
 

Ανακοίνωζη ππορ ηιρ θοιηήηπιερ και ηοςρ θοιηηηέρ όλων ηων 

Ειδικεύζεων ηος Τμήμαηορ Ελληνικήρ Φιλολογίαρ Δ.Π.Θ και άλλων 

Τμημάηων ηος Δ.Π.Θ. 

 

 

Εαπινό Εξάμηνο 2023 

Μάθημα Ελεύθεπηρ Επιλογήρ:  EEΑΕΦ 171 / ΕΕΛΦ 206:    

Αρταίος Τόπος και Μαρτσρίες – Τρωάδα 

 

Τύπορ μαθήμαηορ: Ανάπηςξηρ δεξιοηήηων 

 

Διδάζκονηερ:  Γεώξγηνο Π. Τζνκήο, Γεώξγηνο Παξαζθεπηώηεο, Χαξίιανο 

Μηραιόπνπινο  θ.ά.  

 

Έναπξη μαθημάηων:  14 Φεβξνπαξίνπ 2023, 12.00-15.00, Τ.Ε.Φ. Αίζνπζα Α΄  

 

Ηλεκηπονική ζελίδα μαθήμαηορ (URL): https://eclass.duth.gr/courses/432676/ 

 

Σηόρνο ηνπ καζήκαηνο απηνύ είλαη ε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε γλσξηκία ηνπ 

θηινιόγνπ κε έλαλ ηόπν ηεο αξραηόηεηαο, ν νπνίνο έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό 

ξόιν ζε ινγνηερληθά θαη κε ινγνηερληθά θείκελα ηεο Αξραίαο Ειιεληθήο θαη 

Λαηηληθήο  Γξακκαηείαο. Τν κάζεκα απηό, εθηόο από ηελ πξνώζεζε ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαη ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζα  βνεζήζνπλ 

ηηο θνηηήηξηεο / ηνπο θνηηεηέο ζηελ άζθεζε ησλ κειινληηθώλ ηνπο επαγγεικάησλ, όρη 

κόλν σο εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη σο εξγαδόκελσλ θαη εξεπλεηξηώλ / εξεπλεηώλ ζε 

δηάθνξνπο νξγαληζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο Φηινινγίαο, ηεο 

Αξραηνινγίαο, ηεο Ιζηνξίαο θαη ελ γέλεη ηνπ Πνιηηηζκνύ (π.ρ. μελαγνύ, επηζηεκνληθά 

ππεύζπλνπ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, ππαιιήινπ ζε εθνξείεο αξραηνηήησλ, κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο 

ρώξνπο θ.ά.). 

 

Τν γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2023 είλαη ε 

Τξσάδα θαη ε ζύλδεζε ηνπ ηόπνπ απηνύ κε έξγα ηεο αξραηόηεηαο ζρεηηδόκελα κε ηνλ 

Τξσηθό πόιεκν θαη αξραίεο γεσγξαθηθέο καξηπξίεο (π.ρ. Σηξάβσλα Γεωγραφικά). Τν 

κάζεκα ζα πιαηζησζεί, επίζεο, κε εηζεγήζεηο από αξραηνιόγνπο, κνπζεηνιόγνπο, 

ηζηνξηθνύο ηέρλεο θαη μελαγνύο.  

 

Καζώο ην κάζεκα απηό αλήθεη ζηνλ ηύπν καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, ε 

ελαζρόιεζε κε ηηο αξραίεο καξηπξίεο δελ ζα είλαη απζηεξά θηινινγηθή (γισζζηθή 

θαη πθνινγηθή αλάιπζε [γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλόκελα], κεηάθξαζε, 

δηεμνδηθόο εξκελεπηηθόο ζρνιηαζκόο).  Ωο εθ ηνύηνπ ην κάζεκα απηό κπνξνύλ λα ην 

δειώζνπλ θαη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο θαη άιισλ ηκεκάησλ (π.ρ. Ιζηνξίαο θαη 



Εζλνινγίαο, Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Παξεπμείλησλ Σπνπδώλ).    

 

Η αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηξηώλ θαη θνηηεηώλ δελ ζα πεξηιακβάλεη γξαπηέο εμεηάζεηο 

αιιά ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εξγαζίεο, ελώ ελδείθλπηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Τξσάδα (επαξρία 

Τζαλάθθαιε Τνπξθίαο) ζηα ηέιε Μαΐνπ 2023, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα 

παξνπζηάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαηά ηελ επίζθεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη ηνπνζεζηώλ.  

 

      

  

 

 


