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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
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ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΙ (στην Ελληνική)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί:
1.Να κατανοεί τη χρήση των αρχαίων γραφικών υλών.
2. Να μεταφράζει αρχαία ελληνικά κείμενα γραμμένα σε παπύρους, όστρακα και πινακίδες.
3. Να εξαγάγει φιλολογικά, γλωσσολογικά και ιστορικά στοιχεία από τα παπυρικά κείμενα.
4. Να συζητά μεθοδολογικά θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη μιας γεωγραφικής περιοχής και να ανασυνθέτει
τομείς της αρχαίας κοινωνίας.
5. Να χρησιμοποιεί σύγχρονα βοηθητικά επιγραφικά εργαλεία στο διαδίκτυο (βάσεις δεδομένων, online
εκδόσεις κτλ.)
6. Να κατανοεί τον τρόπο εργασίας του παπυρολόγου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
Αυτόνομη εργασία,
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η άσκηση θα επικεντρωθεί στην μελέτη παπύρων της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου.
Κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες θα γίνουν διαλέξεις από τον διδάσκοντα σχετικά με την επιστήμη της
παπυρολογίας και τους αρχαίους ελληνικούς παπύρους, την εξέλιξη της ελληνικής γραφής, την έκδοση κειμένων
γραμμένων σε παπύρους, όστρακα και πινακίδες. Επίσης θα δοθούν ορισμένες φωτογραφίες με γνωστούς
παπύρους στους οποίες θα ασκηθούν οι φοιτητές στα θέματα και προβλήματα που παρέχουν.
Κατά την τέταρτη εβδομάδα οι φοιτητές θα ασκηθούν στην χρονολόγηση της γραφής των παπύρων.
Κατά την πέμπτη-δέκατη τρίτη εβδομάδα οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη μεταγραφή παπυρικών κειμένων και θα
εστιάσουμε στα στοιχεία που πρέπει σχολιάζονται σε ένα κείμενο (π.χ. κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά κτλ.).
Στην άσκηση επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή / τριας με τους αρχαίους ελληνικούς παπύρους, (α) ως υλικό
γραφής, (β) ως αρχαιολογικό αντικείμενο και (γ) ως κείμενο. Συγκεκριμένα οι σκοποί της άσκησης είναι:
1. H εξέταση της ιστορίας της περιοχής κατά την περίοδο γραφής του παπυρικού κειμένου.
2. Η αναγνώριση των διαφόρων τύπων των αρχαίων παπύρων, οστράκων και πινακίδων ως επιφανειών
αποτύπωσης κειμένου.
3. Η ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης και κατανόησης του περιεχομένου των παπύρων τους. Κατανόηση και
εξέταση του πολιτιστικού, πολιτικού και οικονομικού πλαισίου που οδήγησαν στην αποτύπωση ενός κειμένου σε
μια επιφάνεια.
4. Να γνωρίσουν οι φοιτητές τα μεγάλα corpora εκδόσεων παπύρων, οστράκων και πινακίδων. Η κατανόηση της
μεθοδολογίας επιστημονικής έκδοσης των παπύρων.
5. Η ανάπτυξη ικανοτήτων προφορικής παρουσίασης μιας εργασίας.
6. Να κινείται με άνεση στην παπυρολογική βιβλιογραφία.
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη.
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως Την τέταρτη εβδομάδα σε ανοικτό χώρο (πιθανώς σε συνδυασμό
εκπαίδευση κ.λπ. με μία εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη) για την άσκηση στη
δημιουργία οστράκων και πινακίδων.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ πλατφόρμας classweb
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Άσκηση
39
μέθοδοι διδασκαλίας.
Ασκήσεις Πράξης που
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
εστιάζουν στην εφαρμογή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
μεθοδολογιών και ανάλυση
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
μελετών περίπτωσης σε
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
μικρότερες ομάδες φοιτητών
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
Ομαδική Εργασία σε μελέτη
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
περίπτωσης. Εκπόνηση
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
σχεδίων διαχείρισης έργου
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
Εκπαιδευτική εκδρομή /
10/26
δημιουργία, κ.λπ.
Μικρές ατομικές εργασίες
εξάσκησης
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
Αυτοτελής Μελέτη
50
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
Σύνολο Μαθήματος
125
του ECTS
(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

1. Προφορική παρουσίαση ασκήσεων στην τάξη
2. Γραπτή εξέταση

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.
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