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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΕΦΦ 171

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΛΑ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

ΚΑΝΕΝΑ
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 να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοούν τις
βασικές ειδολογικές συμβάσεις του ιστορικού μυθιστορήματος και τον ρόλο του στη λογοτεχνική
ιστορία του 19ου αιώνα.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του ιστορικού μυθιστορήματος
διακρίνει τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται η ειδολογική του ταυτότητα και οι
συμβάσεις ανάλογα με το λογοτεχνικό ρεύμα που κυοφορεί τις εξελίξεις (ρομαντισμός,
ρεαλισμός)
συνδυάζει τα λογοτεχνικά κείμενα και να τα συσχετίζει (κριτικές, θεωρητικά κείμενα) με τη
λογοτεχνική ιστορία και τα ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής τους
αναπτύσσει ερευνητικά ερωτήματα σε σχέση με τις ποικίλες τάσεις και τις εσωτερικές
διαφοροποιήσεις του ιστορικού μυθιστορήματος καθώς και τη διακειμενική του σχέση με
άλλα είδη
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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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
To Ιστορικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: όρια και ορισμοί. Το ιστορικό μυθιστόρημα
και οι ειδολογικές του συμβάσεις.
Η ρομαντική πεζογραφία στο εθνικό κέντρο. ‘’Ανατολή ή Δύση; ’’Το μυθιστόρημα σε ανυποληψία. Το
ρομάντζο του νεοελληνικού μυθιστορήματος . Το αναδυόμενο αναγνωστικό κοινό και ο αμφίθυμος
συντονισμός με τον ευρωπαϊκό περίγυρο. Η Μεγάλη Ιδέα.
Η πρόσληψη του Walter Scott και το ιστορικό μυθιστόρημα. Ιστοριογραφικά ενδιαφέροντα της
εποχής, τα Απομνημονεύματα, η αρχαιολογία.
Αλέξανδρος –Ρίζος, Ραγκαβής, Ο αυθέντης του Μορέως (1850/1876)
Στ. Ξένος, Η Ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως (1861)
Δ. Βικέλας , Λουκής Λάρας (1879/80). Το τέλος μιας πορείας.
Π. Δέλτα. Μια καθυστερημένη ανταπόκριση στον ρομαντισμό. Το Βυζάντιο ως θέμα του ιστορικού
μυθιστορήματος.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

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.
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,

•

Παρουσίαση της θεματικής του μαθήματος μέσω
power point
• Συζεύξεις σε ιστοσελίδες (links)
• Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω
της πλατφόρμας classweb
• Eπικοινωνία μέσω email
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Αυτοτελής μελέτη και
83
προετοιμασία για τις
εξετάσεις
Τελική γραπτή εξέταση
3

Σύνολο Μαθήματος (25
ώρες φόρτου εργασίας
125
ανά πιστωτική μονάδα)
Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά (ή στα αγγλικά, για
φοιτητές Erasmus), η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις
σύντομης απάντησης και ερωτήσεις δοκιμιακής ανάπτυξης
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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.

σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Για την αξιολόγηση των απαντήσεων λαμβάνονται υπόψη:
η πληρότητα και η ευστοχία
ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και η
ωριμότητα της κριτικής σκέψης που δείχνουν
το επίπεδο του λόγου που χρησιμοποιείται (δομή
της απάντησης, ορθή χρήση της γλώσσας).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Βαγενάς Νάσος (επιμ.), Από τον «Λέανδρο» στον «Λουκή Λάρα». Μελέτες για την πεζογραφία της
περιόδου 1830-1880, Ηράκλειο: Π.Ε.Κ 1997
Ντενίση Σοφία, Το ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο Sir Walter Scott (1830-1880), Αθήνα:
Καστανιώτη 1994
Μητροφάνης Γιάννης, Το ιστορικό μυθιστόρημα για παιδιά και νέους κατά την περίοδο 1900-1980.
Τα πρόσωπα και τα προσωπεία, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Ρέθυμνο 2001
Πολίτη Τζίνα, Δοκίμια για το Ιστορικό Μυθιστόρημα. Σταθμοί στην εξέλιξη του είδους, Αθήνα: Άγρα
2000
Πολίτης Αλέξης, Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Αθήνα:
Ε.Μ.Ν.Ε-ΜΝΗΜΩΝ 32003 (1993)
Σαχίνης Απόστολος, Το ιστορικό μυθιστόρημα, Θεσσαλονίκη: Κωνσταντινίδη 31981 (1957)
Σκοπετέα Έλλη, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην
Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα: πολύτυπο 1988
Χατζοπούλου Λίτσα, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Μαρτυρία Λόγου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
1999
Fleishman, Avrom, The English Historical Novel, form Walter Scott to Virginia Woolf, Baltimore: Johns
Hopkins University Press 1971
Hugo Aust, Der historische Roman, Stuttgart: JB Metzler 1994
Lukacs Georg, The Historical Novel (μτφρ. Hannah & Stanley Mitchell), London: Merlin Press 1962
Müller Harro, Geschichte zwischen Kairos und Katastrophe, Frankfurt am Main: Athenäum 1988
Shaw Harry, The Forms of Historical Fiction, Sir Walter Scott and His Successors, Ithaca & London:
Cornell University Press 1983

