεξικών
3. Τα μέρη του λεξικού
4. Βιωματικό εργαστήριο Ι (υποχρεωτικό)
5. Αριθμητικά δεδομένα
6. Δίγλωσση λεξικογραφία
7. Οι ετυμολογίες στα λεξικά (υποχρεωτικό)
8. Εκπόνηση λεξικών
9. Τα σύγχρονα λεξικά της Νέας Ελληνικής
10. Βιωματικό Εργαστήριο ΙΙ (υποχρεωτικό)
11. Χρήση λεξικού
12. Στρατηγικές χρήσης λεξικού
13. Ηλεκτρονικά λεξικά

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

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

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

Eclass.
Ppt
Email
Padlet
mentimeter

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
Σεμινάρια 11
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση project 60

Σύνολο Μαθήματος 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Υποβολή εργασίας 50% 
Online πρόοδος 40%
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Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /  
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη /Άλλες

Εργαστήριο 10%

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

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_____________________________________________________
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. (2015). Ποιο λεξικό να συμβουλεύομαι; στο Φιλόλογος 160, 

238-244.
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., Ε. Βλέτση & Μ. Μητσιάκη (χ.η.) Η ενίσχυση της λεξιλογικής 

ικανότητας στη γλωσσική διδασκαλία. Διαθέσιμο στο
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/images/pdf/keimena/yliko/enotita_b/ 
symeonidi.pdf (Ανακτήθηκε στις 28/3/2017).

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. & Μ. Μητσιάκη (2009). Η χρήση των μονόγλωσσων λεξικών 
στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: μία διδακτική εφαρμογή.
Πανελλήνιο Συνέδριο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, ως 
δεύτερης/ξένης», Νυμφαίο 4-6 Σεπτεμβρίου 2009.

Γαβριηλίδου, Μητσιάκη, Φλιάτουρας, (2021). 100 βασικές έννοιες για τη γλωσσολογία, 
Gutenberg.

Γαβριηλίδου, Ζ. (2000). Η Χρήση του Παιδικού ή Σχολικού Λεξικού στην Προσχολική και 
Σχολική Ηλικία. Στο Πρακτικά Ημερίδας Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην 
Προσχολική και Σχολική Ηλικία, (30-37). Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Δ.Π.Θ. 
Αλεξ/πολη.

Γαβριηλίδου, Ζ. (2002). Η Διερεύνηση των Λόγων Χρήσης Λεξικού ως προϋπόθεση για τη 
Διδασκαλία Στρατηγικής Χρήσης του Λεξικού στην Τάξη. Πρακτικά Ημερίδας: Η 
Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας. Ξάνθη: εκδόσεις Σπανίδη, 45
59.

Γαβριηλίδου, Ζ. (2012). Παιδαγωγική Λεξικογραφία και στρατηγικές χρήσης λεξικού. Στο 
Καμπάκη-Βουγιουκλή, Π. & Μ. Δημάση, Πρακτικά Συνεδρίου Ζητήματα Διδακτικής της 
Γλώσσας, Εκδόσεις Κυριακίδη, 14-23.

Ιορδανίδου, Ά. (2000). Λεξικά για τα ελληνικά του 21ου αιώνα: Σύγκριση και αξιολόγηση 
των λεξικών. Η Καθημερινή, 5/11/2000, 56-57.

Hartmann, RRK, (2005). Διδάσκοντας και ερευνώντας τη λεξικογραφία, Εκδ. Οίκος
Αδελφών Κυριακίδη. Ιορδανίδου, Ά. (2001). Ζητήματα Λεξικογραφίας: η φυσιογνωμία 
ενός λήμματος, Λεξιλογικές Βάσεις Δεδομένων -  Ηλεκτρονικοί Γλωσσολογικοί Πόροι, 
Πρακτικά Ημερίδας, Πάτρα, 2001, 53-61. Ιορδανίδου, Ά. (2007). Ασκήσεις χρήσης 
λεξικού. Πρόγραμμα Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007, Επιστημονική Επιμέλεια: 
Μάντζαρη Ε. & Μ. Πανταζάρα. Διαθέσιμο στο 
http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/949/2/949.pdf

Ιορδανίδου, Ά. (χ.η.). Σχεδιάζοντας μια λεξικογραφική βάση δεδομένων. Διαθέσιμο στο 
http://www-old.lit.auth.gr/public/svn/iordanidou.pdf.

Τράπαλης, Γ. (2009). Σύντομη Ανασκόπηση της σύγχρονης Ελληνικής Λεξικογραφίας: Τα 
ερμηνευτικά Λεξικά (1976-2006). ICGL 8, 1149-1167.

Τράπαλης, Γ. & Γ. Κατσούδα (2007). Συγκριτική μελέτη του συστήματος λεξικογραφικών 
χαρακτηρισμών σε ελληνικά και ξένα μονόγλωσσα λεξικά. Στα Πρακτικά του 8ου 
Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ιωάννινα. 30/8-2/9 2007.
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ΕΕΓΛΩ355
ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική

ΤΜΗΜΑ Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ355 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ορολογία
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

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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες σχηματισμού γλωσσικών όρων
2. Εφαρμόζουν την αποκτημένη γνώση κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος
3. Υλοποιούν μικρές ερευνητικές εργασίες γύρω από ζητήματα ορολογίας
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4. Επιδεικνύουν προχωρημένη γνώση της δομής και της χρήσης της ορολογικής γλώσσας
5. Επιδεικνύουν γνώση του ρόλου των γλωσσικών δεδομένων κατά τη γλωσσική τεκμηρίωση
8. Επιδεικνύουν προχωρημένη γνώση του κοινωνικού ρόλου της γλώσσας
9. Επιδεικνύουν γνώση της σχέσης της Γλωσσολογίας με άλλα επιστημονικά πεδία
10. Θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα που προκύπτουν από την εμπειρία
11. Αναλύουν γλωσσικά δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλες γλωσσολογικές τεχνικές
12. Διατυπώνουν γλωσσολογικές γενικεύσεις βασιζόμενοι/ες σε δομημένα δεδομένα
13. Συλλέγουν, οργανώνουν και ερμηνεύουν γλωσσικά δεδομένα με καθοδήγηση

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

Αυτόνομη και ομαδική εργασία, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, παραγωγή νέων 
ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγή: ορισμός ορολογίας, όρου, σχέση όρου -  έννοιας -  αναφοράς
2. Τυπολογία ορολογίας
3. Πηγές ορολογίας
4. Λεξικογραφία και ορολογία
5. Τυποποίηση όρων
6. Θεματικά πεδία όρων
7. Διαλεκτική/λαϊκή και λόγια ορολογία Ι
8. Διαλεκτική/λαϊκή και λόγια ορολογία ΙΙ
9. Μελέτη περίπτωσης: ορολογία και κορονοϊός
10. Εργασία Ι
11. Εργασία ΙΙ
12. Εργασία ΙΙΙ
13. Επανάληψη

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

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
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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

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.

• Πρόοδος-Εργασία (50%)
• Υποχρεωτική εργασία (50%)

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

Γούτσος Διονύσης, 2012, Γλώσσα, κείμενο, ποικιλία, σύστημα, Εκδ. Κριτική
Κατσογιάννου, Μ. &. Ε. Ευθυμίου, 2004. Ελληνική ορολογία: έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα:
Καστανιώτης.
Ξυδόπουλος, Γ. 2008, Λεξικολογία, Πατάκης.
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ΕΕΓΛΩ363
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΣΣΕΣ 
Ε.Δ.Ι.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ363 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζητήματα ορθογραφίας και σύνταξης της Ελληνικής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σπυρίδων Κιοσσές

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Σπυρίδων Κιοσσές
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

Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ (για φοιτητές Erasmus)

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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Επισημαίνουν και να διορθώνουν συνήθη λάθη στη χρήση της νέας ελληνικής
• Αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την επιλογή της κατάλληλης λέξης, 

τύπου ή σύνταξης, ανάλογα με τα κειμενικά συμφραζόμενα
• Κατανοούν τον τύπο των λαθών και την πιθανή αιτία τους
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• Επεξηγούν στους μαθητές παρόμοιες δυσκολίες στη χρήση της γλώσσας και να 
σχεδιάζουν ασκήσεις και δραστηριότητες που στοχεύουν στη διδασκαλία της 
ορθής γλωσσικής χρήσης και την αποφυγή λαθών

• Διορθώνουν λάθη στο πλαίσιο γλωσσικής/φιλολογικής επιμέλειας κειμένων 
διαφόρων ειδών.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
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 
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_______________________________________________________
Το μάθημα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών ως προς την επισήμανση και 
αποφυγή συνηθισμένων λαθών στη χρήση της Ελληνικής, κυρίως στην ορθογραφία και στη 
σύνταξη, καθώς και στην αντιμετώπιση δυσκολιών που γεννώνται σε διάφορα επίπεδα 
χρήσης της γλώσσας.

1. Εισαγωγή: η έννοια του γλωσσικού λάθους
2. Κατηγορίες γλωσσικών λαθών και η ερμηνεία τους
3. Βοηθήματα στην ορθή χρήση της γλώσσας
4. Τόνος, σημεία στίξης
5. Σημεία στίξης (συνέχεια)
6. Άρθρα, ουσιαστικά
7. Ουσιαστικά (συνέχεια)
8. Επίθετα
9. Αντωνυμίες
10. Ρήματα
11. Μετοχές
12. Συντομογραφίες, αρκτικόλεξα
13. Σύνταξη

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.

Μεικτός: πρόσωπο με πρόσωπο, ομαδοσυνεργατικά, 
εξ αποστάσεως

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

με τους φοιτητές

e-class, ppt, e-mail, διαδίκτυο

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Σεμινάρια/Διαλέξεις 39
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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

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

51

Συγγραφή εργασιών / 
γραπτές
ασκήσεις/επιμέλεια και 
διόρθωση κειμένων

60

Σύνολο Μαθήματος
25X6=150 ώρες φόρτου 
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.

Γλώσσα: ελληνικά
Μέθοδοι: Γραπτές ασκήσεις/επιμέλεια και διόρθωση 
κειμένων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου [20 %] / 
Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 
επιμέλεια-διόρθωση κειμένων) [80%]

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Holton D., Mackridge P. & Φιλιππάκη-Warburton, E. (2007). Βασική Γραμματική της 
σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας. Πατάκης.
Θεοδωροπούλου, Μ. & Παπαναστασίου, Γ. (2001), Το γλωσσικό λάθος, ανακτ. 
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_d11/index.html 
Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων: http://publications.europa.eu/code/el/el-
000100.htm
Ιορδανίδου, Ά. (επιμ.). (2000). Οδηγός της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τόμος Α & Β. Αθήνα, 
Πατάκη.
Ιορδανίδου, Ά. (2008α). Λεξικό λόγιων εκφράσεων της σύγχρονης ελληνικής. Πατάκης. 
Ιορδανίδου, Ά (2008β) (επιμ.). Θησαυρός συνωνύμων και αντιθέτων της Νέας Ελληνικής. 
Πατάκης.
Ιορδανίδου, Ά. (2009). Συνηθισμένες γλωσσικές απορίες. Αθήνα: Άσπρη Λέξη.
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, διαθέσιμο on-line: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
Μπαμπινιώτης, Γ. (2014). Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση της ελληνικής. 
Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας
Παπαναστασίου, Γ. (2008). Νεοελληνική ορθογραφία: Ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη.
Χατζησαββίδης, Σ.-Χατζησαββίδου, Α. (2011). Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ.
Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας (2014). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
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ΕΕΓΛΩ367
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΣΠΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛ Α ΣΙΚΩ Ν  ΚΑΙ Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν  ΣΠ Ο Υ Δ Ω Ν

ΤΜ ΗΜ Α Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Π Ρ Ο Π ΤΥΧ ΙΑ Κ Ο

ΚΩΔΙΚΟΣ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ367 ΕΞΑΜ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Ζ Ω Ν Η

ΤΙΤΛΟ Σ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ  ΓΛ Ω ΣΣΑ Σ  ΚΑΙ Δ Υ Σ Λ Ε Ξ ΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΕΣ
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

ΕΒΔΟΜ ΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Μ ΟΝΑΔΕΣ

ECTS

Σ εμ ιν ά ρ ιο /Δ ια λ έ ξε ις  και Α σ κ ή σ ε ις  εφ α ρ μ ο γή ς 3 6
ΤΥΠΟ Σ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η Σ  Π ΕΡ ΙΟ Χ Η Σ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ Μ ΑΘΗΜ Α ΠΡΟΣΦ ΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
Φ ΟΙΤΗΤΕΣ ERASM US

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ (URL)

h ttp s://e cla ss .d u th .g r/co u rse s/

2. Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
Μ αθησιακά Αποτελέσματα
Μ ετά  τη ν  επ ιτυχή  ο λο κλ ή ρ ω σ η  το υ  μ α θ ή μ α το ς οι φ ο ιτη τές θα  είνα ι σ ε θέσ η  ν α :

•  γν ω ρ ίζο υ ν  τ α  σ τά δ ια  τυ π ικ ή ς  κα ι μη τυ π ικ ή ς  α νά γνω σ η ς κα ι π α ρ α γω γή ς γρ α π το ύ  λόγου  
δ υ σ λ εκ τικ ώ ν  μ α θ η τώ ν

• να  δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν  μ ά θ η μ α  π α ρ έμ β α σ η ς για  τη δ ιδ α σ κα λ ία  τη ς  γ λ ώ σ σ α ς σ ε μ α θ η τές με 
δ υ σ λ εξία

• δ ιε ρ ε υ ν ο ύ ν  σ χετική  επ ισ τη μ ο νικ ή  β ιβ λιο γρα φ ία ,
• σ υ γγρ ά φ ο υ ν επ ισ τη μ ο ν ικ ές  ερ γα σ ίες.
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;.
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 ανάγνωσης και τη 
σχέση προφορικού και γραπτού λόγου. Στη συνέχεια θα επικεντρώνεται στις κατηγορίες 
διαταραχών γραπτού λόγου (ανάγνωση και παραγωγή γραπτού λόγου). Επίσης, οι φοιτητές 
θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και την 
εκπαιδευτική διαχείρισή τους (διάγνωση, αξιολόγηση, χαρακτηριστικά και μέθοδοι 
παρέμβασης). Ένας επιπλέον στόχος είναι να τους διδάξει τρόπους για να 
διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία, ώστε να εντάξουν τους δυσλεκτικούς μαθητές στην τάξη 
τους. Θα παρουσιαστούν κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως η πολυαισθητηριακή και 
η διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς και τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία. Θα 
δωθούν παραδείγματα γραπτού και προφορικού λόγου των μαθητών με δυσλεξία μέσα σε 
τάξη από μελέτες περιπτώσεων σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και 
παραδείγματα ασκήσεων και υλικού κατάλληλων για τους μαθητές αυτούς.

Η ύλη ανά εβδομάδα κατανέμεται ως εξής:
1. Εισαγωγή
2. Ανάγνωση -  η σχέση προφορικού και γραπτού λόγου
3. Αναγνωστική ετοιμότητα και αναδυόμενος γραμματισμός
4. Ο ρόλος της φωνημικής επίγνωσης, του λεξιλογίου & της μνήμης κατά την ανάγνωση
5. Ορισμός και χαρακτηριστικά δυσλεξίας
6. Η αξιολόγηση της ανάγνωσης και οι αναγνωστικές δυσκολίες
7. Η αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου και οι δυσκολίες παραγωγής γραπτού 
λόγου
8. Μέθοδοι διδασκαλίας φωνημικής επίγνωσης (και πρακτική εξάσκηση) σε μαθητές με 
δυσλεξία
9. Πρόοδος
10. Μέθοδοι διδασκαλίας της ανάγνωσης (στρατηγικές ανάγνωσης) σε μαθητές με 
δυσλεξία
11. Μέθοδοι διδασκαλίας της ορθογραφίας σε μαθητές με δυσλεξία
12. Μέθοδοι διδασκαλίας παραγωγής γραπτού λόγου (στρατηγικές παραγωγής γραπτού 
λόγου) σε μαθητές με δυσλεξία
13. Ανακεφαλαίωση

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

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Σεμινάρια/Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

50

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 11
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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 εργασιών 50
Σύνολο Μ αθήματος (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._____________________________

Ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος) 
Ατομική γραπτή εργασία
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Αθήνα.
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τάξη. Αθήνα: Κέδρος

Ματσόπουλου, Αν. (2005). Σχολική Ψυχολογία: Μία νέα επιστήμη. Αθήνα.
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ΕΕΓΛΩ371
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΖΩΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ 371 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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

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

Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

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________________________________________________________

Ολοκληρώνοντας το μάθημα οι φοιτητές:

• γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, της 
διδασκαλίας και της αξιολόγησής της,

• τις διαφορετικές διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες και προσεγγίσεις των ενηλίκων
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Και είναι σε θέση να:
• ενσωματώνουν στρατηγικές διδασκαλίας και ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως 

επίσης και ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
μεγιστοποιούν την προστιθέμενη μαθησιακή τους αξία

• σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 
αξιοποιώντας νέες μεθόδους, καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικων 
όπως επίσης και ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μαθησιακά 
περιβάλλοντα

• Πραγματοποιούν μικρές ερευνητικές εργασίες
• αναπτύσσουν αναλυτική και κριτική σκέψη και η καλλιέργεια γόνιμου διαλόγου και 

συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που 
σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

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 
Ομαδική εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

1. Συνειδητοποίηση της σχέσης των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις μεθοδολογικές 
πρακτικές

2. Ικανότητα κριτικής σκέψης σε κοινές παρανοήσεις της γλώσσας και γλωσσικές 
συμπεριφορές στην εκπαίδευση ενηλίκων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ________________________________________________________
1. Εισαγωγή στη εκπαίδευση ενηλίκων: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις
2. Η ελληνική πραγματικότητα και οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων
3. Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και προϋποθέσεις αποτελεσματικής

μάθησης
4. Βασικές θεωρίες στην εκπαίδευση ενηλίκων (Kolb, Knowles, Freire, κλπ)
5. Μετασχηματίζουσα μάθηση
6. Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων
7. Εκπαιδευτικά μέσα και εκπαιδευτικός χώρος
8. Μαθησιακές ομάδες ενηλίκων -  Δυναμική ομάδας, διεργασία και ρόλοι
9. Εκπαιδευτικές τεχνικές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Μετανάστες - πρόσφυγες,

ΑΜΕΑ, θρησκευτικές -  πολιτισμικές μειονότητες κλπ)
10. Βιωματικό εργαστήριο O σύγχρονος ρόλος και οι δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων
11. Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
12. Παρουσιάσεις εργασιών
13. Παρουσιάσεις εργασιών

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. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Μετωπική Διδασκαλία

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.

Εξ αποστάσεως διάλεξη 
Brainstorming

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρουσιάσεις -  διδασκαλία με εξειδικευμένο 
λογισμικό με ppt

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

με τους φοιτητές • Οπτικοακουστικό υλικό
• 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 41
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

30

Εκπόνηση μελέτης 40

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 (Δοκιμασίες Πολλαπλής Επιλογής) 50% 
Ομαδική Εργασία 50%

BONUS απομαγνητοφώνηση (1 μονάδα)

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

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ_________________________________________________________
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Βεργίδης, Δ. & Κόκκος Α. (επιμ.) (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων: διεθνείς προσεγγίσεις και 
ελληνικές διαδρομές. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Jaques, D. (2004). Μάθηση σε ομάδες. Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν ομάδες ενήλικων 
εκπαιδευομένων. (μτφ. Ν. Φίλλιπς, επιμ. Α. Κόκκος). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κεδράκα, Κ. & Φίλλιπς Ν. (2017). Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πρακτικός 
Οδηγός για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων. Αθήνα: Κυριακίδη.
Κόκκος, Α. & Συνεργάτες (2019). Διευρύνοντας τη θεωρία Μετασχηματισμού: Η συμβολή 
δέκα σημαντικών στοχαστών. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
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Κουλαουζίδης, Γ. (2008). Μετασχηματίζουσα μάθηση: μια μαθησιακή θεωρία για την 
εκπαίδευση ενηλίκων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 46, σσ. 21-32.
Λαμπρίνα, Γ. (2019). Η Διαμόρφωση του Πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πολιτικές, 
Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτικές. Αθήνα: Γρηγόρης.
Mezirow, J. (2009). Μια επισκόπηση της μετασχηματίζουσας μάθησης. Στο Κ. Illeris (Επιμ.), 
Σύγχρονες θεωρίες Μάθησης (μτφ. Γ. Α. Κουλαουζίδης, επιμ. Α. Κόκκος). Αθήνα: Μεταίχμιο, 
σσ.126-146.
Mezirow, J. (2007). Μαθαίνοντας να σκεφτόμαστε όπως ένας ενήλικος. Κεντρικές έννοιες της 
θεωρίας μετασχηματισμού. Στο J. Mezirow & Συνεργάτες, Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση 
(μτφ. Γ. Κουλαουζίδης, επιμ. Α. Κόκκος). Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ.43-71.
Mezirow, J. (2003). Transformative Learning as Discourse, Journal o f Transformative 
Education, 1:1, pp. 58-63.
Mezirow, J. (2000). Learning to Think like an Adult. Core Concepts of Transformation Theory. 
In J. Mezirow, & Associates (Eds.), Learning as Transformation. Critical Perspectives on a 
Theory in Progress. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 3-33.
Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. New Directions for Adult and 
Continuing Education, 74, pp.5-12.
Mezirow, J. (1991). Transformative Dimension o f Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass. 
Noye, D. & Piveteau, J. (1999). Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή. (μτφ. Ε. Ζέη, επιμ. Α. 
Κόκκος). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. (μτφ. Μ. Παπαδοπούλου & Μ. Τόμπρου, επιμ. Α. 
Κόκκος). Αθήνα: Μεταίχμιο.
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ΕΕΠΑΙΔ535
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΠΑΙΔ535 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 
Γραμματείας 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 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

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)

httDs://eclass.duth.gr/courses/KOM04179/

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
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Οι φοιτητές/τριες αναμένεται :
Να εξοικειωθούν με την ειδικότερη διδακτική εργασία στα κείμενα τόσο από το πρωτότυπο 
όσο και από τη μετάφραση.
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 
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.
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 
Παραγωγή 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. H φυσιογνωμία του μαθήματος: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διδασκαλίας της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από το πρωτότυπο και από τη μετάφραση.
2. Το θεσμικό πλαίσιο για τη διδασκαλία του μαθήματος (ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ και λοιπό

νομοθετικό πλαίσιο).
3. Η Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική και Διδασκαλία.
4. Σύγχρονα εργαλεία και μέθοδοι διδασκαλίας: σχέδιο δράσης, ομαδοσυνεργατική

διδασκαλία, εργασία κατά ζεύγη στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 
νοητικοί χάρτες, εκπαιδευτικά λογισμικά, δραματοποίηση, η αξιοποίηση των τεχνών 
κατά τη διδασκαλία .

5. Τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος και οι φάκελοι υλικού.
6. Η διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (μέθοδοι, μορφές διδακτικής 

εργασίας).Η διδασκαλία των κειμένων κατά νοηματικές ενότητες.
7. Η διδασκαλία των κειμένων από μετάφραση. Η εξέταση των όρων οργάνωσης της 

διδακτικής εργασίας για την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση.
8. Η διδακτική εργασία στο έπος, στο δράμα και δειγματικός σχεδιασμός διδασκαλίας 

τους.
9. Η διδακτική εργασία με βάση το μυθικό πυρήνα των κειμένων.
10. Η διδακτική εργασία στα ιστορικά, φιλοσοφικά και ρητορικά κείμενα και δειγματικός 

σχεδιασμός διδασκαλία τους.
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11. Η αξιολόγηση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
12. Παρουσιάσεις διδακτικών προσεγγίσεων από τους φοιτητές.
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 
ανάρτηση διδακτικού υλικού , ανακοινώσεων και για

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

με τους φοιτητές

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,

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

Κορρέ, Ει.(2010). Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας. Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διδασκαλία, 
Σχολικά Εγχειρίδια. Αθήνα :Εκδόσεις Γρηγόρη.
Κορρέ, Ει.(2021). Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική. Από τη Θεωρία έως τη Διδασκαλία. Αθήνα: 
Άλκιμο
Tomlinson, C. A.( 2015). Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής 
ικανότητας, Ει. Κορρέ Μετάφραση-Επιμέλεια. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
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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.
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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
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.

Βασικές δεξιότητες προσέγγισης των βυζαντινών κειμένων.
Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας (εφαρμογές της μεθόδου project και της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας).
5. Φιλαναγνωσία. Επιλογή κειμένων, στρατηγικές προσέγγισης και σύνδεση της 

λογοτεχνίας με άλλες τέχνες.
Δημιουργική γραφή-Αναγνωστικές εμψυχώσεις.
Ο φιλόλογος στη Βιβλιοθήκη και στο Αρχείο 
Φιλολογική επιμέλεια κειμένων.
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.

3.
4.

6.
7.
8. 
9.

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
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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

Γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων, του classweb για 
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 
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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