
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΝΕΦ 273 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο και άνω

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το θέατρο στην Ελλάδα της καχεκτικής δημοκρατίας 1949-1967

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

Παράδοση 3 5

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

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΘΠΑΦ 100

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στα ελληνικά) με δυνατότητα απαντήσεων της τελικής 
εξέτασης στα Αγγλικά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://classseb.cclclcocclcr//classsbscssp

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

Το μάθημα αποτελεί βασικό βήμα για την εξοικείωση του προπτυχιακού φοιτητή με μια από τις πιο
σημαντικές περιόδους για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, την
πρώτη μεταπολεμική περίοδο ως τη δικτατορία των συνταγματαρχών και συγκεκριμένα το διάστημα
1949-1967c
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών της αλληλεπίδρασης του
νεοελληνικού θεάτρου με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό και αμερικανικό αλλά κυρίως η αλληλεπίδραση
με τα πολιτικά γεγονότα που συντάραξαν τη χώρα κατά τη δεκαετία του 1950 και 1960c Αντίστοιχα,
η αλληλεπίδραση του θεάτρου με τη λογοτεχνία και τις υπόλοιπες τέχνες αλλά και η απεξάρτησή της
από αυτές θα απασχολήσει τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των συναντήσεωνc

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

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


 κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των παραστάσεων της περιόδου
 κάνει χρήση των εργαλείων και  των τεχνικών έρευνας πεδίου της θεατρολογικής έρευνας με

στόχο  την  ανάδειξη  κειμένων  ή  παραστατικών  τεκμηρίων  που  λανθάνουν  ή  που  βρίσκονται
περιφρονημένα σε βιβλιοθήκες και αρχείαc

 διακρίνει τα βασικά αισθητικά και ιδεολογικά ρεύματα και τις  κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες
από τις οποίες επηρεάστηκαν οι παραστάσεις και να μπορεί να καταδείξει τα σημάδια τουςc

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

• Αυτόνομη Εργασία
• Λήψη  αποφάσεων - Άρθρωση προσωπικού επιστημονικού θεωρητικού λόγου – Άσκηση 

κριτικής και αυτοκριτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ic       Εισαγωγή, το θέατρο του Μεσοπολέμου και της δεκαετίας του 1940 που προηγήθηκε
iic Το θέατρο στο πέρας του εμφυλίου πολέμου
iiic Το Εθνικό Θέατρο και οι πολιτικές διαμάχες για τη διοίκησή του 
ivc 1954: Η επανίδρυση του Θεάτρου Τέχνης και η στέγαση στο υπόγειο του Ορφέα
vc 1954: Φεστιβάλ Επιδαύρου
vic Η νέα ακμή της Επιθεώρησης και της (κινηματογραφικής) κωμωδίας
viic  Κηποθέατρα και λαϊκά θεάματαc Η Οπερέταc Το Θέατρο Σκιών
viiic Μπέκετ, Ιονέσκο, Μπρεχτ, Ζενέ στις ελληνικές σκηνές
ixc Η πίεση της Αριστεράς στη θεατρική ζωή
Χc    Η νεοελληνική δραματουργία σε ακμή: Η Αυλή των Θαυμάτων του Ιc Καμπανέλλη 
ΧΙc   Εμπορικοί θίασοι με καλλιτεχνικές φιλοδοξίες  
ΧΙΙc Το θέατρο στην εξορία και η ένταξη των αγωνιστών που απελευθερώθηκαν στις δύσκολες νέες 

συνθήκεςc
ΧΙΙΙ Συνολική αποτίμηση της περιόδουc

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Βιντεοσκοπημένα και ηχογραφημένα μέρη των 
παραστάσεων
Φωτογραφικό υλικό
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας b-classs

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39

Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία 83

Συγγραφή τελικής εργασίας

Γραπτή εξέταση 3



(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

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

125

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.

 Ιc Γραπτή εξέταση στα ελληνικά (για τους φοιτητές E/ssmos 
στα Αγγλικά) όπου με χρήση τόσο Ερωτήσεων Ανάπτυξης 
όσο και Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών εξετάζεται η 
κατάκτηση των εννοιών του μαθήματος από τους φοιτητές 
και η δυνατότητά τους να αναγνωρίζουν κατάλοιπα της 
θεατρικής ζωής της περιόδου στη σημερινήc

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ Πλάτων, Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000, Καστανιώτηςcc
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Θόδωρος, Διάγραμμα Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2014
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Γρηγόρης,  Ξένοι  συγγραφείς  στο νεοελληνικό  θέατρο (1945-1967)  από  τη  μεριά  της
δραματουργίας, Ηρόδοτος, Αθήνα 2018
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ελενα,  Το νεοελληνικό θέατρο στα χρόνια της καχεκτικής δημοκρατίας (1944-
1967), Ισνάφι, Ιωάννινα 2017c


