ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΤΣΙΝΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΛΑ

ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ

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

Σεμινάρια

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

15

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

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΑΝΕΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (οι φοιτητές Erasmus μπορούν να εξεταστούν
στα αγγλικά, αν το επιθυμούν)
ΝΑΙ

https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp

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 επιτρέψει στους φοιτητές να εμβαθύνουν στα ζητήματα που
αφορούν τις τάσεις του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού στην ελληνική λογοτεχνία του
20ού αιώνα.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν σε βάθος το ιστορικό και ιδεολογικό υπόβαθρο ανάδυσης του μοντερνισμού
και του μεταμοντερνισμού.
Να αντιλαμβάνονται, να συζητούν και να ερευνούν περαιτέρω τους όρους και τις συνθήκες
υποδοχής αυτών των τάσεων στην Ελλάδα.
Να γνωρίζουν βιβλιογραφικά και να συμμετέχουν ερευνητικά στις συζητήσεις γύρω από τα
ζητήματα αντίληψης της πραγματικότητας, ταυτότητας, ιστορίας, έθνους, αλλά και τα

-

διάφορα τεχνοτροπικά ζητήματα στις δύο αυτές τάσεις.
Να κατανοούν σε βάθος και να συζητούν τους όρους διαδοχής των καλλιτεχνικών
ρευμάτων.
Να κάνουν βασική αρχειακή έρευνα αναφορικά με την πρόσληψη των δύο τάσεων και να
ερμηνεύουν ποσοτικά και ποιοτικά τα ευρήματά τους
Να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να συγκρίνουν σημαντικά ελληνικά έργα του
μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού.

Γενικές Ικανότητες

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

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Μοντερνισμός-μεταμοντερνισμός: Ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα
(νεοτερικότητα/μετανεοτερικότητα)
Θεματικές και τεχνοτροπικές ρήξεις και συνέχειες μεταξύ των δύο ρευμάτων
Πρόσληψη στην Ελλάδα: Περιοδικά, Μεταφράσεις, Κριτική
Συγκριτικές αναλύσεις έργων (αντίληψη της πραγματικότητας, ταυτότητα, ιστορία,
αυτοαναφορικότητα, τεχνοτροπικά ζητήματα)
Ερευνητικές ασκήσεις και εργασίες φοιτητών αναφορικά με την πρόσληψη των τάσεων
(βασική αρχειακή έρευνα και ανάλυση ευρημάτων) και τη συγκριτική ανάλυση έργων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

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.

Στην τάξη




Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία
μέσω της πλατφόρμας StudentsWeb
Eπικοινωνία μέσω email
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για την
προφορική παρουσίαση
Συγγραφή τελικής εργασίας

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
200

136

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

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

375

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.

Ερευνητικές ασκήσεις, προφορική παρουσίαση,
συμμετοχή στη σεμιναριακή συζήτηση (40%)
Γραπτή εργασία (60%)
Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η εμβάθυνση
στο αντικείμενο, η πρωτοτυπία και η πληρότητα της
έρευνας, όπως και η ευστοχία των συμπερασμάτων.
Λαμβάνεται επίσης υπόψη το γλωσσικό επίπεδο και οι
ικανότητες επικοινωνίας και μετάδοσης των
συμπερασμάτων της έρευνας προς την ερευνητική
κοινότητα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Peter Barry, «Μεταμοντερνισμός», Γνωριμία με τη θεωρία (μτφρ. Α. Νάτσινα), Βιβλιόραμα,
Αθήνα, 2013.
-Linda Hutcheon, “Limiting the Postmodern: The paradoxical aftermath of modernism”, A
Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction,, Routledge, London 1988, 37-56.
-Τάκης Καγιαλής, Η επιθυμία για το μοντέρνο: Δεσμεύσεις και αξιώσεις της λογοτεχνικής
διανόησης στην Ελλάδα του 1930, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007.
-Simon Malpas, The Postmodern, Routledge, London 2005 [αποσπάσματα]
-Αναστασία Νάτσινα, «Για τα όρια του μεταμοντερνισμού στην ελληνική πεζογραφία κατά
το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα», Α. Καστρινάκη, Α. Πολίτης, Δ. Τζιόβας (επιμ.), Για
μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα: Προτάσεις ανασυγκρότητης.
Θέματα και ρεύματα, Ηράκλειο: ΠΕΚ και Μουσείο Μπενάκη, 387-401.
-Martin Travers, Εισαγωγή στη νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία: από τον ρομαντισμό ως το
μεταμοντέρνο (μτφρ. Ι. Ναούμ - Μ. Παπαηλιάδη), Βιβλιόραμα, Αθήνα 2005 [αποσπάσματα
σχετικά με τον μοντερνισμό και τον μεταμοντερνισμό και σχολιασμένη βιβλιογραφία]
-Λίζυ Τσιριμώκου, «Μυθοπλασία και ιστορία: Άρης Αλεξάνδρου», Εσωτερική ταχύτητα.
Δοκίμια για τη λογοτεχνία , Άγρα, Αθήνα, σσ. 137-156.
-Δημήτρης Τζιόβας, «Ο μεταμοντερνισμός και η υπέρβαση της μυθοπλασίας», Μετά την
αισθητική, Οδυσσέας, Αθήνα 1987, σσ. 286-300.
- Dimitris Tziovas (ed.), Greek Modernism and Beyond, Rowman and Littlefield, Lanham
MD, 1997.
- Mario Vitti, Η γενιά του ’30: Ιδεολογία και μορφή, Αθήνα, Ερμής 1995

