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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.
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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 κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον όρο amicitia κατά την ύστερη Ρωμαϊκή
Δημοκρατία και να αξιοποιήσουν τον διάλογο De amicitia, προκειμένου να διερευνήσουν τις απόψεις του
Κικέρωνα περί φιλίας, καταδεικνύοντας παράλληλα τη διακειμενική σχέση με την αρχαιοελληνική φιλοσοφία.
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καταβληθεί προσπάθεια εξοικείωσης των φοιτητών με τη γραμματική, το
συντακτικό και το βασικό λεξιλόγιο του διαλόγου, όπως επίσης και με την τεχνική μετάφρασης-κατανόησης του
διδαγμένου κειμένου.
Συγχρόνως, το μάθημα έχει τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:
1. Εισαγωγή στο είδος του φιλοσοφικού διαλόγου καθώς και εξοικείωση με όρους συνυφασμένους με την
amicitia (benevolentia, benignitas, gratia, fides, amor, existimatio).
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2. Εξέταση του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η έννοια της amicitia κατά τον 1ο αιώνα π.Χ.
3. Καλλιέργεια κριτικής σκέψης δίνοντας έμφαση στις ερμηνείες του διαλόγου από τους ίδιους τους φοιτητές και
αντιπαραθέτοντας απόψεις σύγχρονων μελετητών.
4. Αντίληψη της σημασίας της γραμματικής και της σύνταξης στη μετάφραση και την ερμηνεία του κειμένου.
Με το τέλος των παραδόσεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
1. Να μεταφράσουν σε ορθό νεοελληνικό λόγο το μεγαλύτερο μέρος του διαλόγου De amicitia.
2. Να αναφέρουν τις βασικές αρχές της amicitia όπως παρουσιάζονται στον διάλογο.
3. Να εξηγήσουν τη θέση που κατείχε η φιλοσοφία στη ζωή των Ρωμαίων κατά την ύστερη Ρωμαϊκή Δημοκρατία
καθώς και στη ζωή του ίδιου του Κικέρωνα.
4. Να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο ρόλο του Αττικού στη ζωή του Κικέρωνα και πώς το γεγονός ότι ο Αττικός ήταν
Επικούρειος δεν επηρέασε τη φιλία τους.
5. Να προσδιορίσουν την ιδιαιτερότητα της περιόδου κατά την οποία γράφεται ο διάλογος ως προς τον ρόλο του
Κικέρωνα στην πολιτική ζωή της Ρώμης και τους πιθανούς σκοπούς συγγραφής του έργου.
6. Να εντοπίσουν τη διακειμενική σχέση ανάμεσα στον διάλογο De amicitia και σε έργα από την αρχαία
ελληνική φιλοσοφία και, κατ’ επέκταση, να αποκτήσουν τη δεξιότητα σύγκρισης χωρίων από διαφορετικές πηγές
για την εξαγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων.
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
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Παράδοση 1:
Σύντομη εισαγωγή στη ζωή και την πολιτική καριέρα του Κικέρωνα με έμφαση στο πολιτικό πλαίσιο του
διαλόγου. Ρωμαϊκές και αρχαιοελληνικές πηγές στις οποίες εξετάζεται το θέμα της φιλίας (Πλάτωνας, Ξενοφών,
Αριστοτέλης, Επίκουρος, Πλαύτος, Λουκρήτιος, Καίσαρας, Σενέκας και Φρόντων). Προσπάθεια κατανόησης της
ιδιαίτερης θέσης που κατέχει ο διάλογος De amicitia στην παγκόσμια λογοτεχνία γύρω από το θέμα της φιλίας.
Παραδόσεις 2-12:
Δομή του διαλόγου και εισαγωγή στους χαρακτήρες του έργου. Εξέταση επιλεγμένων αποσπασμάτων του
διαλόγου από το πρωτότυπο με έμφαση στην ορολογία καθώς στις διαφορές του κικερώνειου κειμένου από τις
σύγχρονες απόψεις περί φιλίας και από τις βασικές αρχές της φιλίας κατά τον Αριστοτέλη και τον Επίκουρο.
Παράδοση 13:
Ανακεφαλαίωση των βασικών απόψεων του Κικέρωνα σχετικά με τη φιλία και τα κατώτερα είδη σχέσεων, τα
οποία ο ίδιος αρνείται να συμπεριλάβει στον όρο amicitia.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Χρήση προγράμματος power point κατά την παράδοση. Οι
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ διαφάνειες, οι οποίες θα παρουσιάζονται στην αίθουσα, θα
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

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

αναρτώνται την ίδια ημέρα μετά τη διάλεξη στην ιστοσελίδα του
μαθήματος (classweb). Επίσης, μία εβδομάδα πριν από κάθε
διάλεξη, εκτός από τα υπό εξέταση χωρία, θα παρέχονται πίνακες
με το βασικό λεξιλόγιο των χωρίων, ούτως ώστε οι φοιτητές να
έχουν τη δυνατότητα εξέτασης των κειμένων και, κατ’ αυτό τον
τρόπο, να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την ερμηνευτική και
γλωσσική τους ανάλυση. Στο τέλος κάθε αρχείου ppt θα υπάρχει
σχετική βιβλιογραφία (κυρίως άρθρα) για όσους επιθυμούν να
εμβαθύνουν σε κάποια πτυχή του διαλόγου.
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις

39 ώρες

Αυτόνομη μελέτη

83 ώρες

Γραπτή εξέταση

3 ώρες

Σύνολο

125 ώρες

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.
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