ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ)
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΕΦΦ 139
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΣΥΝΗ ΑΠΌ ΤΟ 1669 ΩΣ ΤΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1770
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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 η εξοικείωση των φοιτητών με την ελληνική λογοτεχνία και λογιοσύνη στο
διάστημα που μεσολαβεί από την τουρκική κατάκτηση της Κρήτης (1669) μέχρι την εμφάνιση του πρώιμου
Διαφωτισμού (1770).
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να κατανοούν τις πνευματικές ζυμώσεις που επιτελούνται στον τουρκοκρατούμενο και παροικιακό
ελληνισμό αυτής της εποχής
Να γνωρίζουν τους σημαντικότερους συγγραφείς αυτής της περιόδου και τα έργα τους
Να κατανοούν τη σημασία αυτής της περιόδου για τη διαμόρφωση του νεότερου ελληνισμού και την
αφύπνιση της εθνικής συνείδησής του
Να γνωρίζουν και να χειρίζονται βασικές βιβλιογραφικές μελέτες για την εν λόγω εποχή
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
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Η πρόσληψη της Κρητικής Λογοτεχνίας στα Επτάνησα
•

Η επτανησιακή δημώδης ποίηση

•

Η πεζογραφία του θρησκευτικού ανθρωπισμού (Φρ. Σκούφος, Ηλ. Μηνιάτης)

•

Λογοτεχνία και λογιοσύνη στο Φανάρι και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

•

Η περίπτωση του Καισάριου Δαπόντε

•

Ο πρώιμος Διαφωτισμός στον τουρκοκρατούμενο και παροικιακό ελληνισμό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
• Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
πλατφόρμας classweb
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
• Eπικοινωνία μέσω email
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Αυτοτελής μελέτη και
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
83
προετοιμασία για τις
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
εξετάσεις
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Τρίωρη γραπτή εξέταση
3
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
Σύνολο Μαθήματος
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
(25 ώρες φόρτου εργασίας
125
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
ανά πιστωτική μονάδα)
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

Τρίωρη γραπτή εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήματα
σχετικά με:
Ι. το έργο των συγγραφέων της περιόδου 1669-1770
ΙΙ. τις κυρίαρχες τάσεις στην λογοτεχνία της περιόδου
ΙΙΙ. τη σημασία της εν λόγω περιόδου για τη διαμόρφωση του
νεότερου ελληνισμού

Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Αθήνη Στ., Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας1700-1830, Αθήνα: ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2010
• Αθήνα Στ- Ξούριας Γ., Νεοελληνική Γραμματεία 1670-1830, Αθήνα: 2015
• Αποστολόπουλος, Δ. Γ., Για τους Φαναριώτες. Δοκιμές ερμηνείας και μικρά αναλυτικά, Αθήνα:
ΕΙΕ/ΙΝΕ, 2003
• Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Α., Νεοελληνική αισθητική και ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Αθήνα:
Συμμετρία, 2008
• Δημαράς Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα: Ερμής, 2002.
• Ζώρας, Γ. Θ. & Μπουμπουλίδης, Φ. Κ., Επτανήσιοι προσολωμικοί ποιηταί, Αθήνα: 1953
• Κεχαγιόγλου, Γ., Πεζογραφική ανθολογία. Αφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός λόγος. Τόμ. 1:
Από το τέλος του Βυζαντίου ως τη Γαλλική Επανάσταση. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2009
• Ξούριας Γ., Ανεβαίνοντας τον Ελικώνα. Για την ποίηση του Γένους την εποχή του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού, Αθήνα: Gutenberg, 2018.
• Πεχλιβάνος Μ., Εκδοχές νεοτερικότητας στην κοινωνία του Γένους, Θεσσαλονίκη: 1999.

