
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    ΛΙΤΙΝΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦΦ080 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

1ο-12ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ 

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 ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

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: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 



ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. 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 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί:  

1.Να κατανοεί τη χρήση των αρχαίων γραφικών υλών. 

2. Να μεταφράζει αρχαίες ελληνικές επιγραφές. 

3. Να εξαγάγει φιλολογικά, γλωσσολογικά και ιστορικά στοιχεία από τις αρχαίες 
επιγραφές. 

4. Να συζητά μεθοδολογικά θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη μιας γεωγραφικής 
περιοχής και να ανασυνθέτει τομείς της αρχαίας κοινωνίας. 

5. Να χρησιμοποιεί σύγχρονα βοηθητικά επιγραφικά εργαλεία στο διαδίκτυο (βάσεις 
δεδομένων, online εκδόσεις κτλ.) 

6. Να κατανοεί τον τρόπο εργασίας του επιγραφικού. 

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,  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η άσκηση θα επικεντρωθεί στην μελέτη επιγραφών της ελληνιστικής και ρωμαϊκής 
περιόδου.  

Κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες θα γίνουν διαλέξεις από τον διδάσκοντα σχετικά με την 
επιστήμη της επιγραφική και τις αρχαίες ελληνικές επιγραφές, την εξέλιξη της ελληνικής 
γραφής, την έκδοση επιγραφικών κειμένων. Επίσης θα δοθούν ορισμένες φωτογραφίες με 
γνωστές επιγραφές στις οποίες θα ασκηθούν οι φοιτητές στα θέματα και προβλήματα που 
παρέχουν. 

Κατά την τέταρτη εβδομάδα οι φοιτητές θα ασκηθούν στη δημιουργία εκτύπων επιγραφών 
(ενδεχομένως σε αρχαιολογικό χώρο ή στο Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής) 

Κατά την πέμπτη-δέκατη τρίτη εβδομάδα οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη μεταγραφή 
επιγραφικών κειμένων και θα εστιάσουμε στα στοιχεία που πρέπει σχολιάζονται σε ένα 



κείμενο (π.χ. κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά κτλ.).  

Στην άσκηση επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή / τριας με τις αρχαίες επιγραφές, (α) ως 
υλικό γραφής, (β) ως αρχαιολογικό αντικείμενο και (γ) ως κείμενο. Συγκεκριμένα οι σκοποί 
της άσκησης είναι: 

1. H εξέταση της ιστορίας της περιοχής κατά την περίοδο χάραξης της επιγραφής. 

2. Η αναγνώριση των διαφόρων τύπων των αρχαίων επιγραφών ως επιφανειών αποτύπωσης 
κειμένου.  

3. Η ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης και κατανόησης του περιεχομένου των επιγραφών 
τους. Κατανόηση και εξέταση του πολιτιστικού, πολιτικού και οικονομικού πλαισίου που 
οδήγησαν στην αποτύπωση ενός κειμένου σε μια επιφάνεια.  

4. Να γνωρίσουν οι φοιτητές τα μεγάλα corpora εκδόσεων επιγραφών. Η κατανόηση της 
μεθοδολογίας επιστημονικής έκδοσης των επιγραφών.  

5. Η ανάπτυξη ικανοτήτων προφορικής παρουσίασης μιας εργασίας. 

6. Να κινείται με άνεση στην επιγραφική βιβλιογραφία. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη.  

Την τέταρτη εβδομάδα σε ανοικτό χώρο (πιθανώς σε 
συνδυασμό με μία εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη) 
για την άσκηση στη δημιουργία εκτύπων επιγραφών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας classweb 

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, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Άσκηση 39 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 

 



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 

μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

 

 

Εκπαιδευτική εκδρομή 
/ Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

10/26 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 50 

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, 

 

1. Προφορική παρουσίαση ασκήσεων στην τάξη 

2. Γραπτή εξέταση 

 

 



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. 

3. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Νίκη Οικονομάκη - Γιάννης Τζιφόπουλος, Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική, 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015. 

M. Guarducci, Η Ελληνική επιγραφική από τις απαρχές ως την ύστερη ρωμαϊκή 
αυτοκρατορική περίοδο, Μετάφραση: Κώστας Κουρεμένος. Εποπτεία/βιβλιογραφική 
ενημέρωση: Σ. Ανεζίρη, Χ. Κριτζάς, Κ. Μπουραζέλης, MIET, Αθήνα 2008. 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΕΦΦ 
101 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ 

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 

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: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 εξοικειώσει τους φοιτητές με την ηρωϊκή επική 
ποίηση της αρχαϊκής περιόδου και πιο συγκεκριμένα με τα ομηρικά έπη και μάλιστα την 
Ιλιάδα (στην πρωτότυπη μορφή).  

 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι 
σε θέση: 

 

 Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη και διαμόρφωση του έπους στην 
αρχαία Ελλάδα, τα είδη και τους εκπροσώπους του 

 Να κατανοούν τα ιστορικά συμφραζόμενα ανάπτυξης και διάδοσης των ομηρικών 
επών, αλλά και να μπορούν να περιγράφουν σε ένα πρώτο, απλό επίπεδο τη σχέση 
μύθου και ιστορίας στα ομηρικά έπη (και κυρίως στην Ιλιάδα) 

 Να γνωρίζουν και να περιγράφουν ορισμένους βασικούς όρους, έννοιες και θεωρίες 
για τη σύνθεση των ομηρικών επών  

 Να γνωρίζουν το περιεχόμενο της Ιλιάδα (ολόκληρης από μετάφραση)  
 Να διαβάζουν στο πρωτότυπο επιλεγμένα τμήματα της Ιλιάδας, να αναγνωρίζουν & 

να αναλύουν βασικές μορφοσυντακτικές δομές των τμημάτων αυτών, να αναλύουν 
τη ρυθμική τους δομή, να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου τους 

 Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά τα τμήματα του έργου 
που διδάσκονται στο πρωτότυπο 

 Να εφαρμόζουν (σε ένα πρώτο επίπεδο) βασικούς όρους κι έννοιες επικής σύνθεσης 
στην ανάλυση των επιλεγμένων τμημάτων της Ιλιάδα 

 Να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να προχωρούν σε προτάσεις σχετικά με βασικά 
ερμηνευτικά ζητήματα (δομής-περιεχομένου) των ενοτήτων που διδάσκονται στο 
πρωτότυπο.  

 

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  

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  



Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό 
περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Προαγωγή κριτικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ι. Εισαγωγή στην επική ποίηση  

ΙΙ. Ομηρος – Ομηρικά Επη  

ΙΙΙ. Τροία, τρωικός πόλεμος, νόστοι 

ΙV. Ιλιάδα: επισκόπηση περιεχομένου, διαίρεση σε ενότητες, παράδοση του 
κειμένου, γλώσσα, μέτρο 

V. Μελέτη κειμένου από το πρωτότυπο  

Θεματικός άξονας: ο Εκτωρ στην Ιλιάδα 

(Επιλογή ενοτήτων κυρίως από ραψ. Ζ, Θ, Π, Χ, Ω) 

VΙ. Η κληρονομιά του Ομήρου και η πρόσληψη της Ιλιάδας: αδρομερές 
σχεδιάγραμμα – ενδεικτικά παραδείγματα. 

 

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 

 Χρήση βάσεων δεδομένων 
 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο λογισμικό (ppt, videos κ.λπ.) 
 Χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (moodle) 
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας 

classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

 

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 

Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 

39 

 

Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 

 

83 

 

 



 

Τελική γραπτή 

εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτικ 

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. 

 

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει:  

Ι. Ερωτήσεις γραμματολογικού περιεχομένου 

ΙΙ. Ερωτήσεις γνώσης και κατανόησης όλου του περιεχομένου της Ιλιάδας 

ΙΙΙ. Ασκήσεις γλωσσικές (μορφοσυντακτικής αναγνώρισης όρων, κατανόησης 
λεξιλογίου και νοηματικής απόδοσης στα Νέα Ελληνικά χωρίων από τις διδαγμένες 
ενότητες στο πρωτότυπο) & ασκήσεις μετρικές  

ΙV. Ερμηνευτικές ερωτήσεις (πάνω στη δομή και το περιεχόμενο των διδαγμένων 
ενοτήτων στο πρωτότυπο) 



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  

Kirk, G.S. κ.α., Ομήρου Ιλιάδα: κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, τομ. Α-ΣΤ, 
επιμ. Δ. Ιακώβ & Α. Ρεγκάκος, μετ. Ηλ. Τσιριγκάκης κ.α., Θεσσαλονίκη 
2003-2005.  

 

Allan, W., Homer: the Iliad, Bristol 2012.  

Cairns, D.L., Oxford Readings in Homer’s Iliad, Oξφόρδη 2002. 

Edwards M. W., Όμηρος: ο Ποιητής της Iλιάδoς, μτφρ. B. Λιαπής,, N. Mπεζαντάκος, 
Aθήνα 2001. 

Fowler, R., The Cambridge Companion to Homer/ ΄Ομηρος: είκοσι μία εισαγωγικές 
μελέτες, επιμ. ελλ.εκδ. Φ. Μανακίδου, μτφρ. Β. Τσιάλας, Ν. Τζένου, Αθήνα 2013.  

Morris Ι. & Powell B., A New Companion to Homer/ Εγχειρίδιο Ομηρικών Σπουδών, 
μετ. Φ. Πέτικα κ.α., επιμ. ελλ. έκδ. Α. Ρεγκάκος, Αθήνα 2009. 

Redfield, J., Η Τραγωδία του Έκτορα: Φύση & Πολιτισμός στην Ιλιάδα, μετ. Ο. 
Μπακάλη, Αθήνα 1992. 

de Romilly, J., Εκτωρ, μετ. Μ. Αθανασίου, Αθήνα 1998.  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΛΟΥΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΕΦΦ 
119 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ 

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 

Διαλέξεις 3 5 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΕΝΟΤΗΤΑ) 



Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 

Εξοικείωση των φοιτητών με τον ποιητικό λόγο (μορφολογία, σύνταξη, διάλεκτο, ύφος), το 
λογοτεχνικό είδος, το ιστορικό, θρησκευτικό και πολιτικό κοινωνικό υπόβαθρο των 



ποιητικών συνθέσεων και με ζητήματα που αφορούν στην παράσταση των ωδών. 

Αναλυτικότερα οι φοιτητές αναμένονται 

(α) να αναγνωρίζουν τους διαλεκτικούς τύπους, να συντάσσουν και να μεταφράζουν τα 
κείμενα 

(β) να εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά και συστατικά της μελικής ποίησης 

(γ) να μπορούν να ερμηνεύουν τις ποιητικές επιλογές λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιστορικά, 
προσωπογραφικά, πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα καθώς και θρησκευτικές/λατρευτικές 
παραμέτρους 

(δ) να εξοικειωθούν με ζητήματα που αφορούν στον τρόπο και τον τόπο της παράστασης των 
ωδών (χορική/μονωδική εκτέλεση, πανελλήνια ή τοπικά ιερά/ συμπόσια, κλπ.) 

 

 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(α) Εις βάθος γλωσσική επεξεργασία με έμφαση στη μορφολογία και την σύνταξη 
και (β) ερμηνεία επιλεγμένων ωδών: Ωδές 3, 4, 15,16, 17, 18, 19. 

 

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 

 Χρήση βάσεων δεδομένων 
 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο λογισμικό 

(ppt κ.λπ.) 
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της 

πλατφόρμας classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 

96 



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 

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

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 

 

 

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει 
2 μέρη εκ των οποίων το ένα είναι αυξημένης βαρύτητα (55% ή 
5.5/10). Αναλυτικά  

Α΄ μέρος (Μορφολογία, σύνταξη, μετάφραση) 55% ή 5.5/10 

Β΄ μέρος (Αρχαιογνωσία, ερμηνεία) 45% ή 4.5/10 

 



Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  

 

Αθανασάκη, Λ. 2009. ἀείδετο πὰν τέμενος. Οι χορικές παραστάσεις και το κοινό τους 
στην αρχαϊκή και πρώιμη κλασική περίοδο. Ηράκλειο: ΠΕΚ 

Περυσινάκης, Ι. Ν. 2012. Αρχαϊκή λυρική ποίηση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμας 

Segal, C. 2005 (ελλην. μτφρ. Ν. Κονομή κά) ‘Το χορικό λυρικό άσμα τον 5ο αι.’ 
στον τόμο P. Easterling – B. Knox (επιμ.) Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, 
σελ. 299-327. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμα. 

Willcock M. M. – Maehler H. 2008 (ελλην. μτφρ. Κ. Δημοπούλου) Πίνδαρος – 
Βακχυλίδης. Αθήνα: Μεταίχμιο 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ) (EE 
ΕΞΑΜΗΝΟ [ΙΙΙ] ) 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΕΦΦ160 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

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 

Διαλέξεις 3 5 

Φροντιστηριακή Άσκηση 1  

   

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: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 εξοικειώσει τους φοιτητές με την αρχαιοελληνική 
δραματική ποίηση και πιο συγκεκριμένα με τη δραματική τέχνη του Ευριπίδη, όπως αυτή 



μπορεί να προσεγγιστεί και να αποτιμηθεί μέσα από τη μελέτη της τραγωδίας Ανδρομάχη.  

 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 

 

 Να γνωρίζουν τα ιστορικά συμφραζόμενα μέσα στα οποία εγγράφεται και 
αναπτύσσεται η δραματική ποίηση και κυρίως η τέχνη του Ευριπίδη.  

 Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που 
χρησιμοποιούνται για την ιστορία του θεάτρου του 5ου π.Χ. αι., αλλά και για την 
περιγραφή της δομής της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και δη της ευριπίδειας 
τραγωδίας 

 Να εφαρμόζουν τους βασικούς όρους μορφής και δομής της αρχαιοελληνικής 
τραγωδίας στην τραγωδία Ανδρομάχη του Ευριπίδη.  

 Να αναγνωρίζουν & να αναλύουν βασικές μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας της 
Ανδρομάχης, να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου του και να 
σχολιάζουν πολύ βασικά κειμενικά ζητήματα 

 Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά βασικά τμήματα του έργου 
 Να γνωρίζουν και να αναλύουν το μυθικό αλλά και ιστορικό πλαίσιο του 

συγκεκριμένου ευριπίδειου δράματος 
 Να κατανοούν και να αναλύουν βασικά ζητήματα δραματικής σύνθεσης, δραματικών 

χαρακτήρων και σκηνικής παρουσίασης στην Ανδρομάχη 
 Να κρίνουν σε ένα πρώτο βαθμό μορφές συγχρονικού ή και διαχρονικού διαλόγου της 

Ανδρομάχης με άλλα ποιητικά/ καλλιτεχνικά έργα.  

 

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  

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  



Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό 
περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

Αυτόνομη εργασία 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Προαγωγή κριτικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ι. Εισαγωγή στο αρχαίο ελληνικό δράμα 

ΙΙ. Εισαγωγή στη δραματική ποίηση του Ευριπίδη – η Ανδρομάχη (ειδικότερα 
ζητήματα: χρονολόγηση, μυθικό πλαίσιο, περίγραμμα περιεχομένου, ζητήματα 
δομής, ιστορικά συμφραζόμενα, το πρόβλημα της παράστασης) 

ΙΙΙ. Μελέτη κειμένου  

α: Πρόλογος του έργου 

β: Πάροδος Χορού (άλλα ζητήματα: δομή και μέτρα των λυρικών μερών της 
τραγωδίας) 

γ. Πρώτο επεισόδιο & πρώτο στάσιμο 

δ. Δεύτερο επεισόδιο  

ε. Δεύτερο στάσιμο (ο ρόλος του χορού στην τραγωδία, αυτοαναφορικότητα, 
τελετουργία) 

στ. Τρίτο επεισόδιο & τρίτο στάσιμο 

ζ. Τέταρτο επεισόδιο & τέταρτο στάσιμο  

η. Εξοδος του δράματος 



IV. Η ένταξη του έργου στον ευρύτερο τρωικό μυθικό κύκλο, σχέση ‘μύθου’ & 
‘ιστορίας’, σχέσεις μύθου & τελετουργίας.  

 

 

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 

 Χρήση βάσεων δεδομένων 
 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο 

λογισμικό (ppt, videos κ.λπ.) 
 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (moodle) 
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 

μέσω της πλατφόρμας classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

 

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. 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις 

13 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 

73 

  

  

  



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 

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

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. 

 

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα 
περιλαμβάνει:  

Ι. Ερωτήσεις γραμματολογικού περιεχομένου 

ΙΙ. Ασκήσεις γλωσσικές (μορφοσυντακτικής 
αναγνώρισης, λεξιλογίου και νοηματικής απόδοσης) 

ΙΙΙ. Ασκήσεις μέτρου και κειμενικών ζητημάτων 

ΙV. Ερμηνευτικές ερωτήσεις (πάνω στη δομή και το 
περιεχόμενο της Ανδρομάχης ) 

  



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  

 

Gregory J., Οψεις και θέματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, Αθήνα 2010.  

Ιακώβ, Δ. (1996), ‘Η Ανδρομάχη του Ευριπίδη’, Φιλόλογος  86: 381-95 

Kovacs, D. (1980), The Andromache of Euripides: an Interpretation, Michigan. 

Lesky Α., Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, τόμ. 2, μτφρ. Ν. Χουρμουζιάδης, 
Αθήνα 1987. 

Lloyd, Euripides. Andromache, Warminster 20052. 

Stevens, P. T., Ευριπίδου Ανδρομάχη, μετ. Κ. Καβουνίδου, Αθήνα 2010. 

[= (1971), Euripides Andromache, Oxford] 



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

AEΦΦ 
170 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, ΣΦΗΚΕΣ 

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 

Διαλέξεις 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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 εισαγάγει τους φοιτητές στην κωμωδία του 



Αριστοφάνη και στη μελέτη και ερμηνεία ενός αντιπροσωπευτικού έργου όπως οι 
Σφῆκες. 

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση 

-να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν την τυπική δομή της Παλαιάς Κωμωδίας και 
τις αποκλίσεις της. 

-να κατανοούν το αριστοφανικό κείμενο και να αποτιμούν τις υφολογικές του 
ποιότητες και τη θεατρική του δυναμική.  

-να κατανοούν τη λειτουργία της αριστοφανικής σάτιρας και τα είδη του χιούμορ, 
στο πλαίσιο των πολιτικών συζητήσεων και διενέξεων της εποχής. 

-να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τη βασική βιβλιογραφία για τον Αριστοφάνη. 

 

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 



-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει: 

-Εισαγωγή στην κωμωδία του Αριστοφάνη, με έμφαση στην τυπολογία της Παλαιάς 
κωμωδίας [Δομή, χαρακτήρες, Χορός και είδη χιούμορ].  

-Ανάγνωση επιλεγμένων ενοτήτων και ερμηνεία (ζητήματα σάτιρας, γλώσσας, 
ύφους, μέτρου, μετάφρασης).  

- Ανάλυση βασικών θεμάτων και μοτίβων της συγκεκριμένης κωμωδίας, με έμφαση 
στην παρωδία του δικανικού συστήματος και στην ανατροπή των σχέσεων πατέρα-
γιου.  

- Συζήτηση προβλημάτων σκηνοθεσίας και παράστασης.  

-Σύντομη επισκόπηση των παραστάσεων του έργου στην Ευρωπαϊκή και τη νεότερη 
Ελληνική σκηνή. 

 

 

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 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email 



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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 

83 

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

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 

 

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει 
ερωτήματα σχετικά με:  

α. τη φύση, τη λειτουργία και την τυπολογία της 
Παλαιάς Κωμωδίας. 

β. την απόδοση στη ν.ε. φράσεων του κειμένου με 
σχετική νοηματική αυτοτέλεια. 

γ. την ιδεολογία, την πολιτική, το ύφος, τη σάτιρα και 
την παράσταση. 

δ. τα απαγγελλόμενα μέτρα, γραμματικές αναγνωρίσεις 
και συντακτικούς χαρακτηρισμούς. 



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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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ) 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΜΕΛΙΝΑ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

AEΦ 
198 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΡΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 

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 

Διαλέξεις 3 5 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου 



Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Ναι (στην ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το είδος της 
ιστοριογραφίας και ειδικότερα με το έργο του Αρριανού, Αλεξάνδου Ανάβασις. Θα 
μελετηθούν επιλεγμένα κομμάτια από την Ανάβασι του Αρριανού, σε συνδυασμό με 



την Ανάβασι του Ξενοφώντα που αποτέλεσε το πρότυπό της. Ειδικότερα, με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

-να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του είδους της ιστοριογραφίας 

-να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αρριανού 

-να μεταφράζουν κείμενα του Αρριανού και να τα σχολιάζουν 

-να αναγνωρίζουν τις σημαντικότερες αφηγηματικές τεχνικές του Αρριανού 

-να εντοπίζουν ομοιότητες με και επιρροές από την Ανάβασι του Ξενοφώντα. 

 

 

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 



Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει:  

α) διαλέξεις για τη ζωή και το έργο του Αρριανού  

β) εισαγωγή στο είδος της ιστοριογραφίας 

γ) σχολιασμό επιλεγμένων αποσπασμάτων από την Αλεξάνδου Ανάβασι του 
Αρριανού 

 

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 

 Χρήση βάσεων δεδομένων 
 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο 

λογισμικό (ppt κ.λπ.) 
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 

μέσω της πλατφόρμας classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και  



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 

προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 83 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

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 

 

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα 
περιλαμβάνει:  

α) Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου για τη ζωή ή/και τις 
ιδέες του Αρριανού 

β) μετάφραση και σχολιασμό επιλεγμένων χωρίων 

γ) συντακτική ή/και γραμματική αναγνώριση τύπων  

 

Προαιρετικά, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν 
εργασία, η οποία, αν είναι καλή, προσθέτει ένα βαθμό 
στον βαθμό της εξέτασης. 

 



Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις / εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Θεοδώρου Χ. 
Σαρικάκη, Aθήνα 1998. 

Alexander the Great: the Anabasis and the Indica/Arrian; Translated by Martin 
Hammond; Introduction and notes by John Atkison, Oxford, OUP 2013. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
Ζαχαρούλα Πετράκη 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εαρινό 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦΦ 216 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πλάτων Συμπόσιον 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 προσεγγίζουν γλωσσικά 
και ερμηνευτικά την φιλοσοφική πεζογραφία του Πλάτωνος μέσα από τη μελέτη του διαλόγου 
Συμπόσιον.  
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά την πλατωνική πεζογραφία 
(κατανόηση μορφής και περιεχομένου [λεξιλόγιο και συντακτικές δομές]). 

- Να εξοικειωθούν με τις βασικές φιλοσοφικές θέσεις της μέσης πλατωνικής φιλοσοφικής 
σκέψης. 

- Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις υφολογικές και φιλοσοφικές διαφορές της πρώιμης, 
μέσης και ύστερης πλατωνικής συγγραφικής περιόδου. 

 
- Να κατανοούν τον Πλάτωνα μέσα στα λογοτεχνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της 



εποχής του. Σχέση φιλοσοφικής πεζογραφίας και ρητορικής.  
- Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές μελέτες της πλατωνικής βιβλιογραφίας. 

 
  
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 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Προαγωγή κριτικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Ο Πλάτων και η ζωή του. Το πλατωνικό corpus στα λογοτεχνικά συμφραζόμενα της εποχής του. 
Ειδολογικά χαρακτηριστικά. Εισαγωγή στη πλατωνική φιλοσοφία. Διαχωρισμός συγγραφικών 
περιόδων του Πλάτωνος, το πρόβλημα της χρονολόγησης των διαλόγων. 

2. Οι προσεγγίσεις της βιβλιογραφίας στα ποικίλα ερμηνευτικά προβλήματα που εγείρει το corpus 
(υφολογική ποικιλία, σωκρατικές επιδράσεις, φιλοσοφικές μέθοδοι). Εισαγωγή στο Συμπόσιο. 

3. Λεξιλογική, συντακτική και υφολογική ανάλυση του διαλόγου. Απόδοση του κειμένου στην Νέα 
Ελληνική και ερμηνεία του έργου.  

4. Η σχέση του διαλόγου με τους άλλους ερωτικούς διαλόγους του Πλάτωνος 
(Χαρμίδης, Λύσις, Φαίδρος). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 Χρήση βάσεων δεδομένων 
 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο λογισμικό 

(ppt, videos κ.λπ.) 
 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (moodle) 
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της 

πλατφόρμας classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

 
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. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 
 

39 

  



 
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 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
83 

  
  
  
  
Τελική γραπτή εξέταση 3 
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. 

 
Γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά 
 
 
 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση (ελληνική και μεταφρασμένη) 

Βλαστός Γ., Σωκράτης - Ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος, μετάφραση: Π.Καλλιγάς, εκδ. 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα, 1993. 

Θεοδωρακόπουλος Ι.Ν., Εισαγωγή στον Πλάτωνα, εκδ. Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», 6η έκδ., Αθήνα, 
2000. 

Gigon O., Σωκράτης - Η εικόνα του στην ποίηση και την ιστορία, μετάφραση: Ά. Γεωργίου, εκδ. 
Γνώση, Αθήνα, 1995. 
Κάλφας Β. και Ζωγραφίδης Γ., Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, εκδ. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 
Θεσσαλονίκη, 2006. 

Νεχαμάς Α., Η τέχνη του βίου - Σωκρατικοί στοχασμοί από τον Πλάτωνα στον Φουκώ, εκδ. Νεφέλη, 
Αθήνα, 2001. 

Συκουτρής, Ι. 2005 Πλάτων: Συμπόσιον. (Επιμέλεια, μετάφραση), ΚΑΚΤΟΣ.  

Συκουτρής, Ι. 1999. Πλάτων: Συμπόσιον. (Επιμέλεια, μετάφραση), Εστία. 

Szlezak T., Πώς να διαβάζουμε τον Πλάτωνα, μετάφραση: Π. Κοτζιά, εκδ. Θύραθεν, Θεσσαλονίκη, 
2004. 
Τaylor A.E., Πλάτων - Ο άνθρωπος και το έργο του, μετάφραση: Ι. Αρζόγλου, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα, 
1992. 
Williams B., Πλάτων - Η επινόηση της φιλοσοφίας, μετάφραση: Ε. Κεκροπούλου, εκδ. Ενάλιος, 
Αθήνα, 2001. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΛΙΤΙΝΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΕΦΦ276 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

1ο-12ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

3Ο-4Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΟΧΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΚΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ, ΔΥΣΚΟΛΟΣ 

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 ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ  3 5 

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

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 

Επιστημονικής Περιοχής 



Γνώσεων, 
Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

4. 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  

o Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε 
ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης 

o Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

o Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να 
κατανοεί και να σχολιάζει τα Γεωγραφικά του Στράβωνα στο λογοτεχνικό, 



πολιτιστικό και ιστορικό τους πλαίσιο. 

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 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τα δύο έργα του Στράβωνα ήταν τα Ιστορικά υπομνήματα και τα Γεωγραφικά. Από 
τα Ιστορικά υπομνήματα μόνο ελάχιστα αποσπάσματα σώθηκαν. Τα Γεωγραφικά 
αποτελούνται από 17 βιβλία, και θα διδαχθούν αποσπάσματα από το πρώτο βιβλίο, 
και ολόκληρο το πρώτο μέρος του 17ου βιβλίου (για την Αίγυπτο). 

1η εβδομάδα: Γενική εισαγωγή Γεωγραφία. Χαρακτηριστικά και εκπρόσωποι. 

2η εβδομάδα: Στράβων, έργα και επιβίωση των έργων του. 

3η-13η εβδομάδα: Μετάφραση και σχολιασμός αποσπασμάτων από τα Ιστορικά 
υπομνήματα και το πρώτο βιβλίο, και ολόκληρο το πρώτο μέρος του 17ου βιβλίου 
των Γεωγραφικών. Ερμηνευτικά σχόλια σχετικά με την γλώσσα και παράλληλα 
κείμενα σε άλλους γεωγράφους και ιστορικούς. 



Στην παράδοση επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή / τριας με: 

1. Τα χαρακτηριστικά της αρχαίας γεωγραφίας και να τα συγκρίνει με σημερινά 
αντίστοιχα.  

2. Το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έγραψε ο 
Στράβων.  

3. Την επιβίωση των έργων του ποιητή σε παπύρους και χειρόγραφα. 

4. Την μετάφραση και σχολιασμό του αρχαίου κειμένου. 

5. Την χρησιμοποίηση σύγχρονων βοηθητικών εργαλείων στο διαδίκτυο (βάσεις 
δεδομένων, online εκδόσεις κτλ.). 

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, 
Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), 
Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 

 



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 

μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

 

 

Εκπαιδευτική εκδρομή 
/ Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

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 

 

Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις: 

σύντομης απάντησης 

ανάπτυξης δοκιμίων 

πολλαπλής επιλογής 

 

 



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. 

7. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

St. Radt, Strabons Geographika mit Übersetzung und Kommentar. Buch XIV – XVII: 
Kommentar [Band 8], Göttingen 2009. 



 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

AEΦ
Φ 321 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

πέμπτο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

MIDDLE COMEDY 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ
Σ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Lectures of the instructor and oral 
presentations of the students 

3 8 

   

   



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 

Επιστημονική περιοχή 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΑEΦΦ 100, ΑEΦΦ 010/020/015 και τουλάχιστον 
μια παράδοση ή ένα σεμινάριο σε Αττική 
Κωμωδία. 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Νέα Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 

Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους φοιτητές στη Μέση 
Κωμωδία και να τους εξοικειώσει με τη μεθοδολογία του σχολιασμού 
κωμικών αποσπασμάτων. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι 
φοιτητές θα πρέπει: 

-να γνωρίζουν και να περιγράφουν τα τυπικά θέματα της Μέσης 
Κωμωδίας, 

-να κατανοούν τα προβλήματα που συνδέονται με την αποσπασματική 
κατάσταση των σωζομένων κειμένων, 

- να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν ζητήματα μετρικής, κριτικής 
κειμένου και ερμηνείας επιλεγμένων αποσπασμάτων, 

-να γνωρίζουν πώς να επιχειρούν την ανασύνθεση της υπόθεσης και 
επιμέρους σκηνών, 

-και να γνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές μελέτες της διεθνούς 
βιβλιογραφίας για τη Μέση Κωμωδία. 

 

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;. 

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, 

-παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, 

-αυτόνομη εργασία, 

-ομαδική εργασία, 

-προαγωγή τηε ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

-Εισαγωγή στη Μέση Κωμωδία. Πηγές των αποσπασμάτων, τυπολογία 
θεμάτων και χαρακτήρων. 

-Ανάλυση και ερμηνεία επιλεγμένων έργων από τον διδάσκοντα. Τίτλοι, 
περιεχόμενο, πηγές, κριτική του κειμένου, ερμηνεία και σχόλια κατά 
λήμματα. 

-Παρουσιάσεις από τους φοιτητές. 

 

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 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & 
επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας 
classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις από τον 
διδάσκοντα και 
προφορικές 
παρουσιάσεις από 
τους φοιτητές.  

39 



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 

  

Ατομική μελέτη και 
προετοιμασία για 
τις προφορικές 
παρουσιάσεις.  
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Εκπόνηση της 
γραπτής εργασίας.  

35 

  

  

  

  

  

Σύνολο 
Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

200 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας 
αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, 
Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, 

 

Προφορικές παρουσιάσεις και γραπτές εργασίες. 
Ο τελικός βαθμός είναι άθροισμα τριών 
παραμέτρων: 

α) της συμμετοχής στις συζητήσεις της τάξης, β) 
της προφορικής παρουσίασης και γ) της τελικής 
γραπτής εργασίας. 

 



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. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Kassel, R., Austin, C. (1989- ): Poetae Comici Graeci, I-VIII, Berlin.  

Nesselrath, H.G. (1990): Die attische Mittlere Komoedie. Ihre Stellung in der 
antiken Literaturkritik und Literaturgeschichte, Berlin-New York.  

Hunter, R. (1983): Eubulus. The Fragments, Cambridge. 

Arnott, W.G. (1996): Alexis: The Fragments. A Commentary, Cambridge. 

Olson, D. (2008): Broken Laughter: Select Fragments of Greek Comedy, Oxford.  

Rusten, J. (2011): The Birth of Comedy: Texts, Documents, and Art from Athenian 
Comic Competitions, 486-280, Baltimore. 

 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

Σπανουδάκης Κων/νος 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΕ 2017 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΕΦ 
348 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

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 

Διαλέξεις και προφορικές παρουσιάσεις 
των φοιτητών 

3 8 

   

   

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: 

 

ΑΕΦ 100, ΑΕΦ 015 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 

 



Το σεμινάριο υπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς: οι φοιτητές θα συνειδητοποιήσουν ότι 
η επιστήμη της φιλολογίας είναι σχεδόν σύμφυτη με τη δημιουργία των κειμένων, θα 
παρακολουθήσουν την ιστορική της εξέλιξη και θα εξοικειωθούν με το ιδιόλεκτο, τα 
συμφραζόμενα και τους σκοπούς των σχετικών κειμένων (αρχαία σχόλια, αρχαία 
λεξικά, γραμματικές εγχειρίδια κτλ.) 

 

Οι φοιτητές πρέπει στο τέλος να είναι σε θέση: 

- να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις βασικές εκδόσεις και τα έργα αναφοράς 
ευρύτερα και για το αντικείμενο του μαθήματος 

- να γνωρίζουν και να περιγράφουν τεχνικούς όρους που συνδέονται με αυτό (π.χ. 
σχόλιο, λήμμα κτλ.) 

- να εξοικειωθούν με το ιδιόλεκτο των σχετικών κειμένων 

- να εξοικειωθούν με την ιστορία της επιστήμης της φιλολογίας 

- να συγγράφουν άρτια επιστημονική εργασία, από την άποψη της δομής, της 
έκφρασης και της ηθικής 

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 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα θα επεξεργαστούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αρχαία λεξικά, 
γραμματικές και κυρίως αρχαία σχόλια σε διάφορα λογοτεχνικά κείμενα με έμφαση 
στον Όμηρο. Οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν στο να καταλαβαίνουν τη γλώσσα των 
κειμένων αυτών, να εντοπίζουν το σκοπό τον οποίο κάθε σχόλιο υπηρετεί καθώς και 
να συνειδητοποιήσουν τους μεγάλους σταθμούς στην εξέλιξη της ιστορίας της 
φιλολογίας. 

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 

• χρήση βάσεων δεδομένων 

• υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• επικοινωνία μέσω email  

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σεμινάριο 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
προφορική 
παρουσίαση 
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Συγγραφή τελικής 35 



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 

εργασίας 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

200 

 

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 

 

 

Προφορική παράδοση (20%) 

Γραπτή εργασία (80%) 



Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. H. Erbse, Scholia Graeca ad Homeri Iliadem, 7 vols, Berlin 1969-1987. 
2. E. Dickey, Ancient Greek Scholarship: A Guide to finding, reading, and 

understanding Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatical treatises, 
from their Beginnings to the Byzantine Period, Oxford 2007. 

3. R. Nünlist, The Ancient Critic at Work: Terms and Concepts of Literary 
Criticism in Greek Scholia, Cambridge 2009. 

4. S. Matthaios, F. Montanari, A. Rengakos (επιμ.), Brill's Companion to 
Ancient Scholarship, 2 τόμοι, Leiden 2015. 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

Ζαχαρούλα Πετράκη 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό 

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική 

ΤΜΗΜΑ Φιλολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΕΦΦ35
2 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

3ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πρόδρομες μορφές φιλοσοφικής σκέψης στην αρχαία 
ελληνική Ποίηση. 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ
Σ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

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 
προσεγγίζουν λεξιλογικά και ερμηνευτικά ένα ανθολόγιο φιλοσοφούντων ποιητών 
της αρχαϊκής και κλασικής εποχής. 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να 
είναι σε θέση: 

 

 Να κατανοούν την έννοια της πρόδρομης μορφής φιλοσοφικής σκέψης 
καθώς και τη πιθανή ρευστότητα που χαρακτηρίζει την ειδολογική 
ταυτοποίηση ορισμένων ποιητών και των έργων τους.  

 Να προσεγγίζουν λεξιλογικά, να ερμηνεύουν, καθώς και να αποδίδουν σε 
σωστά Νέα Ελληνικά την ποίηση προσωκρατικών φιλοσόφων (π.χ. 
Παρμενίδης, Εμπεδοκλής, Ξενοφάνης) και να διακρίνουν πιθανές επίδρασεις 
σε αυτούς της ποίησης του Ησιόδου και του Ομήρου.  

 Να διακρίνουν και να σχολιάζουν θέσεις, απόψεις και μοτίβα στην επική 
ποίηση και το διδακτικό έπος, αλλά και στα χορικά του αρχαιοελληνικού 
δράματος, τα οποία θα αποτελέσουν πηγή σημαντικών συζητήσεων στην 
φιλοσοφική πεζογραφία του 4ου αιώνα.  

 Να κατανοήσουν τη σημασία που έχει η μετάβαση από την ποίηση στον πεζό 
λόγο για την γέννηση και ανάπτυξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 
(Πλάτων).  

 Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές μελέτες της βιβλιογραφίας.  

 

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  

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 



Εργασία σε διεπιστημονικό 
περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

Αυτόνομη εργασία 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η σχέση ποίησης και φιλοσοφίας. Η προτεραιότητα της ποίησης έναντι της 
φιλοσοφίας. 

2. Ο Ησίοδος και η κοσμογονία: σχέση Ησιόδου και Πλάτωνος. 
3. Προσωκρατικοί φιλόσοφοι: Παρμενίδης και Εμπεδοκλής. Σχέση επικής 

ποίησης, πυθαγορείων και προσωκρατικών. 
4. Ο Πίνδαρος και οι γνώμες των εγκωμιαστικών ωδών.  
5. Πίνδαρος, Παρμενίδης και Πλάτων.  
6. Πρόδρομες μορφές φιλοσοφικής σκέψης στα χορικά μέρη των Τραγωδιών. 
7. Πλάτων και Ποίηση: η έριδα ποίησης και φιλοσοφίας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, 
Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

 Χρήση βάσεων δεδομένων 
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 

μέσω της πλατφόρμας classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 



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 

Διαλέξεις  39 

  

Αυτοτελής Μελέτη 83 

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

  

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 

 

Γραπτή εργασία, Δημόσια Παρουσίαση 



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. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ηλεκτρονικές πηγές: 

Society for Ancient Greek Philosophy link  

The Stanford Encyclopedia of Philosophy link  

Δευτερεύουσα βιβλιογραφία 

Gregory, J. (ed.) A Companion to Greek Tragedy, Blackwell Publishing, 2005. 

Kaufmann, A. W., Tragedy and Philosophy, Princeton University Press, 1968.  

Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M., Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι, ΜΙΕΤ, 2006.  

Lloyd, G. Polarity and Analogy: Two Types of Argumentation in Early Greek 
Thought, New York: Cambridge University Press, 1966. 

Nightingale, A. W. Genres in Dialogue: Plato and the Construct of Philosophy, 
Cambridge, 2000. 

Nussbaum, Martha. 1986/2001. The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek 
Tragedy and Philosophy. Cambridge. 

Seaford, R. Money and the Early Greek Mind: Homer, Philosophy, Tragedy, 
Cambridge, 2004.  

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ AKAΔ. ΈΤΟΥΣ 2016-17 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΦΦ207 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η Βυζαντινή ποίηση τον 11ο και 12ο αιώνα 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (με δυνατότητα και για αγγλικά στις 
εξετάσεις) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 
Πρόκειται για μάθημα που θα επιχειρήσει μία εισαγωγή στα ποιητικά είδη των 
βυζαντινών κατά τον 11ο και 12ο αι. Χωρίς να περιοριστεί σε ένα μόνο ακμάζον 
ποιητικό είδος (όπως π.χ. το επίγραμμα), η παράδοση θα επεκταθεί στη γνωριμία με 
όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του ποιητικού λόγου, όπως τη σάτιρα, το 
λόγιο μυθιστόρημα, την παραγωγή στον δημώδη λόγο με ποικίλο χαρακτήρα 
(ηρωικό, επαιτικό, κλπ.), τη διδακτική και περιγραφική ποίηση, τις δραματικές και 
ιστορικές συνθέσεις, τη χρονογραφική αφήγηση σε στίχο, τη συγγραφή ύμνων με 
λατρευτικό ή μη χαρακτήρα, τη θρηνητική λογοτεχνία κ.ά. Οι φοιτητές του 
μαθήματος θα κληθούν να απαντήσουν ερωτήματα και να κατανοήσουν ζητήματα 
όπως: 
- Τη σημασία του ποιητικού λόγου στην κοινωνία της εποχής. 
- Την έννοια της ποιητικής για τους βυζαντινούς συγγραφείς και το κοινό τους. 



- Τη σχέση των ποιητικών ειδών με την προγενέστερη παράδοση αλλά και την 
εξέλιξή τους, ιδιαίτερα κατά τη Μέση βυζαντινή περίοδο. 
- Το ρόλο των επώνυμων ποιητών στη παραγωγή της εν λόγω λογοτεχνίας, αλλά και 
στη δημόσια ζωή, είτε αυτή αφορά στην εκπαίδευση, είτε στην κρατική μηχανή. 
Ταυτόχρονα θα εξεταστούν και λίγες περιπτώσεις ανώνυμων συνθέσεων. 
- Τις προτιμήσεις των εν λόγω ποιητών, τόσο στη θεματική όσο και στα ποιητικά 
μέσα τους, ακολουθώντας μία παράδοση ή ανανεώνοντάς την. 
- Τη σημασία του μέτρου, προσωδιακού ή τονικού, στην ποιητική σύνθεση. 
- Την κυκλοφορία των ποιητικών ειδών με την παραγωγή βιβλίων, τη σύνδεσή τους 
με εικαστικές τέχνες, ή άλλους τρόπους. 
- Τελικά την ευρεία χρήση του ποιητικού λόγου σε ποικίλα συμφραζόμενα, ένα 
φαινόμενο που πήρε μεγάλη έκταση κατά τους εν λόγω αιώνες, καθιερώθηκε και 
ευνόησε αντίστοιχες τάσεις στο χώρο της ποίησης και κατά το Ύστερο Βυζάντιο.   
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 
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Εισαγωγή στην βυζαντινή ποίηση, όπως είχε διαμορφωθεί κατά τους προηγούμενους 
αιώνες. 
2. Παρουσίαση των βασικών τάσεων της έρευνας κατά τα τελευταία χρόνια. 
3. Παρουσίαση των κυριότερων επώνυμων εκπροσώπων της περιόδου (Συμεών Νέος 
Θεολόγος, Ιωάννης Μαυρόπους, Μιχαήλ Ψελλός, Χριστόφορος Μυτιληναίος, Θεόδωρος 
Πρόδρομος, κλπ.) αλλά κυρίως των ποιητικών ειδών που εισήγαγαν ή ανανέωσαν, όπως 
τους ύμνους, το μυθιστόρημα, τη σάτιρα, τη χρονογραφική αφήγηση. 
4. Αναλυτική συζήτηση για το επίγραμμα και την παρουσία του στη δημόσια ζωή και τη 
τέχνη της εποχής. 
5. Eξέταση της παραγωγής μη λατρευτικών χριστιανικών ύμνων (Συμεών Νέος Θεολόγος), 
συγκρίνοντας με το χώρο της καθαρά λατρευτικής υμνογραφίας. 
6. Παρουσίαση αποσπασμάτων από ερωτικά μυθιστορήματα σε λόγια γλώσσα. 
7. Έμφαση και σε σατιρικά ποιητικά κείμενα σε λόγια γλώσσα (Κατομυομαχία) και τη 
συνύπαρξή τους με αυτά σε δημώδη γλώσσα (Πτωχοπροδρομικά), ή με αντίστοιχα πεζά 
κείμενα της περιόδου. 
8. Η ταυτόχρονη εμφάνιση εκτενέστερων ποιητικών έργων, με πιο δημώδη χαρακτηριστικά, 
σίγουρα αποτελεί εξέλιξη που δεν είναι άσχετη με τα ευρύτερα λογοτεχνικά φαινόμενα της 
εποχής. 
9. Θα συζητηθούν τα γνωρίσματα των χρονογραφικών έργων σε στίχο (π.χ. Κων/νος 
Μανασσής)  και η διάδοσή τους κατά την εν λόγω περίοδο. 
10. Τέλος θα συνοψίσουμε πώς όλο αυτό το ετερόκλητο ποιητικό υλικό συνιστά 



ενδεχομένως εκφάνσεις μίας ενιαίας ποιητικής αισθητικής που ήκμαζε στην 
Κωνσταντινούπολη του 11ου και 12ου αι. 

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 

 Διδακτικό Υλικό (αρχεία, διαφάνειες, 
παρουσιάσεις, μελέτες) και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις, μελέτη και 
ανάλυση βιβλιογραφίας 

39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
83 

Τελική γραπτή εξέταση 3 
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. 

 
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση που θα άπτεται 
ζητημάτων: α) σχετικών με την εξέλιξη των 
ποιητικών ειδών κατά την εν λόγω μέση βυζαντινή 
περίοδο, β) σχετικών με συγκεκριμένες θεματικές 
και συγγραφείς ποιητικών κειμένων,  γ) τέλος για 
συγκεκριμένες τεχνικές, ιδεολογικά, θεωρητικά, 
γλωσσικά και λογοτεχνικά χαρακτηριστικά της 
ποίησης του 11ου και του 12ου αι. 
 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- F. Bernard, K. Demoen, Poetry and its contexts in eleventh-century Byzantium, 
Farnham-Burlington: Ashgate, 2012 
- Floris Bernard, Writing and Reading Byzantine Secular Poetry, 1025-1081, Oxford: 
OUP 2014  
- W. Hörandner, Poetry and Romances, στο Εlizabeth Jeffreys, J. Haldon και R. 
Cormack, Τhe Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oξφόρδη-Νέα Υόρκη 2008, 
894-906 
- H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. 
Β΄, Αθήνα 1992, 588-606 
-  Εlizabeth M. Jeffreys, το λήμμα epigram στο A. P. Kazhdan (εκδ.), The Oxford Dictionary of 
Byzantium, τ. 1, Nέα Υόρκη-Oξφόρδη 1991, 711 
- Εlizabeth M. Jeffreys-Μ. Jeffreys, το λήμμα Poetry (ecclesiastical, oral), στο A. P. 
Kazhdan (εκδ.), Τhe Oxford Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη-Oξφόρδη 1991, τ. 
3, 1688-90 



- Μ. D. Lauxtermann, The Spring of Rhymn, Bιέννη 1999, 39-42 = M. D. 
Lauxtermann, Οι απαρχές του ρυθμού. Ένα δοκίμιο για τον πολιτικό στίχο και άλλα 
βυζαντινά μέτρα, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2007 
- Μ. D. Lauxtermann, Byzantine Poetry from Pisides to Geometres: Texts and Contexts, Wien 
2003 
- C. A. Trypanis, Greek Poetry, From Homer to Seferis, London-Boston 1981 = Ελληνική 
ποίηση: από τον Όμηρο ως τον Σεφέρη, Αθήνα 1986 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΦΦ ?? (2016-2017) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΦΦ 
208 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφές (Εκφράσεις) στη βυζαντινή λογοτεχνία 

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 

Διαλέξεις  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: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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

2. 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 στοχεύει στο να παρουσιάσει στους φοιτητές τη ρητορική παράδοση της 
περιγραφής στη βυζαντινή γραμματεία, κοσμική και χριστιανική, μέσα από επιλεγμένες 
εκφράσεις, είτε ενσωματωμένες μέσα σε λογοτεχνικά έργα, είτε αυτόνομες.  Η θεωρητική 
υποστήριξη του μαθήματος συνίσταται στην παρουσίαση των αρχαίων θεωριών Περί 
Εκφράσεως του Ερμογένη και του Αφθονίου καθώς και στις παρατηρήσεις των σύγχρονων 
ερευνητών για το θέμα (Π. Αγαπητός, R. Webb, κ.α.). 
 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει διευρύνει τη σκέψη του 

στην ιστορία και τον πολιτισμό του Βυζαντίου και θα έχει προχωρήσει μερικά βήματα στην 
κατανόηση των σχέσεων λογοτεχνίας και τέχνης - αρχιτεκτονικής στα ιστορικά και ιδεολογικά της 
συμφραζόμενα. 



 
 

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 

 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Καλλιέργεια συνδυαστικής σκέψης 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
- Οι ρητορικές θεωρίες της Ύστερης Αρχαιότητας για τις Εκφράσεις. 
- Η αρχιτεκτονική της βυζαντινής ναοδομίας και οι  Εκφράσεις Ναών μέσα από 
επιλεγμένα παραδείγματα (Έκφραση Αγίας Σοφίας από τον Προκόπιο Καισαρείας, 
Έκφραση Ναού Αγίων Αποστόλων από τον Νικόλαο Μεσαρίτη). 
- Εκφράσεις έργων τέχνης.  
-Οι εκφράσεις των προγυμνασμάτων  
- Οι περιγραφές φυσικών φαινομένων (π.χ. τρικυμιών) και τοπίων. 
- Οι περιγραφές των προσώπων : από το στατικό, θεολογικό και ιστορικό, πορτραίτο 
στην τέχνη της προσωπογραφίας 

4. 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 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Eπικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

83 

Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 
Ι. Τρίωρη γραπτή τελική εξέταση που 
περιλαμβάνει: 



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. 

- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων 
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών. 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παναγιώτης Αγαπητός, Εικών και Λόγος (Έξι βυζαντινές περιγραφές έργων 

τέχνης), Εκδόσεις Άγρα, 2006 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12802ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΟΝ 10ο ΑΙΩΝ 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ AKAΔ. ΈΤΟΥΣ 2016-17 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΦΦ343 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έρωτας και θάνατος στα βυζαντινά κείμενα 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις και προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών 3 8 
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΒΥΦΦ100 και ΑΕΦΦ010 ή ΑΕΦΦ020 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 
To παρόν σεμινάριο θα έχει ως αντικείμενο μελέτης δύο διαφορετικά θέματα που 
αφορούν τη βυζαντινή λογοτεχνία, τον έρωτα και τον θάνατο. Καταρχήν θα 
συζητήσουμε ακριβώς γιατί έχουμε επιλέξει να εξεταστεί συνδυαστικά ο βαθμός που 
έχουν απασχολήσει τους βυζαντινούς συγγραφείς. Γι’ αυτό ξεκινώντας από την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, θα στοχεύσουμε στα 
παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα: 
- Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες-ουσες στο σεμινάριο πώς οι συγγραφείς καθ’ όλη 
τη διάρκεια του λεγόμενου Βυζαντίου όριζαν εξελικτικά τον έρωτα και τον θάνατο, 
πώς εξέφραζαν τον εαυτό τους σε σχέση με τον έρωτα και τον θάνατο και πώς 
ενδεχομένως συμμετείχαν συναισθηματικά στο αντίστοιχο βίωμα. 
- Να μελετήσουν τις διαφορετικούς πολλαπλούς συσχετισμούς που έχουν γίνει μέχρι 
τώρα από την έρευνα και να εντοπίσουν τα κείμενα που έχουν συνδεθεί με τέτοιου 
είδους προσεγγίσεις. 



- Να αναλύσουν τέτοιου είδους κείμενα και να αξιοποιήσουν κριτικά την ανάλυσή 
τους,  ώστε να τα συνδέσουν και με άλλα πολιτιστικά δεδομένα, λογοτεχνικές πηγές 
ή άλλου είδους μαρτυρίες (έγγραφα, τέχνες κ.ά.). 
- Να εστιάσουν σε συγκεκριμένα είδη που είναι αφιερωμένα κατεξοχήν στον έρωτα 
ή τον θάνατο (π.χ. ερωτική επιστολή, ερωτική μυθιστορία, επιτάφιοι και μονωδίες, 
επιτύμβια επιγράμματα, διαθήκες) και να εξετάσουν ποια στοιχεία υπερισχύουν στην 
κάθε συγγραφή. 
- Να αναγνωρίσουν τυχόν κοινά σημεία, με περισσότερο καθολικό χαρακτήρα, σε 
σχέση με τη συμμετοχή του ανθρώπου στο κάθε βίωμα, και να περιγράψουν πώς οι 
συγγραφείς τα χειρίζονται κειμενικά και λογοτεχνικά. 
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 
- Ομαδική εργασία 
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Εισαγωγική συζήτηση για την έννοια του έρωτα και του θανάτου στα βυζαντινά 
κείμενα και τα λογοτεχνικά είδη. 
2. Αναζήτηση ορισμού-ων των δύο στην παράδοση των κειμένων και της εξέλιξής 
τους μέσα στους αιώνες. 
3. Συζήτηση για τις αιτίες της δυναμικής παρουσίας των δύο βιωμάτων στις πηγές 
και στα κείμενα γενικότερα, σε σχέση με την αντίστοιχη παρουσία τους στα 
λογοτεχνικά είδη. 
4. Εντοπισμός και ανάλυση των αντιλήψεων σε σχέση με τον έρωτα και τον θάνατο, 
αξιοποιώντας τόσο περιφερειακά (π.χ. μαρτυρίες για τον αγοραίο έρωτα, για 
ευνούχους, για τη μνήμη θανάτου των μοναχών, ή τον θάνατο των αυτοκρατόρων), 
όσο και κεντρικά κείμενα (π.χ. ερωτική μυστική ποίηση, ερωτικά μυθιστορήματα του 
12ου αι., παρηγορητικές επιστολές και επιτάφιους λόγους). 
5. Κειμενικά μοτίβα και λογοτεχνικές τεχνικές που κυριαρχούν στα εν λόγω κείμενα. 
Η σημασία της ρητορικής, αλλά και η εξέλιξη στις λογοτεχνικές θεωρητικές απόψεις 
των βυζαντινών. 
6. Αναλυτική μελέτη των ειδών που σχετίζονται περισσότερο άμεσα με τον έρωτα ή 
τον θάνατο. 
7. Τελικά συμπεράσματα για τη συνολική αντίληψη, φιλοσοφία και στάση του 
βυζαντινού συγγραφέα αλλά και του κοινού του απέναντι στον έρωτα και τον 
θάνατο. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 



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 

 Διδακτικό Υλικό (αρχεία, διαφάνειες, 
παρουσιάσεις, μελέτες) και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάριο 39 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
προφορική 
παρουσίαση 

 
126 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας 

35 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

200 

 

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. 

 
Οι φοιτητές θα αξιολογούνται μέσα από τη 
συμμετοχή-παρουσία τους κατά τη ροή του 
σεμιναρίου στις εβδομαδιαίες συναντήσεις κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης θα συνεισφέρουν 
στη ανάπτυξη του γενικού θέματος, μέσα από την 
δημόσια παρουσίαση ενώπιον των συμφοιτητών 
τους, με την ειδικότερη πτυχή που θα έχουν οι 
ίδιοι αναλάβει, ενώ έτσι θα ελέγχεται και η πορεία 
της δουλειάς τους. Επιπρόσθετες ώρες 
συνεργασίας ανά ομάδα φοιτητών θα ορισθούν με 
την έναρξη των μαθημάτων. Τέλος μετά την 
ολοκλήρωση των μαθημάτων καθοριστική στην 
τελική βαθμολόγησή τους θα είναι η γραπτή 
εργασία που θα παραδώσουν μέχρι δύο εβδομάδες 
μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης 
εξεταστικής περιόδου. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Για τον θάνατο: 
- Π. Α. Αγαπητός, Ὁ θάνατος στὸ Βυζάντιο: ἀποσπασματικὲς εἰκόνες ἑνὸς ἄγνωστου 
κόσμου, Νέα Εστία τομ. 150, τευχ. 1737 (Σεπτέμβριος 2001), 269-286 
- D. Abrahamse, Death and Burial in Byzantium, The Greek Orthodox Theological 
Review 29 (1984), 115-194 
- Ν. Constas, Death and Dying in Byzantium, στο D. Krueger (επιμ.), Βyzantine 
Christianity, τ. 3, Μinneapolis 2006, σ. 125-145 
- G. Dennis, Death in Byzantium, DOP 55 (2001), 1-7 
- Gy. Moravcsik, Il caronte bizantino, Studi Bizantini e Neoellenici 3 (1931), 46-68 
- D. R. Reinsch, Der Tod des Kaisers: Beobachtungen zu literarischen Darstellungen 
des Sterbens byzantinischer Herrscher, Rechtshistorisches Journal 13 (1994), 247-
270 



- Α. Sideras, 25 unedierte byzantinische Grabreden, Θεσσαλονίκη 1990 
- Α. Sideras, Die byzantinischen Grabreden: Prosopographie, Datierung, 
Uberlieferung, 142 Epitaphien und Monodien aus dem byzantinischen Jahrtausend, 
Wien 1994 
 
Για τον έρωτα: 
- H.-G. Beck, Byzantinisches Erotikon,  München 1986 = H.-G. Beck, Βυζαντινόν 
ερωτικόν, μτφ. Ι. Δημητρούκας, Αθήνα  1999 
- Stavroula Constantinou, Female Corporeal Performances: Reading the Body in 
Byzantine Passions and Lives of Holy Women, Uppsala 2005 
- Carolina Cupane, Byzantinisches Erotikon: Ansichten und Einsichten, JÖB 37 
(1987), 213-33 
- Catia Galatariotou, Eros and Thanatos: a Byzantine hermit's conception of 
sexuality, BMGS 13 (1989), 95-137 
- Myrto Hatzaki, Beauty and the Male Body in Byzantium, London 2009 
- Liz James (επιμ.), Desire and Denial in Byzantium: papers from the 31st Spring 
Symposium of Byzantine Studies, University of Sussex, Brighton, March 1997, 
Aldershot 1999 
- Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parentè à Byzance aux XIe-XIIIe siécles, 
Paris 1992 
- I. Nilsson, Erotic Pathos, Rhetorical Pleasure: Narrative Technique and Mimesis in 
Eumathios Makrembolites’ Hysmine and Hysminias, Uppsala 2001 
- Str. Papaioannou, Michael Psellos on friendship and love: erotic discourse in 
eleventh-century Constantinople, Early medieval Europe 19 (2011), 43-61 
-  J.C.B. Petropoulos, Eroticism in Ancient and Medieval Greek Poetry, London 2003 
 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΠΑ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΦ 102 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 εξοικειώσει τους φοιτητές με την 
διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και τις ποικίλες μεταβολές που 
συνέβησαν στο σύστημά της από τις απαρχές της μέχρι τη Νέα Ελληνική.  
  Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής 

γλώσσας (σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή). 
 Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε εξελικτικής περιόδου 

καθώς και των αρχαίων διαλέκτων (Μυκηναϊκή, κλασική ελληνική, μετακλασική περίοδος κ.λπ) 
 Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις βασικές μεταβολές που συνέβησαν στα δομικά 

χαρακτηριστικά της γλώσσας από τη μία εξελικτική περίοδο στην επόμενη. 
 Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα στις αρχαίες διαλέκτους. 

 



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 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα παρουσιάζει την εξελικτική πορεία της ελληνικής γλώσσας από τις απαρχές της μέχρι την 
διαμόρφωση της Νέας Ελληνικής, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις μεταβολές της 
γλώσσας σε κάθε περίοδο. Περιλαμβάνει εισαγωγικά στοιχεία για τις αρχές και τις μεθόδους της 
ιστορικο-συγκριτικής γλωσσολογίας, για την προέλευση της Ελληνικής και την σχέση της με την 
Ινδοευρωπαϊκή, για τις γραφές και τα αλφάβητα, καθώς επίσης και για τις πηγές κάθε περιόδου. 
Εξετάζονται οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι, η βαθμιαία εξαφάνιση των αρχαίων διαλέκτων και η 
δημιουργία της Κοινής καθώς επίσης και οι ιδιαιτερότητες της μεσαιωνικής περιόδου της Ελληνικής 
οι οποίες συνετέλεσαν στην διαμόρφωση της Νέας Ελληνικής. 

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 

 Παρουσιάσεις – διδασκαλία με εξειδικευμένο 
λογισμικό (ppt κ.λπ.) 

 Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email 
 

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 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 
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ανά πιστωτική μονάδα) 
 

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. 

 
Τρίωρη γραπτή Εξέταση στην  ελληνική γλώσσα, η οποία θα 

περιλαμβάνει τα εξής:  

 

Ι. Ασκήσεις (μεταβολές της γλώσσας)          [25%] 
ΙΙ. Ερωτήματα σύντομης απάντησης             [75%] 

   

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Μπαμπινιώτης, Γ. (2002) Συνοπτική Ιστορία της ελληνικής γλώσσας με εισαγωγή στην 
ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία. Αθήνα.   

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, Α.-Φ. (επιμ.).(2001). Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Από τις αρχές έως την ύστερη 
αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 
[Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΒΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΦ 165 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 3 5 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
1. Να γνωρίζουν τα επιχειρήματα που οδήγησαν στην υπόθεση της Καθολικής 

Γραμματικής. 
2. Να γνωρίζουν τα επίπεδα ανάλυσης του γραμματικού συστήματος και τις μονάδες 

τους (μόρφημα-λέξη, λεξική και λειτουργική κατηγορία). 
3. Να χειρίζονται με επάρκεια τη σχετική επιστημονική ορολογία όταν τη συναντούν 

στη βιβλιογραφία. 
4. Να χρησιμοποιούν τον φορμαλισμό που τους επιτρέπει να αναλύουν δομικά 

πολυμορφηματικές λέξεις, φράσεις και προτάσεις. 
5. Να εφαρμόζουν διαγνωστικά κριτήρια για την ανάλυση της δομής της πρότασης.  
6. Περιγράφουν τη φύση της γραμματικών δομών και των σχέσεων μεταξύ 

τους.   
7. Αναλύουν τα βασικά στάδια δόμησης των προτάσεων.  
8. Αναλύουν τις διαφορετικές εξαρτήσεις-σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε εκ 

πρώτης όψεως μη συσχετιζόμενες δομές (μετακινήσεις).  
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 



Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία της 
Σύνταξης σύμφωνα με τη θεωρία της Γενετικής Γραμματικής και να τους προσφέρει 
βασικές γνώσεις σε σχέση με τα επίπεδα της μορφολογίας (δομή λέξης) και της 
σύνταξης (δομή πρότασης).  
Το μάθημα διαρθρώνεται σε έξι βασικές ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής: 
Α) Γενικές έννοιες: η γραμματική ως βιολογική ικανότητα του ανθρώπου, η Γλώσσα 
ως ικανότητα και η γλώσσα ως φυσική γλώσσα, η Γενετική Γραμματική και πώς 
αντιδιαστέλλεται προς την περιγραφική γραμματική, η επιστημονική μελέτη της 
Γλώσσας που συνίσταται στην παρατήρηση δεδομένων-διατύπωση γενικεύσεων-
πρόβλεψη-διάψευση ή τροποποίηση. Οι γλωσσικές διαισθήσεις και οι προτασιακές 
κρίσεις, η γλωσσική κατάκτηση και το λογικό πρόβλημα της γλωσσικής κατάκτησης, 
η Καθολική Γραμματική και τα τυπολογικά καθολικά, τα επιχειρήματα για την 
καθολική γραμματική, και η επαναδρομή ως το βασικό χαρακτηριστικό της 
ανθρώπινης γλώσσας.  
Β) Επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας: Φωνητική-Φωνολογία-Μορφολογία-Σύνταξη-
Σημασιολογία. Ποιες είναι οι μονάδες σε κάθε επίπεδο, ποιο το αντικείμενο κάθε 
επιπέδου. 
Γ) Οι μονάδες στη μορφολογία και τη σύνταξη: Οι Κατηγορίες και πώς τις 
αναγνωρίζουμε. Τα μορφήματα, η κλίση και η παραγωγή. Οι λεξικές και 
λειτουργικές κατηγορίες. 
Δ) Οι κανόνες στη σύνταξη. Κανόνες Φραστικής Δομής και Κανόνες Εισαγωγής 
Λεξικών Στοιχείων. Δέντρα-Διαγράμματα. Φράσεις. Διαγνωστικά κριτήρια δομής με 
έμφαση στην Παράταξη και την Υποκατάσταση. Παράταξη και επαναδρομικός 
κανόνας. Η επαναδρομή σαν αποτέλεσμα επαναδρομικού κανόνα και η επαναδρομή 
ως αποτέλεσμα επαναληπτικής διαδικασίας (μέσα από τις δευτερεύουσες προτάσεις). 
Ε) Η Σύνταξη του Χ-τόνος με έμφαση στην Ονοματική Φράση, την Φράση Κλίσης 
(Πρόταση) και τη Ρηματική Φράση. Οι έννοιες χαρακτηριστής, συμπλήρωμα, 
προσάρτημα και η επαναδρομικότητα των προσαρτημάτων.  
ΣΤ) Οι μετακινήσεις των στοιχείων από μια θέση σε μια άλλη, οι όποιες 
αποκαλύπτουν τις συσχετιζόμενες δομές στο μοντέλο της γενετικής 
μετασχηματιστικής σύνταξης.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας class-web 

 Επικοινωνία μέσω e-mail 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

83 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γραπτή τελική εξέταση (100% του τελικού βαθμού) που 
περιλαμβάνει: 
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων 
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών 
-    εφαρμογή διδαγμένων λύσεων σε νέα δεδομένα (Ασκήσεις 
Μορφολογίας, Ασκήσεις Σύνταξης, Ερωτήματα σχετικά με τις 
βασικές έννοιες και όρους της γενετικής μορφοσύνταξης) 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (στα Ελληνικά):  
 Για κάθε αντικείμενο εξέτασης θα υπάρχει αναλυτικό φυλλάδιο.  

 Fromkin V., Rodman R., Hyams, N. (2008). Εισαγωγή στη μελέτη της 
γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

 Pinker, S. (1995). Το Γλωσσικό Ένστικτο. Eκδόσεις Κάτοπτρο  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (στα Αγγλικά):  

 O’Grady, W., Dobrovolsky, M., & Aronoff, M. (1997). Contemporary 
Linguistics:  An Introduction, (3rd Ed). New York: St. Martin’s Press. 

 Carnie, A. 2006. Syntax: A Generative Introduction. Oxford: Blackwell 
Publishers. 

 Larson, R. 2010. Grammar as Science. Cambridge MA: MIT Press. 
 Cook, Vivian & Mark Newson. 1996. Chomsky’s Universal Grammar: An 

Introduction. Oxford: Blackwell.   
 Culicover, Peter. 1997. Principles and Parameters: Introduction to Syntactic 

Theory. Oxford: OUP. 
 Haegeman, Liliane. 1994. Introduction to Government and Binding Theory. 

Oxford: Blackwell. 
 Haegeman, Liliane. 2005. Thinking Syntactically: A Guide to Argumentation and 

Analysis. Oxford: Blackwell.   
 Lasnik, Howard & Juan Uriagereka. 1988. A Course in GB Syntax: Lectures on 

Binding and Empty Categories. Cambridge Mass.: MIT Press. 
 Napoli, Donna Jo. 1993. Syntax. Theory and Problems. Oxford: OUP.  
 Ouhalla, Jamal. 1999. Introducing Transformational Grammar: From Principles 

and Parameters to Minimalism. London: Arnold.    
 Radford, Andrew. 1988. Transformational Grammar. Cambridge: CUP.  
 Roberts, Ian. 1997. Comparative Syntax. London: Arnold.  
 Sag, Ivan & Thomas Wasow. 1999. Syntactic Theory: A Formal Introduction. 

Stanford: CSLI.  

 Van Valin, Robert. 2001. An Introduction to Syntax. Cambridge: CUP. 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΑΛΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΦ 175 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 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: 

 

κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 
Οι φοιτητές ευαισθητοποιούνται σε διαδικασίες της Νέας Ελληνικής, είναι σε θέση να επιλύουν 
γλωσσικά προβλήματα, ερμηνεύουν κανονικότητες της γλώσσας και τις αντιπαραβάλλουν με 
αντίστοιχες άλλων γλωσσών. 
 
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  

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 



Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα ΓΛΩΦ 175 «Γραμματική της Νέας Ελληνικής» πραγματεύεται τη δομή και δόμηση της 
Νέας Ελληνικής γλώσσας. Προσεγγίζει την έννοια του συστήματος, τα είδη γραμματικής και τη 
διάκρισή της από τη γραμματική θεωρία. Αναλύονται ανά επίπεδο οι κύριες διαδικασίες της γλώσσας: 

 -στη Φωνολογία καθορίζονται οι φθόγγοι που αποτελούν φωνήματα και οι φωνολογικές διαδικασίες 
(ημιφωνοποίηση και εκδοχές ηχηροποίησης), 

- στη Μορφολογία διερευνάται γιατί ορισμένα κλιτικά παραδείγματα είναι ελλειπτικά, 

- στη Σύνταξη ορίζονται τα δομικά σχήματα που διέπουν την Ονοματική και τη ρηματική φράση 

-στη Σημασιολογία εξετάζονται οι σχέσεις των λέξεων στα Νέα Ελληνικά και η συσχέτισή τους με την 
προέλευσή τους (+/- λόγιες, δάνειες κτλ). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην τάξη 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 
 

39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
83 

  
  
  
  
Τελική γραπτή εξέταση 3 
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 

 
 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
 
 



αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Mackridge, P. (1987) Η Νέα Ελληνική Γλώσσα, εκδ. Πατάκη 

 
 



ΓΛΩΦ181 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

6. ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΒΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΗ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Σεμινάριο Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΦ 
307 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο και εξής 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ    

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 8 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΓΛΩΦ100, ΓΛΩΦ 137, ΓΛΩΦ 165, ΓΛΩΦ 109 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΝΑΙ (στην Ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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

7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση να: 
1. Αναγνωρίζουν και να αναλύουν σε βάθος κύρια θέματα της ανάπτυξης του 

παιδικού λόγου, τα οποία έχουν απασχολήσει εκτενώς την γλωσσολογική 
θεωρία.  

2. Περιγράψουν τις διαφορετικές αναλύσεις και μεθόδους των ποικίλων 
μελετών ενός γλωσσικού φαινομένου. 

3. Κρίνουν επιστημονικά την ισχύ  των προβλέψεων μιας ανάλυσης/θεώρησης.   
4. Κατανοούν τις διαφορές στον παιδική γλώσσα μεταξύ λειτουργικών ερμηνειών και 

ερμηνειών που στηρίζονται στην Καθολική Γραμματική και τις έννοιες των Αρχών 
και Παραμέτρων.  

5. Περιγράψουν τις τυπολογικές διαφορές που προκύπτουν στην κατάκτηση 
γλώσσας, βασιζόμενοι σε συλλογικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη 
βιβλιογραφία  

6. Να συζητήσουν τη σύγκριση της τυπολογίας της παιδικής γλώσσας με την 
τυπολογία στην γλώσσα των ενηλίκων. 

7. Παρουσιάσουν το σχεδιασμό μελέτης ενός γλωσσολογικού φαινομένου 
στηριζόμενοι στις ελλείψεις των υπαρχουσών μελετών.  

Γενικές Ικανότητες 
 Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής και απαγωγικής σκέψης 
 Άσκηση κριτικής επιστημονικών μελετών  καθώς και της αυτοβελτίωσης  
 Αυτόνομη εργασία-Δυνατότητα ανάπτυξης προσχέδιου επιστημονικής 

μελέτης σε συγκεκριμένο θέμα.  



 Λήψη αποφάσεων-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην κατανόηση της 
γλωσσικής ανάπτυξης μέσα από τα καθολικά χαρακτηριστικά των γλωσσών, τις 
συστηματικές ομοιότητες και διαφορές τους και τις μεθόδους με τις οποίες 
απομονώνουμε τα καθολικά σε γλώσσες που δεν σχετίζονται μεταξύ τους ούτε 
γενετικά ούτε γεωγραφικά (όπως έχουν αναλυτικά συζητηθεί για την γραμματική 
των ενηλίκων στο μάθημα ΓΛΩΦ109-ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ).  
Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων που 
έχουν απασχολήσει την γλωσσολογική θεωρία, όπως διαμορφώνονται μέσα από τον 
παιδικό λόγο. Τα θέματα αυτά είναι κεντρικά στη γλωσσολογική θεώρηση και 
οδηγούν σε βασικές τυπολογικές διαφορές των γλωσσών. Ο κεντρικός άξονας του 
μαθήματος είναι η εξέταση των βασικών αυτών δομών που αλληλεπιδρούν και με 
άλλες δομές στην ίδια γλώσσα και καθορίζουν τα στάδια κατάκτησης της γλώσσας. 
Τα βασικά ζητήματα-φαινόμενα που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν:  
α) Κατάκτηση της σειράς των όρων μιας γλώσσας  
β) Συμφωνία Υποκειμένου-Ρήματος  
γ) Δυνατότητα παράλειψης Υποκειμένου  
δ) Δυνατότητα παράλειψης Αντικειμένου   
ε) Κατάκτηση Αναφορικής Σύνδεσης 
Οι φοιτητές βασίζονται στα γενικά ζητήματα τυπολογικής περιγραφής και  στα 
μοντέλα περιγραφής και ανάλυσης στο χώρο της τυπολογίας για να μελετήσουν 
εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης  των γλωσσικών φαινόμενων της παιδικής 
γλώσσας στο χώρο της τυπολογίας.  

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας class-web.  
-Επικοινωνία μέσω e-mail  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις του διδάσκοντος 
και παρουσιάσεις των 
φοιτητών 

(3×13=) 39 

Ομαδική εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

 
20 

Προετοιμασία 
παρουσιάσεων Ομαδικών 
και Ατομικών Εργασιών   

20 

Συγγραφή εργασίας  40 
Αυτοτελής Μελέτη 81 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

200 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Ι. Τελική γραπτή εργασία Α (50% του συνολικού 
βαθμού) που αξιολογεί: 



- την εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων (20%) 
- την κριτική ανασύνθεση πληροφοριών (15%) 
-    τη δομή και την οργάνωση της μελέτης (15%) 
ΙΙ. Τελική γραπτή εργασία-Β (20% του συνολικού 

βαθμού) που αξιολογεί: 
- την κατάρτιση σχεδιασμού μελέτης ενός 

γλωσσικού φαινομένου στην κατάκτηση 
γλώσσας  

ΙΙΙ. Παρουσίαση της εργασίας στην τάξη (20% του 
συνολικού βαθμού)  

ΙV. Συμμετοχή και σχολιασμός στις παρουσιάσεις 
καθ’ όλο το εξάμηνο (10%) 

10. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (στα Ελληνικά):  

 Για κάθε αντικείμενο εξέτασης θα δίνονται συγκεκριμένα άρθρα.   

 Comrie, Bernard (2004) Οι γλώσσες του κόσμου: Η καταγωγή και η εξέλιξη των γλωσσών σε 
ολόκληρο τον πλανήτη / Bernard Comrie, Stephen Matthews, Maria Polinsky (μετάφραση Γ. 
Αθανασίου), Αθήνα : Σαββάλας, 2004. 

 Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, Ζαφειρόπουλος Κώστας   

 Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα, Christensen Larry B.  

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (στα Αγγλικά):  

 Experimental Methods in Language Acquisition Research (2010) Edited by Elma Blom and 
Sharon Unsworth, University of Amsterdam / Utrecht University 

 Guasti, M.T (2002). Language Acquisition: The Growth of Grammar. MIT Press. 

 Akmajian, A., R. Demers, A. Farmer and R. Harnish . 1995. Linguistics. An Introduction to 
Language and Communication. Cambridge MA: MIT Press. 

 Comrie, B. 1981/1989. Language Universals and Linguistic Typology. Syntax and Morphology. 
Oxford: Blackwell. 

 Greenberg, J. 1961. Some Universals of Language with particular reference to the order of 
meaningful elements in J.Greenberg, ed., Universals of Language. Cambridge MA: MIT Press. 

 Haspelmath, M. 2006. Explaining Syntactic Universals. LSA Lectures. MIT. 
 Polinsky, Maria. 2006. Language Universals and Grammatical Theory: From Generalizations 

to Explanations. LSA Lectures. MIT. 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΑΛΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΦ 350 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις και προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών 3 8 
   

   
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 

Εξοικείωση με τη γλωσσ(ολογ)ική ανάλυση 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΦ 100 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 
Με το συγκεκριμένο σεμινάριο, οι φοιτητές : 

- εξοικειώνονται με ισοδύναμα γλωσσικά δεδομένα σε τρεις τουλάχιστον γλώσσες (ελληνικά 
και άλλες δύο) 

- εντοπίζουν ομοιότητες και δομικές διαφορές 
- προβαίνουν σε θεωρητική ανάλυση των ευρημάτων τους 
- αξιολογούν γλωσσικά μεταφραστικές εκδοχές του ιδίου έργου 

 

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  

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  



Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το σεμινάριο ΓΛΩΦ 350 «Διαγλωσσικές προσεγγίσεις στο Λεξικό και τη Σύνταξη» έχει ως στόχο να 
εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη γλωσσ(ολογ)ική ανάλυση ενός corpus. Με συγκεκριμένο λογοτεχνικό 
υλικό σε διαφορετικές γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά κ.ά.), οι φοιτητές 
επιλέγουν ένα φαινόμενο (διάταξη όρων, κλιτικά, άρνηση, συμπληρωματικούς δείκτες κτλ) και 
συγκρίνουν τις διαφορετικές εκδοχές του corpus. Εντοπίζουν ομοιότητες και δομικές διαφορές 
ανάμεσα σε τρεις γλώσσες (ελληνικά και δύο άλλες) και προβαίνουν σε θεωρητική ανάλυση του 
θέματος που πραγματεύονται. 
Παρουσιάζουν στην τάξη την έρευνά τους και συγγράφουν την τελική εργασία. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και μετά από συνεννόηση (e-mail) 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάριο 39 
  
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
προφορική παρουσίαση 

 
126 

Συγγραφή τελικής εργασίας 35 
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

200 
 

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 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση την 
προφορική παρουσίαση της έρευνάς τους και την 
τελική γραπτή εργασία τους. 



αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
 

 
 



 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΘΝΕΦ 
206 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ο Αριστοφάνης στη νέα ελληνική σκηνή (20ός αιώνας) 

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 

Διαλέξεις  3 5 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου 



Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ (στα ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 

Το μάθημα αποτελεί βασικό βήμα για την εξοικείωση του προπτυχιακού φοιτητή με 
ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου.  



Η ύλη του στοχεύει σε μια πρώτη αλλά ουσιαστική επαφή των φοιτητών με βασικά 
προβλήματα και ζητούμενα της φιλολογίας αλλά και της ιστορίας του θεάτρου στην 
Ελλάδα. 

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών της 
ιδιαιτερότητας αλλά και της αλληλεπίδρασης του νεοελληνικού θεάτρου με το 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό και αμερικανικό όπως διαφαίνεται μέσω των πρακτικών που 
εφαρμόστηκαν κατά το αριστοφανικό ανέβασμα στη διάρκεια του 20ού αιώνα. 
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 παραδόσεων. 

 

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

 κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των παλιότερων 
αριστοφανικών παραστάσεων 

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

 Κατανοήσει τη θεατρική λειτουργία σε αντίστοιχες σημερινές παραστάσεις 
έργων όχι μόνο του Αριστοφάνη αλλά κάθε είδους θεάτρου. 

 

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  

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 



Εργασία σε διεπιστημονικό 
περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Ομαδική Εργασία 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η κληρονομιά του 19ου αιώνα: φοιτητικές και επαγγελματικές παραστάσεις. 
Προβλήματα ένταξης του Αριστοφάνη στον κορμό του νεοελληνικού θεάτρου 

Τρεις σημαντικές παραστάσεις με την αυγή του 20ού αιώνα: Νεφέλες (1900) 
Εκκλησιάζουσες (1904) Πλούτος (1905). Κατάλληλες και ακατάλληλες διά 
κυρίας και δεσποινίδας. 

Η λύση του αποκαθαρμού από τη βωμολοχία: Ειρήνη από την Εταιρεία Ελληνικού 
Θεάτρου σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Λιδωρίκη (1919). 

Όρνιθες, σε σκηνοθεσία Σπύρου Μελά στην Ελευθέρα Σκηνή των Μαρίκας 
Κοτοπούλη, Σπύρου Μελά, Μήτσου Μυράτ (1929). 

Όρνιθες, Πλούτος, Κύκλωψ: Οι πρώτες σκηνοθεσίες του Καρόλου Κουν στον 
Αριστοφάνη και το σατυρικό δράμα, με τον μαθητικό θίασο του Κολεγίου 
Αθηνών (1932-34). 

Πλούτος σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν στη Λαϊκή Σκηνή που έχει ιδρύσει ο ίδιος 
μαζί με τους Γιάννη Τσαρούχη και Διονύση Δεβάρη (1936). Η αξιοποίηση της 
Επιθεώρησης. 

Εθνικό Θέατρο: Νεφέλες, σε σκηνοθεσία Σωκράτη Καραντινού (κτήριο οδού Αγίου 
Κωνσταντίνου). 1951. Ο Αριστοφάνης στην Επίδαυρο. 1955. Οι σκηνοθεσίες 
του Αλέξη Σολομού. 

Θέατρο Τέχνης: Πλούτος σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν και μετάφραση Μ. 
Χουρμούζη, στο θέατρο του Πεδίου του Άρεως. 1957. Όρνιθες στο Ηρώδειο 
1959. Το σκάνδαλο και η δικαίωση. 

Επίγονοι, κληρονόμοι, ανανεωτές της παράδοσης. Βάτραχοι με σοβαρή όψη, Θέατρο 
Τέχνης 1966, μουσική Γιάννης Χρήστου. Η αντιπρόταση του Σπύρου 
Ευαγγελάτου: Εκκλησιάζουσες, Λυσιστράτη, Βάτραχοι. Ξένος σκηνοθέτης 
σκηνοθετεί Αριστοφάνη στην Επίδαυρο (Λούκα Ρονκόνι, Πλούτο, 1985). 
Παράσταση Αριστοφάνη σε ξένη γλώσσα στην Επίδαυρο (Πήτερ Χωλ, 
Λυσιστράτη, 1994). Επιθεωρησιακοί ηθοποιοί με Αριστοφάνη στην Επίδαυρο 



(Ντ. Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγγος, Σωτήρης Μουστάκας).  

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 e-class 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  

  

 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 

 

83 

 

Τελική Γραπτή 3 



επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εξέταση 
 

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. 

 

Γραπτή τελική εξέταση όπου θα εξετάζονται:  

Η εμφάνιση και η εξέλιξη των αριστοφανικών 
παραστάσεων στην Ελλάδα 

Οι βασικότερες παραστάσεις-σταθμοί 

Τα βασικά τους χαρακτηριστικά 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. L. Tsirimocos, La mise en scène d’ Aristophane dans le théâtre grec 
contemporain (Η σκηνοθεσία του Αριστοφάνη στο νεοελληνικό θέατρο). 



Πανεπιστήμιο Paris I, Panthéon-Sorbonne 1977, Επόπτης καθηγητής: Olivier 
Revault d’ Allonnes. 

2. VAN STEEN, G. A. H.: Venom in Verse. Aristophanes in Modern Greece. 
Princeton University Press: Princeton & New Jersey, 2000. 

3. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ, Μ.: O Aριστοφάνης στη νέα ελληνική σκηνή, διδακτορική 
διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Ρέθυμνο, 2006. 

4. ΜΑΝΤΕΛΗ Β.: Η απόδοση των Αχαρνέων στη Νεοελληνική Σκηνή, 
μετάφραση και παράδοση, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2007.  

5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Γ.: Στα ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας 
στην Ελλάδα 1867-2000, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2005. 

6. ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.: «Οι περιπέτειες του σκηνοθετικού βλέμματος», στον 
τόμο ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, Σπ.: Αρχαίο ελληνικό θέατρο: η επίδρασή του στην 
Ευρώπη, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα, 1993, σσ. 67-79. 

7. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Β.: Η Θεατρική Κριτική στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, 
Εκδόσεις Αιγόκερως, Αθήνα, 2008 (Α΄τόμος) και 2009 (Β΄Τόμος). 

8. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: «Η ερμηνεία του αρχαίου δράματος κατά τον 
20ό αιώνα στην Ελλάδα», στον τόμο ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, Σπ.: Αρχαίο ελληνικό 
θέατρο: η επίδρασή του στην Ευρώπη, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα, 1993, σσ. 
103-125. 

9. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΓΩΓΟΣ, Σ. & ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ: 
Επίδαυρος: το αρχαίο θέατρο, οι παραστάσεις, Μίλητος, Αθήνα, 2002. 

10. ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ, Θ.: «Το αρχαιοελληνικό δράμα στη νεοελληνική σκηνή. 
Θεατρική παράδοση και πολιτισμική μνήμη στο πρώτο μισό του 20ού 
αιώνα», στο Διαδρομές στη Θεατρική Ιστορία, Εξάντας, Αθήνα, 2004, σσ. 97-
114. 

11. ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ, Θ.: «Σκηνική ερμηνεία του αρχαίου δράματος», στο Το 
ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, 
Εξάντας, Αθήνα, 2002, σσ. 11-50. 

12. ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ, Θ.: Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, 
Εξάντας, Αθήνα, 2011, «Μέρος πρώτο: Αρχαίο Δράμα», σσ. 17-78. 

13. CONSTANTINIDIS, S. E.: «Classical Greek Drama in Modern Greece: 
Mission and Money», Journal of Modern Greek Studies 5, No 1 (1987), σσ. 
15-32. 

14. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ-ΑΓΑΘΟΥ, Κ.: «Η πρόσληψη της Νέας και της Ρωμαϊκής 
Κωμωδίας από τη νέα ελληνική σκηνή: στα ίχνη μιας αισθητής απουσίας» 
στον τόμο της ίδιας: Περί τραγωδίας και τρυγωδίας, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 2007, σσ. 331-436.  

15. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ-ΑΓΑΘΟΥ, Κ.: «Η επιβίωση και αναβίωση του 
Αριστοφάνη με όχημα τον Πλούτο», στον τόμο Στέφανος. Τιμητική προσφορά 
στον Βάλτερ Πούχνερ (επιμ. Ι. Βιβιλάκης), Εκδόσεις Ergo, Αθήνα, 2007, σσ. 
423-432.  

16. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, Σ. Α.: Από τη θεωρία στη σύγχρονη σκηνή και στην 
ορχήστρα της Επιδαύρου. Εκδόσεις Ergo, Αθήνα, 2004. 

17. HALL, E., & WRIGLEY, A.: Aristophanes in Performance 421 BC to AD 
2007: Peace, Birds and Frogs, Legenda: Oxford 2007. 

18. ΚΟΥΝ, Κ.: Για το Θέατρο. Κείμενα και συνεντεύξεις (πρόλογος: Μ. 
Πλωρίτης), Ιθάκη, 1981. 

19. LAMBROPOULOS, V.: «Classics in performance», Journal of Modern 
Greek Studies, 20/2 (2002), σσ. 191-213. 



20. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΩΛΣ, Α.: «Αναβίωση: Ελλάδα», στον τόμο 
WALTON, Michael J.: To αρχαίο ελληνικό δράμα επί σκηνής. Εγχειρίδιο για 
τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος στην κλασική εποχή και στους 
νεότερους χρόνους (μτφρ. Κ. Αρβανίτη, Β. Μαντέλη), Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα, 2007, σσ. 381-428. 

21. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ, Μ.: «Η ένταξη της αρχαίας κωμωδίας στα φεστιβάλ Αθηνών 
και Επιδαύρου», στον τόμο: Ι. Βιβιλάκης (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου. Το ελληνικό Θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα, 
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών – Εκδόσεις Ergo 
(Παράβασις – Μελετήματα 2), Αθήνα, 2002, σσ. 345-35. 

22. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ, Πλ. (επιμ.): Παραστάσεις αρχαίου ελληνικού 
δράματος στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους, Γ΄ Διεθνής 
Επιστημονική Συνάντηση / Κέρκυρα, 4, 5, 6 Απριλίου 1997, Καστανιώτης, 
Αθήνα, 1999. 

23. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ, Πλ.: «Από την ιταλική σκηνή στην αρχαία: 
Σκηνοθεσία του αρχαίου δράματος και θεατρικός χώρος», στον τόμο: 
Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ (επιμ. Ι. Βιβιλάκης), 
Ergo: Αθήνα 2007, σσ. 781-793. 

24. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ, Πλ.: Το θέατρο στην Ελλάδα. 1940-2000. Μια 
επισκόπηση, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2005. 

25. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, Ε. (επιμ.): Η μετάφραση του αρχαίου ελληνικού δράματος σε 
όλες τις χώρες του κόσμου, Αθήνα, 1998. 

26. ΣΗΦΑΚΗΣ Γ.: Προβλήματα μετάφρασης του Αριστοφάνη, Στιγμή 1985 
27. ΣΙΔΕΡΗΣ, Γ.: Το αρχαίο θέατρο στη νέα ελληνική σκηνή 1817-1932, Ίκαρος, 

Αθήνα 1976. 
28. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Θ.: Διάγραμμα ιστορίας του Νεοελληνικού θεάτρου, 

ΠΕΚ, Ηράκλειο 2015. 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΘΝΕΦ 
391 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

2ο και εξής 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

To Θέατρο στην Επαρχία (20ός αιώνας) 

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 

Σεμινάριο  3 8 

   

   

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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Οποιαδήποτε παράδοση θεατρολογίας 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 



Το σεμινάριο αποτελεί βασικό βήμα για την εξοικείωση του προπτυχιακού φοιτητή 
με το θεατρικό φαινόμενο προσεγγίζοντας κάτι απόλυτα απτό για τον ίδιο. 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών πιθανής 
αλληλεπίδρασης του επαρχιακού θεάτρου με το αντίστοιχο των δυο μεγαλύτερων 
πόλεων (Αθήνα / Θεσσαλονίκη), η διερεύνηση των αιτίων αυτού του 
υδροκεφαλισμού, οι λόγοι της διαφορετικής ποιότητας θεατρικής ζωής των δυο 
πόλων. 

 

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

 Αντιμετωπίζει ισότιμα –από ερευνητική άποψη- τις παραστάσεις θεάτρου 
στην επαρχία 

 κάνει χρήση των εργαλείων και των τεχνικών έρευνας πεδίου της 
θεατρολογικής έρευνας 

 διακρίνει τα βασικά αισθητικά και ιδεολογικά ρεύματα αλλά και τις 
κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες από τις οποίες επηρεάζονται οι 
παραστάσεις και να μπορεί να καταδείξει τα σημάδια τους. 

 να αξιοποιεί πολλές και διαφορετικού τύπου πηγές για τη θεατρολογική 
έρευνα 

 να συνειδητοποιήσει την ύπαρξη ενός δυναμικού πολιτιστικού φαινομένου 
πλάι του το οποίο χρειάζεται την προσοχή, την παρατήρηση και τη μελέτη 
του. 

 

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  

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  



Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό 
περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Λήψη αποφάσεων - Άρθρωση προσωπικού επιστημονικού θεωρητικού λόγου – 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σχεδιασμός και Διαχείριση ερευνητικών εργασιών 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

i. Εισαγωγή, το θέατρο στην Αθήνα και την Επαρχία  

ii. Η αθηνοκεντρική προοπτική της ελληνικής θεατρικής ιστοριογραφίας 

iii. Ανώτερος και κατώτερος θεατρικός πολιτισμός 

iv. Η πολυμορφία του θεατρικού φαινομένου 

v-xiii. Παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών 

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 e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 



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 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις του διδάσκοντος και 
ατομικές παρουσιάσεις των φοιτητών 

39 

Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία 
για την προφορική παρουσίαση 

126 

Συγγραφή τελικής εργασίας  

35 

  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

200 

 

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 / 

 

Ι. Γραπτή τελική εργασία (90%) που απαιτεί: 

- Εντοπισμό πρωτογενών και δευτερογενών πηγών  

- Ανάλυση των δεδομένων με έμφαση στην ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία του θεάτρου της επαρχίας 

- Διαμόρφωση πρώτων συμπερασμάτων 

 

ΙΙ. Παρουσίαση πρώτου σταδίου έρευνας και συγγραφής 
της Ατομικής Εργασίας στην τάξη (10%) 

 



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. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΟΥΧΝΕΡ ΒΑΛΤΕΡ, «Το θέατρο στην ελληνική επαρχία», στο Το θέατρο στην 
Ελλάδα. Μορφολογικές επισημάνσεις, Αθήνα 1992. 

ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ Πλάτων, Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000, Καστανιώτης. 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Θόδωρος, Διάγραμμα Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου, 
ΠΕΚ, Ηράκλειο 2014 

 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΝΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΠΑΦ 
140 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ευρωπαϊκά Κινηματογραφικά κινήματα ΙΙ  

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 

Διαλέξεις 3 5 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  



ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 εξοικειώσει τους φοιτητές με τα 



κινηματογραφικά κινήματα από τον τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου ως τη 
δεκαετία του 1970.  

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 

 Να περιγράφουν τα σημαντικότερα κινηματογραφικά κινήματα από το τέλος 
του Β΄ Παγκ. Πόλεμου ως τη δεκαετία του 1970, τα χαρακτηριστικά τους και 
τους εκπροσώπους τους.  

 Να συνδέουν τα κινηματογραφικά κινήματα με τις ιστορικές εξελίξεις  
 Να συσχετίζουν τα κινηματογραφικά κινήματα με εξελίξεις σε άλλες τέχνες.  
 Να εξετάζουν σε βάθος και να ερμηνεύουν συγκεκριμένες ταινίες.  

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 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αυτόνομη εργασία 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 



Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα θα καλύψει τις παρακάτω γενικές ενότητες: 

Α. Ιταλικός νεορεαλισμός και επίγονοι 

Β. Γαλλικό Νέο Κύμα 

Γ. Νέος Γερμανικός Κινηματογράφος 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, 
Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

 Παρουσιάσεις με PowerPoint 
 Προβολές ταινιών και αποσπασμάτων 
 Ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων 

στην πλατφόρμα classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), 
Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 

 

39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 

 



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 

εξετάσεις 
83 

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

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 

 

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα ελληνικά, η οποία θα 
αποτελείται από:  

Ι. 4 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (4x7%=28%) 

ΙΙ. 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίου (32%+40%=72%) 

Το φορμάτ των εξετάσεων θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 

 

 

 

 

 



 

Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 K. Thompson-D. Bordwell, Ιστορία του Κινηματογράφου, Μια Εισαγωγή, 
Αθήνα Πατάκης. 

 Αντρέ Μπαζέν, Τι είναι ο κινηματογράφος; τομ. Β, Αθήνα, Αιγόκερως. 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΝΗ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΛΦ35
5 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κινηματογράφος και λογοτεχνία: Κινηματογραφικές 
διασκευές 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ
Σ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και προφορικές παρουσιάσεις των 
φοιτητών 

3 8 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ Επιστημονικής περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 



ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Μία παράδοση Θέατρο ή Κινηματογράφος 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Ναι [βιβλιογραφία στα αγγλικά] 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

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 



 

 

Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση 

 

-να δηλώνουν τις σημαντικότερες διασκευές έργων της λογοτεχνίας 

-να ερμηνεύουν μια διασκευή στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιό της 

-να περιγράφουν αποτελεσματικές μεθόδους ανάλυσης κινηματογραφικών 
διασκευών 

-να εφαρμόζουν μεθόδους ανάλυσης των διασκευών σε δική τους ερευνητική 
εργασία 

-Να οργανώνουν τις σκέψεις και τα επιχειρήματά τους σε μία καλογραμμένη 
εργασία 

-να μοιράζονται τις σκέψεις και τα συμπεράσματά τους αποτελεσματικά με τους 
συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές τους στις συναντήσεις και τις προφορικές 
παρουσιάσεις 

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  

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 



Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

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 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

-Εισαγωγικές διαλέξεις διδάσκουσας 

-Μέθοδοι ανάλυσης κινηματογραφικών διασκευών 

-Παραδείγματα 

-Συζήτηση ερευνητικών θεμάτων των φοιτητών και των φοιτητριών 

-Προφορικές παρουσιάσεις φοιτητών 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Στην τάξη 



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 

Χρήση Βάσεων Δεδομένων 

Χρήση PP 

Αποσπάσματα ταινιών 

Ηλεκτρονική επικοινωνία 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σεμινάριο 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
προφορική 
παρουσίαση 

 

126 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας 

35 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 

200 



πιστωτική μονάδα) 
 

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. 

 

Προφορική παρουσίαση 

Γραπτή τελική εργασία 

Συμμετοχή στην τάξη 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Φ. Ταμπάκη-Ιωνά και Μ. Ε. Γαλάνη (επιμ), Από τη λογοτεχνία στον κινηματογράφο, 
Αθήνα, Αιγόκερως, 2012. 

Κακλαμανίδου Δέσποινα, Όταν ο Κινηματογράφος Συνάντησε τη Λογοτεχνία: 
Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Συγκριτικές Αναλύσεις (Αθήνα: Αιγόκερως, 2006)  

ΜΩΡΑΪΤΗΣ Μ. (επιμ.), 1990, Το μυθιστόρημα στον κινηματογράφο, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια. 



DESMOND J. M. and HAWKES P., Adaptation: Studying Film and Literature, New 
York, McGraw-Hill, 2006. 

REYNOLDS P. (ed.), Novel Images: Literature in Performance, London and New 
York, Routledge, 1993. 

WELSH J. M. and LEV P. (ed.), The Literature/Film Reader: Issues of Adaptation, 
Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, Inc., 2007 

STAM R.- RAENGO A.(ed..), Literature and Film: A Guide to the Theory and 
Practice of Film Adaptation, Blackwell Publishing, 2005.  

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΚΗΣΗ) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΦΦ 015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ  

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 

Διαλέξεις 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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ 



ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 εξοικειώσει τους φοιτητές με τον λατινικό πεζό λόγο 
και πιο συγκεκριμένα με την ανάλυση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων καθώς και τη 
μετάφραση (στα Νέα Ελληνικά) από απλουστευμένα κειμένων κλασικών συγγραφέων.  

 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 

 Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του λατινικού 
πεζού λόγου (λεξικά, γραμματικές, συντακτικά), 

 Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που 
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της γραμματικής δομής του λατινικού λόγου, 

 Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις βασικές συντακτικές δομές ενός λατινικού 
κειμένου (γνωστού ή άγνωστου) 

 Να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου της κλασικής λατινικής 
πεζογραφίας  

 Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά άγνωστα κείμενα του 
κλασικού λατινικού πεζού λόγου μικρής ή μέτριας δυσκολίας. 

 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται σε τρία βασικά πεδία μελέτης και περιλαμβάνει: 

Α) Αναγνωση απλων η απλουστευμενων κειμενων απο τη λατινικη πεζογραφια. Κατανοηση 
μορφης και περιεχομενου (λεξιλογιο, γραμματικο-συντακτικες δομες) και αποδοση στα Νεα 
Ελληνικα. 

Β) Βασικα γραμματικα φαινομενα του λατινικου πεζου λογου (μερη του λογου, κλισεις 
ουσιαστικων, επιθετων, αντωνυμιων, παραθετικα, κλισεις ρηματων, μετοχων, γερουνδιου και 
γερουνδιακού). 

Γ) Βασικα συντακτικα φαινομενα του λατινικου πεζου λογου (βασικοι οροι των προτασεων, 
χρονοι και εγκλισεις στις ανεξαρτητες προτασεις, συντακτικη λειτουργια των πτωσεων, 
συντακτικη λειτουργια του απαρεμφατου και της μετοχης, χρηση του γερουνδιου και του 
γερουνδιακου, δευτερευουσες προτασεις, πλαγιος λογος). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της 



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

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

πλατφόρμας classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

 

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 εξα-μήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις & Ασκήσεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

83 

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

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 

 

Διαμορφωτική Αξιολόγηση: 

Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 

Μεταφραστικές δοκιμές (σύντομες) 

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης  

Επίλυση Προβλημάτων  

 

Τελική Αξιολόγηση: 

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει:  

Ι. Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού σε μικρές προτάσεις ή 



Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

φράσεις λατινικού κειμένου  

ΙΙ. Μετάφραση άγνωστου λατινικού κειμένου μικρής ή μέτριας 
δυσκολίας και ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού σε αυτό  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Θ.Α. Κακριδή, Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης, Εστία, Αθήνα 1989 
 A. Ernout – F. Thomas, Συντακτικό της Λατινικής, Παπαδήμας, Αθήνα 2012 
 J. Clackson, G. Horrocks, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας, Παπαδήμας, Αθήνα 2014 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΦΦ 
100 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

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 

Διαλέξεις  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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Συνιστάται η επιτυχής παρακολούθηση στο ΛΑΦΦ 
010/020/015 



ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στα Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://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 του φοιτητή με την ιστορία της λατινικής 
λογοτεχνίας. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:  

 Να γνωρίζουν τις βασικές περιόδους της λατινικής λογοτεχνίας 
 Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των λογοτεχνικών ειδών και την εξέλιξή τους 
 Να εντάσσουν τη λογοτεχνική παραγωγή στα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα 

της εποχής 
 Να συνδέουν τη λατινική λογοτεχνία με άλλες όψεις του ρωμαϊκού πολιτισμού (π.χ. 

θρησκεία) 

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  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  



Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Επισκόπηση των βασικών γραμματολογικών ειδών και των εκπροσώπων τους από τα μέσα του 
3ου αι. π.Χ. μέχρι το τέλος του 2ου αι. μ.Χ.: 

1. Αρχαϊκά χρόνια 
2. Ύστερη Δημοκρατία 
3. Αυγούστεια περίοδος 
4. Πρώιμοι αυτοκρατορικοί χρόνοι 
5. Μέσοι αυτοκρατορικοί χρόνοι 

Συνάρτηση της λογοτεχνίας με τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις. 

Πατρωνεία και λογοτεχνία. 

Ελληνισμός και λατινκή λογοτεχνία 

Λατινική λογοτεχνία και ρωμαϊκή ταυτότητα 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

χρήση βάσεων δεδομένων 

υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας classweb 

επικοινωνία μέσω email 



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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

  

  

 

Τελική γραπτή εξέταση 3 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 83 

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 

 

 

Γραπτή τελική εξέταση, που περιλαμβάνει: 

 Την ύλη των παραδόσεων.  
 Τα κείμενα με που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

μαθήματος. 
 Από τη γραμματολογία του Graf τις σελίδες 3-12, 183-

293, 435-466.  
 Από τη γραμματολογία του Von Albrecht τις σελίδες 6-

14, 57-85, 729-749, 1023-1043.  

 

 



Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

 

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Fritz Graf, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία, Ρώμη, Αθήνα 

Ε.J.Kenney-W.Clausen, Ιστορία της Λατινικής Φιλολογίας, Αθήνα 

Michael von Albrecht, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Ι-ΙΙ, Ηράκλειο 2005. 

Gian Biagio Conte, Latin Literature: A History, Βαλτιμόρη / Λονδίνο 1994. 

Stephen Harrison (επιμ.), A Companion to Latin Literature, Οξφόρδη 2005. 

Susanna Morton Braund, Latin Literature, Λονδίνο / Νέα Υόρκη 2002. 

Oliver Taplin, Literature in the Greek and Roman Worlds: A New Perspective, Οξφόρδη 2000. 

Richard Rutherford, Classical Literature: A Concise History, Blackwell 2005. 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΦΦ 311 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 

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 

Διαλέξεις και Προφορικές Παρουσιάσεις 3 8 

   

   

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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» (ΛΑΦΦ 100) ΚΑΙ 
ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ «ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ 
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» (ΛΑΦΦ 010, 020, 015)  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 



ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 

Eξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της ετερότητας στη ρωμαϊκή σκέψη και ιδεολογία 
μέσα από την παρουσίαση των ξένων λαών και εθνικοτήτων στη λατινική λογοτεχνία όλων των 
περιόδων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κείμενα με αμιγώς εθνογραφικό περιεχόμενο και σε 
άλλα λογοτεχνικά έργα που περιέχουν περιγραφές ξένων λαών ή εθνικών τύπων (π.χ. 
Καρχηδόνιος, Έλληνας). Απόκτηση βασικών ερευνητικών δεξιοτήτων. 

 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 

 Να γνωρίζουν πώς διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε η έννοια του μη-Ρωμαίου στη 
λατινική λογοτεχνία από την ύστερη δημοκρατία ως τα μέσα αυτοκρατορικά χρόνια 

 Να γνωρίζουν τα βασικά κείμενα της εθνογραφικής παράδοσης στη λατινική 
λογοτεχνία  

 Να συνδέουν τη λογοτεχνία με την ιδεολογία της εποχής και να συζητούν το φαινόμενο 
της ξενοφοβίας σε διαφορετικά λογοτεχνικά και ιστορικο-κοινωνικά συμφραζόμενα 

 Να αποκτήσουν βασικές ερευνητικές και μεθοδολογικές δεξιότητες για την συγγραφή 
επιστημονικής εργασίας 

 Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές μελέτες της βιβλιογραφίας για τη φιλολογία 
και κριτική  

 

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 

Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στο μάθημα και βασικά μεθοδολογικά εργαλεία 
2. Λατινική λογοτεχνία και εθνική ταυτότητα 
3. Εθνογραφική παράδοση (π.χ. Ιούλιος Καίσαρ, Τάκιτος) 
4. Περιγραφές ξένων λαών και τύπων στην κωμωδία, τη ρητορική και τη σάτιρα 

(Πλαύτος, Κικέρων, Γιουβενάλης). 
5. Παρουσιάσεις εργασιών 

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, 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της 
πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email 



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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

  

Σεμινάριο 39 

  

Προετοιμασία 
προφορικής 
παρουσίασης 

 

40 

  

  

Αυτοτελής μελέτη 80 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας 

41 

  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

200 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης μεθολογικών εργαλείων  

Ερωτήσεις κατανόησης κειμένων-ανάπτυξης δοκιμίων 

Συμμετοχή στη συζήτηση και επίλυση προβλημάτων  

Προφορική παρουσίαση στην τάξη 

Γραπτή σεμιναριακή εργασία 



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. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ (ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 J.P.V.D. Balsdon, Romans and aliens, London 1979; 
 P. Veyne, ‘Humanitas: Romans and non-Romans’, in: A. Giardina (ed.), The Romans, 

Chicago 1993, 342-69; 
 A.N. Sherwin-White, Racial prejudice in Imperial Rome, Cambridge 1967; 
 B. Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton/Oxford 2004 
 N. Petrochilos, Roman attitudes to the Greeks, Athens 1974; 
 E. Burck, ‘Das Bild der Karthager in der römischen Literatur’, in J. Vogt (ed.), Rom und 

Karthago, Leipzig 1943, 297-345. 

 
 



 
                                       ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ 100 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

1 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 με τις βασικές έννοιες και μεθόδους της 
νεοελληνικής φιλολογίας. 
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να γνωρίζουν βασικές έννοιες και περιοχές της φιλολογικής έρευνας όπως η γραμματολογία, 
η εκδοτική, η ερμηνευτική, η βιβλιογραφία, η θεωρία και η κριτική της λογοτεχνίας 

- Να εξοικειωθούν με βασικά εργαλεία της λογοτεχνικής ανάλυσης όπως η μετρική και η 
αφηγηματολογία   

- Να αναγνωρίζουν βασικά ρητορικά σχήματα των λογοτεχνικών κειμένων όπως η μεταφορά, 
η μετωνυμία, η συνεκδοχή κτλ 

- Να γνωρίζουν τα βασικά είδη του ποιητικού και πεζού λόγου  
- Να γνωρίζουν την ιστορία των λογοτεχνικών ρευμάτων από την Αναγέννηση μέχρι τις 

ημέρες μας και τον τρόπο επίδρασής τους στην Ελλάδα  



- Να γνωρίζουν βασικούς σταθμούς της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
- Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές μελέτες της νεοελληνικής βιβλιογραφίας.  

 
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 
Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Φιλολογία και βασικοί κλάδοι της (γραμματολογία, εκδοτική, ερμηνευτική, ιστορία, κριτική και 
θεωρία της λογοτεχνίας) 

2. Τα είδη του ποιητικού και πεζού λόγου  

3. Ποίηση και προσωδία 

4. Αφηγηματική ανάλυση των κειμένων 

5. Λογοτεχνία και Ρητορική 

6. Η ιστορία των λογοτεχνικών ρευμάτων (16ος – 20ος αιώνας) 

7. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

 

 
 

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 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email 

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, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

  



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 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 
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Τελική γραπτή εξέταση 3 
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. 

 
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει 
ερωτήματα σχετικά με:  
Ι. τις βασικές έννοιες της φιλολογικής επιστήμης     
ΙΙ. τους τρόπους ανάλυσης των λογοτεχνικών 
κειμένων  
ΙΙΙ. την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2010 
Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2003 
Δημήτρης Αγγελάτος, Η άλφα – βήτα του νεοελληνιστή, Αθήνα 2011 
Παν. Μαστροδημήτρης, Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Αθήνα 1996. 
Γιώργος Βελουδής, Γραμματολογία, Αθήνα 1994. 
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11. ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ 
132 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ 

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 

Διαλέξεις  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: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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

12. 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 αποβλέπει να παρουσιάσει στους φοιτητές τα σημαντικότερα φιλολογικά και 
ερμηνευτικά ζητήματα που συνδέονται με τις τραγωδίες του Κρητικού Θεάτρου και να 
αναδείξει την εσωτερική οργάνωση και την πρωτοτυπία τους στη διαχείριση των ανθρώπινων 
συναισθημάτων που τις κατέστησαν αγαπητές στη συλλογική μνήμη και έκφραση της 
νεοελληνικής ιδεολογίας. 
Αποβλέπει επίσης να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τις κρητικές τραγωδίες της 
Αναγέννησης και να συζητήσει την αισθητική και ιδεολογική τους ταυτότητα στο πλαίσιο της 
εποχής που τις γέννησε. 
 
 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει διευρύνει τη σκέψη του 



και θα έχει προχωρήσει μερικά βήματα στην κατανόηση του φαινομένου της λογοτεχνίας μέσα 
στην εν γένει ανθρώπινη κατάσταση. 

  
 

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 

 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής 
 

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Eισαγωγή στο Κρητικό Θέατρο. 
Tο γραμματολογικό πλαίσιο των τραγωδιών «Ερωφίλη», «Βασιλιάς ο Ροδολίνος» 
και «Ζήνων»: έντυπη και χειρόγραφη παράδοση, ξένα πρότυπα και δευτερεύουσες 
πηγές, χρονολόγηση των έργων.  
H ποιητική τέχνη του Γ. Χορτάτση. 
Aνάλυση εκτενών αποσπασμάτων από τα έργα. 
 

14. 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 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Eπικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 
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Τελική γραπτή εξέταση 3 
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, 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων 
- κριτική ανασύνθεση πληροφοριών. 
 



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. 

 
 

15. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Holton David (επιμέλεια), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, 
Ηράκλειο 2008. [ΕΥΔΟΞΟΣ αρ. 882] 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
Αγγέλα Καστρινάκη 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εαρινό 2017 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ 204 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο συμβολισμός του έρωτα. Ελληνική πεζογραφία 1880-1920 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 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: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (στα ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 προσεγγίζουν το 
συμβολικό υπόβαθρο στην πεζογραφία με ερωτική θεματική κατά την περίοδο 1880-1920.  
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να γνωρίζουν τα βασικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα ερωτικά πεζογραφήματα 
- Να γνωρίζουν βιογραφικά στοιχεία των βασικών συγγραφέων και στοιχεία για την εποχή 

τους. 
- Να αναγνωρίζουν το ύφος και την τεχνοτροπία των συγγραφέων 
- Να διαθέτουν στοιχειώδη βιβλιογραφική ενημέρωση  
- Να κατανοούν το φαινόμενο του έρωτα στην ιστορικότητά του 
- Να συνδέουν τις απόψεις των συγγραφέων για τον έρωτα με τις θρησκευτικές τους 

αντιλήψεις 



- Να διαθέτουν ικανότητα ανάλυσης του λογοτεχνικού κειμένου. 
  
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 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Γνωριμία με τους τέσσερις βασικούς συγγραφείς: Παπαδιαμάντη, Βιζυηνό, Χρηστομάνο και 
Χατζόπουλο. Στοιχεία για την εποχή τους. 

2. Εξέταση πέντε περίπου διηγημάτων («Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως», «Αι συνέπειαι της 
παλαιάς ιστορίας», «Θέρος-έρος», «Όνειρο στο κύμα», «Η φωνή του δράκου») και δύο 
μυθιστορημάτων (Η κερένια κούκλα, Το Φθινόπωρο).  

3. Εξοικείωση με τον συμβολισμό της Πτώσης, της Ανάστασης και της Αναγέννησης. 

4. Ιδεολογική ανάλυση. 

5. Το θέμα του έρωτα σε άλλους συγγραφείς της εποχής, Έλληνες και Ευρωπαίους. 

6. Θρησκευτικές πεποιθήσεις και το θέμα του έρωτα. 

7. Κριτική υποδοχή των συγγραφέων. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 
 

39 

  



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

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
83 

  
  
  
  
Τελική γραπτή εξέταση 3 
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. 

 
 
 
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει 
ερωτήματα σχετικά με:  
Ι. το θεματικό περιεχόμενο και την τεχνοτροπία 
των κειμένων         
ΙΙ. Την αναγνώριση των συμβόλων  
ΙΙΙ. την κατανόηση της σχέσης της ιδεολογίας με 
τον τρόπο απεικόνισης του έρωτα. 
 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, επιμ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, 
Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2005 

Παν. Μουλλάς, «Το νεοελληνικό διήγημα και ο Γ. Μ. Βιζυηνός», στο Γ. Μ. Βιζυηνός, 
Νεοελληνικά διηγήματα, Αθήνα (Ερμής) 1980. 

Αγγέλα Καστρινάκη, «“Σαν τις μυγδαλιές”: σύμβολα και θέματα στην Κερένια 
κούκλα», στο Κ. Χρηστομάνος, Η κερένια κούκλα, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2013. 

Δ. Πολυχρονάκης, «“Η ώρα των ποιητών”. Το Φθινόπωρο του Κ. Χατζόπουλου και η 
Φθινοπωρινή αισθητική του συμβολισμού», στο Κ. Χατζόπουλος, Φθινόπωρο, 
Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2016. 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΤΣΙΝΑ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ233 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(1930 ΚΑΙ ΕΞΗΣ) 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

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

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με ένα ιδιαίτερο είδος 
μυθιστορήματος, το μυθιστόρημα ανάπτυξης ή διαμόρφωσης (Bildungsroman) και μάλιστα 
στην εκδοχή του εκείνη που αφορά τη γυναικεία ταυτότητα. Οι φοιτητές, ολοκληρώνοντας 
το μάθημα, θα είναι σε θέση:  

- να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους  
- να γνωρίζουν και να κατανοούν τις μορφές που πήρε προκειμένου να εκφράσει το 

ζήτημα της διαμόρφωσης της γυναικείας ταυτότητας στην Ελλάδα από τη δεκαετία 
του 1930 και εξής  

- να γνωρίζουν και να κατανοούν βασικές πτυχές της φεμινιστικής θεωρίας των 
τελευταίων δεκαετιών  

- να εντάσσουν τα έργα που θα μελετηθούν (των Αξιώτη, Λυμπεράκη και Γκρίτση-
Μιλλιέξ) στα τεχνοτροπικά και ιστορικο-κοινωνικά τους συμφραζόμενα 

- να  αντιλαμβάνονται και να αναγνωρίζουν στα κείμενα αφηγηματικές τεχνικές που 



αφορούν τη διαχείριση του χρόνου και της οπτικής γωνίας  
- να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να συζητούν εκτενή πεζογραφικά έργα όπως είναι 

τα μυθιστορήματα   
 
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 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπεθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Το μυθιστόρημα διαμόρφωσης: Σύντομη ιστορία και βασικά χαρακτηριστικά 
2. Το γυναικείο μυθιστόρημα διαμόρφωσης 
3. Γυναίκες και συγγραφή στην Ελλάδα 
4. Μέλπω Αξιώτη, Δύσκολες νύχτες (1938) 
5. Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Τα ψάθινα καπέλα (1946) 
6. Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, …και ιδού ίππος χλωρός (1963)  

 

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 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας StudentWeb 

 Eπικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
73 

  
  
  
  
Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

115 
 



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. 

 
Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία θα 
περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης  
σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους 
και ερωτήσεις δοκιμιακής ανάπτυξης σχετικά με 
την ερμηνεία χωρίων των εξεταζόμενων 
μυθιστορημάτων από τη σκοπιά του είδους, των 
ιστορικο-κοινωνικών συμφραζομένων τους και 
των αφηγηματικών τεχνικών που χρησιμοποιούν. 
 
Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη:  

- η πληρότητα των απαντήσεων  
- 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 

Τάκης Καρβέλης, «Μέλπω Αξιώτη», στο Η μεσοπολεμική πεζογραφία, τ. Β΄ Αθήνα: Σοκόλης , 262-
333 
Σπύρος Κιοσσές, Το γυναικείο Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία: παραδειγματικές 
αφηγηματικές δομές διαμόρφωσης της μυθοπλαστικής ηρωίδας κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο 
[Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή], Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2008. 
Απόστολος Σαχίνης, «Το μυθιστόρημα της εφηβικής ηλικίας», στο Η σύγχρονη πεζογραφία μας, 
Αθήνα: Εστία 52000, σσ.11-49. 
Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη,  “Μαργαρίτα Λυμπεράκη”  στο Μεταπολεμική Πεζογραφία από τον 
Πόλεμο του ‘40 ώς τη Δικτατορία του ’67, τ. Ε'.  Αθήνα: Σοκόλης 1988, σσ. 130-177. 
Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ», στο Μεταπολεμική Πεζογραφία από τον 
Πόλεμο του ‘40 ώς τη Δικτατορία του ’67, τ. ΣΤ'.  Αθήνα: Σοκόλης 1988, σσ. 8-55. 
Efrosini Camatsos, “Defining the Female “I” in the Public Domain: The Narrators of Lilika Nakou’s 
Παραστρατημένοι and Margarita Liberaki’s Τα ψάθινα καπέλα”, Journal of Modern Greek Studies, 23, 
(2005), 39-64. 
Georgia Farinou-Malamatari,“The Novel of Adolescence Written by a Woman: Margarita Limberaki”, 
The Greek Novel: A.D. 1–1985, (ed. Roderick Beaton), Croom Helm, London, 1988,  σσ. 103–109. 
Franco Moretti, The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture, London: Verso 

1987.
 

 



 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ262 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ: 
ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΡΓΑ, ΡΕΥΜΑΤΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στα ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 εξοικειώσει τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες με 
αντιπροσωπευτικά κείμενα της ελληνικής κριτικής της λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να γνωρίζουν σημαντικούς κριτικούς της λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα και να κατανοούν 
τη σπουδαιότητα και την ιδιαιτερότητα του έργου τους 

- Να κατανοούν τις βασικές έννοιες που επεξεργάστηκαν οι κριτικοί αυτοί και να 
αναγνωρίζουν τα μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησαν 

- Να γνωρίζουν τα βασικά ρεύματα της νεοελληνικής κριτικής 
- Να αναπτύσσουν έναν προβληματισμό για τις σχέσεις της κριτικής με τη θεωρία και την 

ιστορία της λογοτεχνίας. 
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 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή κριτικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Στην παράδοση αυτή θα παρουσιαστούν σημαντικοί Έλληνες κριτικοί του εικοστού αιώνα μέσω της 
μελέτης αντιπροσωπευτικών τους κειμένων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα μεθοδολογικά εργαλεία 
που ανέπτυξαν οι κριτικοί αυτοί, καθώς και στα ρεύματα σκέψης τα οποία τους επηρέασαν.  

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 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω e-mail 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
83 

  
  
  
Τελική γραπτή εξέταση 3 
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. 

 
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει 
ερωτήματα σχετικά με:  
Ι. τις βασικές τάσεις της νεοελληνικής κριτικής 
στον εικοστό αιώνα  
ΙΙ. το έργο, τη μεθοδολογία και τη διανοητική 
φυσιογνωμία σημαντικών εκπροσώπων της 
νεοελληνικής κριτικής. 
 



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η κριτική στη νεότερη Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών, Αθήνα 1981 
Τέλλος Άγρας, Κριτικά I, Καβάφης-Παλαμάς, Ερμής, Αθήνα 1980 
Κ. Θ. Δημαράς, Δοκίμιο για την ποίηση (1943), Νεφέλη, Αθήνα 1990 
Κ. Θ. Δημαράς, Παλαμάς. Η Πορεία του προς την Τέχνη, Νεφέλη, Αθήνα 1989 
Ελισάβετ Κοτζιά, Ιδέες και αισθητική. Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι 
1930-1974, Πόλις, Αθήνα 2006 
Μανόλης Λαμπρίδης, Παλαιά και νέα ποίηση, ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1981 
Δημήτρης Νικολαρεΐζης, «η κριτική-προπάντων η κριτική!». Δοκίμια κριτικής & 
Ούγος Φώσκολος και Ανδρέας Κάλβος, επιμ. Χ. Λ. Καράογλου, Άγρα, Αθήνα 2011 
Μισέλ Φάις (επιμ.), Η γραφή και ο καθρέφτης. Λογοτεχνία και κριτική, Πόλις, Αθήνα 
2002 
Αιμίλιος Χουρμούζιος, Παλιά και νέα ποίηση, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1980 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ  

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ    
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ 310 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο και άνω   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΓΚΑΙΤΕ ΣΤΗΝ CROSSOVER LITERATURE    

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 3 8 
   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία (ΝΕΦΦ 100) & και 
δύο (2) Παραδόσεις με κωδικό ΝΕΦΦ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 Σεμιναρίου είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς  να συνθέτουν αυτόνομα 
μια επιστημονική εργασία  για την πρόσληψη του Bildungsroman.     
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

- περιγράφει τις βασικές  αρχές που χαρακτηρίζουν τις πολλαπλές αφετηρίες του 
Bildungsroman    

- διακρίνει τα ποικίλα ιδεολογικά ρεύματα που τροφοδοτούν τη λογοτεχνική εξέλιξη του 
είδους     

- 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 μορφές αφηγημάτων και τον 
ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη διαμόρφωση του λογοτεχνικού είδους  

- συνθέτει αυτόνομα μια επιστημονική εργασία για την ποιητική της εφηβικής ηλικίας στην 



πεζογραφία του 20ού αιώνα     
 
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 
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1.  Το αρχετυπικό Bildungsroman: Ξενοφώντας, Φενελόν, Γκαίτε   
2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους και οι ειδολογικές του μεταμορφώσεις: 19ος -20ός αιώνας 
3.   Από το μυθιστόρημα εφηβείας στο μυθιστόρημα για εφήβους και νεαρούς ενήλικες: η ποιητική 

του είδους και το αναγνωστικό κοινό. Η Crossover Literature    
4.  Προφορικές παρουσιάσεις εργασιών  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη – πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 Παρουσίαση της θεματικής του σεμιναρίου μέσω 
power point 

 Συζεύξεις σε ιστοσελίδες (links)  
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω 

της πλατφόρμας classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 30 

Εργαστηριακή άσκηση 
(μελέτες περίπτωσης /case 
study /) με κείμενα που 
εμπίπτουν στη θεματική 
του σεμιναρίου 

10 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

40 



συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την  
προφορική παρουσίαση της 
εργασίας  

 
60 

Συγγραφή εργασίας  60 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

200 
 

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. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης :  Ελληνική 

I. Δημόσια Παρουσίαση Εργασίας - Διαμορφωτική 
Αξιολόγηση  (20%) 

II. Γραπτή Εργασία – Συμπερασματική Αξιολόγηση  
(80%) 

- Εύρος αναζήτησης βιβλιογραφίας 
- Βιβλιογραφική τεκμηρίωση 
- Συνοχή κειμένου  
- Θεωρητικό υπόβαθρο- κριτική προσέγγιση 
- Γλωσσική έκφραση  

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου ΙΙ υπάρχει στο δικτυακό 
χώρο του μαθήματος αναρτημένος Οδηγός Συγγραφής 
Γραπτής Εργασίας  
 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική*  
 
Κανατσούλη Μένη, Πολίτης Δημήτρης (επιμ.), Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία, Αθήνα: Πατάκη 

2011 
Καστρινάκη Αγγέλα, Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική 

πεζογραφία (1890-1945), Αθήνα: Καστανιώτη 1995  
Κιοσσές Σπυρίδων, Το γυναικείο bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία: παραδειγματικές 

αφηγηματικές δομές διαμόρφωσης της μυθοπλαστικής ηρωίδας κατά την πρώτη 
μεταπολεμική περίοδο, ανεκδ. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2008     

Μπαχτίν Μιχαήλ, Δοκίμια κριτικής (μτφρ.: Γ. Πινακούλας), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης 2014 

 
Beckett Sandra, Crossover Fiction. Global and Historical Perspectives, London: Routledge 2009 
McCallum Robyn, Ideologies of Identity in Adolescent Fiction, New York: Garland 1999  
Nilsen Pace Alice & Ponelson Kenneth, Literature for Today’s Young Adults, Harper Collins 

College Publishers 1993 
Swales Martin, The German Bildungsroman from Wieland to Hesse, Princeton:  University Press 

of Clifornia 1978  
Trites Seelinger Roberta, Disturbing the Universe: Power and Repression in Adolescent 

Literature, University of Iowa Press 2000   
   
 
*βιβλιογραφία ανά θέμα εργασίας προτείνεται ατομικά σε κάθε φοιτητή  



ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ330 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο και εξής 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ 1970  

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις του διδάσκοντος και προφορικές παρουσιάσεις των 
φοιτητών 

3 8 

   
   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα «Εισαγωγή στη 
Νεοελληνική Φιλολογία» (ΝΕΦΦ 100) και σε δύο 
παραδόσεις Νεοελληνικής Φιλολογίας 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στα ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 εξοικειώσει τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες με την ποιητική 
παραγωγή της γενιάς του 1970. Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 
πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν τη μεθοδολογική σημασία της έννοιας της «ποιητικής γενιάς» 
- Να γνωρίζουν τους βασικούς εκπροσώπους της ποιητικής γενιάς του 1970 
- Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις θεματικές συνιστώσες και την τεχνοτροπία των 

ποιητών της γενιάς του 1970 
- Να συνδέουν την ποίηση της γενιάς αυτής με τις κοινωνικές συνθήκες και τις ιδεολογικές 

ζυμώσεις της εποχής της μεταπολίτευσης.  
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  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  



Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 
Προαγωγή κριτικής και επαγωγικής σκέψης  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει διαλέξεις του διδάσκοντος με θέμα τα κύρια 
χαρακτηριστικά της ποίησης της γενιάς του 1970.  

Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές/τριες θα παρουσιάσουν προφορικά μια πρώτη μορφή της εργασίας 
τους, που θα έχει ως θέμα το ποιητικό έργο συγκεκριμένου/ης ποιητή/τριας της γενιάς του 1970. 

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 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω e-mail 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάριο 39 

  

Αυτοτελής μελέτη   
61 

Προετοιμασία για την 
προφορική παρουσίαση 

40 

  
Συγγραφή τελικής εργασίας 60 
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

200 
 

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. 

 
Προφορική παρουσίαση στην τάξη (30%) 
Γραπτή σεμιναριακή εργασία (70%) 
 



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Και με τον ήχον των για μια στιγμή επιστρέφουν... Η ελληνική ποίηση τον εικοστό αιώνα. 
Επίτομη ανθολογία. Ανθολόγηση-πρόλογος Δώρα Μέντη, Εισαγωγικά σημειώματα 
Ευριπίδης Γαραντούδης, Gutenberg, Αθήνα 2016 

2. Ευριπίδης Γαραντούδης, Από τον Μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση, Καστανιώτης, 
Αθήνα 2007 

3. Αλέξης Ζήρας (επιμ.), Νεώτερη ελληνική ποίηση, Γραφή, Αθήνα 1979 
4. Αλέξης Ζήρας, Γενεαλογικά, Ρόπτρον, Αθήνα 1989 
5. Κ. Γ. Παπαγεωργίου, Η Γενιά του ’70, Κέδρος, Αθήνα 1989. 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ 339 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο και εξής 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις και Προφορικές Παρουσιάσεις  3 8 
                  

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» (ΝΕΦΦ 100) ΚΑΙ 
ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 η εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο, τις ιδέες και τη 
σκέψη του Διαφωτισμού.   
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να γνωρίζουν τους λόγους και τα αίτια γέννησης του Διαφωτισμού στην Ευρώπη. 
- Να γνωρίζουν την κατάσταση του ελληνόφωνου κόσμου στα πλαίσια της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.  
- Να γνωρίζουν τα έργα και τις ιδέες των κυριότερων εκπροσώπων του νεοελληνικού 

Διαφωτισμού καθώς και τις διαφορετικές τάσεις που αναπτύχθηκαν κατά την ιστορική 
ανέλιξή του. 

- Να κατανοούν τη σημασία των ιδεών του Διαφωτισμού στην πορεία του ελληνισμού προς 
την επανάσταση του 1821 και τη γέννηση του αιτήματος για εθνική ανεξαρτησία.  



- Να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες του νεοελληνικού Διαφωτισμού σε σχέση με τον 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό.  

 
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 
Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Η γέννηση του Διαφωτισμού στην Γαλλία. Αίτια και βασικές αντιλήψεις.  

2. Οι τρόποι μετάδοσης και πρόσληψης των διαφωτιστικών ιδεών στον ελληνισμό της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 

3. Κύριοι εκπρόσωποι του ελληνικού Διαφωτισμού. Τα βασικά έργα τους και οι αντιλήψεις του για 
την παιδεία και την αναγέννηση του ελληνικού έθνους.  

4. Η αναζωπύρωση του γλωσσικού ζητήματος στους κόλπους των Ελλήνων Διαφωτιστών. Οι 
διαφορετικές τάσεις και ρεύματα. 

5. Η Γαλλική Επανάσταση, οι ναπολεόντειοι πόλεμοι και η πορεία του ελληνικού Διαφωτισμού προς 
τον πολιτικό ριζοσπαστισμό.  

6. Επισκόπηση του ελληνικού Διαφωτισμού από τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Αδαμάντιο Κοραή 
μέχρι τον Ρήγα Φεραίο. 

7. Η συμβολή του ελληνικού Διαφωτισμού στην Επανάσταση του 1821 και στο αίτημα για εθνική 
ανεξαρτησία. 

 

 
 

 

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 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 



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 

Σεμινάριο 39 

Προετοιμασία προφορικής 
παράδοσης 

40 

Συγγραφή τελικής εργασίας  
40 

Αυτοτελής μελέτη                    81 
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

200 
 

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. 

Προφορική παρουσίαση στην τάξη (30%) 
Γραπτή σεμιναριακή εργασία (70%) 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1977 
Π. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 2009 
Π. Κιτρομηλίδης, Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα 1990 
Π. Κονδύλης, Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 2000 
Γ. Καραφύλλης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 2008 
Δ. Δαμασκηνός, Το γλωσσικό ζήτημα κατά την περίοδο της πνευματικής αναγέννησης του νέου 
ελληνισμού 1771-1821, Αθήνα 2008. 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΤΣΙΝΑ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ346 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 1880-1980 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 3 8 
   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
(ΝΕΦΦ100) ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 
Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις διαφορετικές αισθητικές 
θεωρίες και επιμέρους ατομικές αντιλήψεις όσον αφορά τη λειτουργία της ποίησης και τον 
ρόλο του ποιητή, όπως αυτά αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα ποιήματα στο χρονικό 
διάστημα ενός αιώνα (1880-1980).  
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
- να αναγνωρίζουν και να συζητούν τις απόψεις για την ποίηση που κυριάρχησαν στα νεότερα 
χρόνια, όπως αυτές εκφράζονται στα έργα ποιητών όπως οι Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός, 
Καρυωτάκης, Σεφέρης, Ελύτης, Εγγονόπουλος, Ρίτσος, Αναγνωστάκης, Σαχτούρης.  
- να αναλύουν και να ερμηνεύουν ποιητικά κείμενα  
- να αναζητούν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν τη βιβλιογραφία που απαιτεί η έρευνά τους 
- να αναπτύσσουν τις ιδέες τους εύληπτα, τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα στο πλαίσιο του 
σεμιναριακού διαλόγου  



- να εκθέτουν τις απόψεις τους σε γραπτό λόγο με άρτια δομή και μεθοδολογικά ορθό τρόπο    
 
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 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπεθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Ποιήματα ποιητικής: Τι είναι και γιατί μας ενδιαφέρουν 
2. Λογοτεχνική αυτοαναφορικότητα στην πεζογραφία και στην ποίηση  
3. Σύντομο ιστορικό διάγραμμα των καλλιτεχνικών ρευμάτων 1880-1980 – η εξέλιξη του 

ρόλου του ποιητή 
4. Μελέτη και συζήτηση ποιημάτων ποιητικής από τους (μεταξύ άλλων): Στρατήγη, 

Παλαμά, Καβάφη, Σικελιανό, Καρυωτάκη, Σαραντάρη, Σεφέρη, Ελύτη, Εγγονόπουλο, 
Ρίτσο, Αναγνωστάκη, Σαχτούρη 

 

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 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας StudentWeb 

 Eπικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την 
προφορική παρουσίαση 

 
126 

Συγγραφή τελικής εργασίας 35 
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

200 
 



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. 

 
- Προφορική παρουσίαση (30%) 
- Συμμετοχή στη σεμιναριακή συζήτηση (20%) 
- Γραπτή εργασία (50%) 
 
1) Για την αξιολόγηση της προφορικής 
παρουσίασης λαμβάνεται υπόψη η πληρότητα και 
η ορθότητα στην προσέγγιση του θέματος και οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες της φοιτήτριας/του 
φοιτητή  
 
2) Για την αξιολόγηση της συμμετοχής στη 
συζήτηση λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα και η 
ποιότητα της συμμετοχής (ορθότητα τοποθέτησης, 
ικανοποιητική έκφραση) 
 
3) Για την αξιολόγηση της γραπτής εργασίας 
λαμβάνεται υπόψη:  

- η ερμηνευτική ορθότητα και πληρότητα 
στην κάλυψη του θέματος 

- ο τρόπος αξιοποίησης της δευτερεύουσας 
βιβλιογραφίας 

- το επίπεδο του λόγου που χρησιμοποιείται 
(δομή, ορθή χρήση της γλώσσας)  

 
  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (μτφρ. Ευ. Ζουργού - 

Μ. Σπανάκη), Αθήνα: Νεφέλη 1996.  

Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Ίκαρος, Αθήνα 1975. 

Θανάσης Νιάρχος-Αντώνης Φωστιέρης, Ποίηση για την ποίηση, Αθήνα: 
Καστανιώτης 2006 
Λίνου Πολίτη, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μ.Ι.Ε.Τ, Αθήνα, 1993. 

Αναλυτική βιβλιογραφία ανά ποιητή/ρεύμα θα δοθεί στους συμμετέχοντες στο 

σεμινάριο. 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ  

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ    
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ 358 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο και άνω   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο ‘’ΑΛΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ    

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 3 8 
   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία (ΝΕΦΦ 100) & και 
δύο (2) Παραδόσεις με κωδικό ΝΕΦΦ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 Σεμιναρίου είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς  να συνθέτουν αυτόνομα 
μια επιστημονική εργασία  τη μεταναστευτική λογοτεχνία    
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

- περιγράφει τις βασικές  αρχές που χαρακτηρίζουν τη μεταναστευτική λογοτεχνία και τη 
λογοτεχνία της εξορίας ως λογοτεχνικό υποσύστημα     

- διακρίνει τα ποικίλα ιδεολογικά ρεύματα που τροφοδοτούν τις λογοτεχνικές εξελίξεις      
- 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 μορφές αφηγημάτων και τον 

ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη διαμόρφωση νέων λογοτεχνικών ειδών  



- συνθέτει αυτόνομα μια επιστημονική εργασία με θέμα τη μεταναστευτική λογοτεχνία ή τη 
λογοτεχνία της εξορίας    

 
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 
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1.  Το λογοτεχνικό πολυσύστημα: η λογοτεχνία της μετανάστευσης και η λογοτεχνία της εξορίας 
2.   Η έννοια του μετανάστη και του πρόσφυγα. Οι σχέσεις της μεταναστευτικής λογοτεχνίας με τη 

λογοτεχνία του μητροπολιτικού κέντρου.  Η λογοτεχνία της εξορίας και η μεταπολεμική 
πεζογραφία  

3. Μοντέλα ανάλυσης της μεταναστευτικής λογοτεχνίας και της λογοτεχνίας της εξορίας 
4.  Προφορικές παρουσιάσεις εργασιών  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη – πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 Παρουσίαση της θεματικής του σεμιναρίου μέσω 
power point 

 Συζεύξεις σε ιστοσελίδες (links)  
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω 

της πλατφόρμας classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 30 

Εργαστηριακή άσκηση 
(μελέτες περίπτωσης /case 
study /) με κείμενα που 
εμπίπτουν στη θεματική 
του σεμιναρίου 

10 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

40 



ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για την  
προφορική παρουσίαση της 
εργασίας  

 
60 

Συγγραφή εργασίας  60 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

200 
 

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. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης :  Ελληνική 

III. Δημόσια Παρουσίαση Εργασίας - Διαμορφωτική 
Αξιολόγηση  (20%) 

IV. Γραπτή Εργασία – Συμπερασματική Αξιολόγηση  
(80%) 

- Εύρος αναζήτησης βιβλιογραφίας 
- Βιβλιογραφική τεκμηρίωση 
- Συνοχή κειμένου  
- Θεωρητικό υπόβαθρο- κριτική προσέγγιση 
- Γλωσσική έκφραση  

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου ΙΙ υπάρχει στο δικτυακό 
χώρο του μαθήματος αναρτημένος Οδηγός Συγγραφής 
Γραπτής Εργασίας  
 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική*  
 
Αποστολίδου Βενετία, Τραύμα και Μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων, Αθήνα: 

Πόλις 2010 
Βασιλακάκος Γιάννης, Η νεοελληνική λογοτεχνία της διασποράς: Αυστραλία, Αθήνα: Gutenberg 

1997   
Δαμανάκης Μιχάλης, Μητροφάνης Γιάννης (επιμ.), Λογοτεχνία της Διασποράς και 

Διαπολιτισμικότητα. Πρακτικά Διημερίδας, Ρέθυμνο, 24-25 Οκτωβρίου 2003, 
Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, 2004 

Καλογεράς Γιώργος, Εθνοτικές γεωγραφίες. Κοινωνικο-πολιτισμικές ταυτίσεις μίας μετανάστευσης, 
Αθήνα: Κατάρτι 2007 

Λαλιώτου Ιωάννα, Διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Η ελληνική μετανάστευση στις ΗΠΑ κατά το πρώτο 
μισό του εικοστού αιώνα, Αθήνα: Πόλις 2004   

Amodeo Immacolata, Die Heimat heißt Babylon. Zur Literatur ausländischer Autoren in der 
Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Westdeutscher Verlag 1996 

Blioumi Aglaia, Interkulturalität als Dynamik. Ein Beitrag zur deutschen-griechischen 
Migrationsliteratur seit der siebziger Jahren, Tübingen : Strauffenburg Verlag  2001 

Hellenic Studies, A tribute to the theatre of the Modern Greek Diaspora, v.16.2, 2008 
Hellenic Studies, Literatures of the Periphery: The Greek Case, v.13.1, 2005   
Pichova Hana, The art of memory in Exil. Vladimir Nabokov and Milan Kundera, Southern Illinois 

University Press 2002    
 
*βιβλιογραφία ανά θέμα εργασίας προτείνεται ατομικά σε κάθε φοιτητή  



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ  

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - ΕΑΡΙΝΟ  
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΦ 400  ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο και άνω  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
   ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

Διαλέξεις 3 8  
   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 το 
λογοτεχνικό φαινόμενο μέσα στον χρόνο και το χώρο.       
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

- προσδιορίζει τις βασικές ιστορικές φάσεις της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας    
- αναφέρει τους βασικούς εκπροσώπους κάθε περιόδου και τα έργα τους 
- διακρίνει τα αισθητικά ρεύματα, τις λογοτεχνικές αντιλήψεις που συνδιαμορφώνουν το 

λογοτεχνικό τοπίο κάθε εποχής 
- προσδιορίζει τις διαφοροποιήσεις μιας περιόδου της λογοτεχνικής ιστορίας σε σχέση με την 

προηγούμενη λογοτεχνική παράδοση       
- συνδυάζει επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα και να τα συσχετίζει (κριτικές, θεωρητικά 

κείμενα) με τη λογοτεχνική ιστορία και τα ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής τους    
 



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 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Ιστορικό Διάγραμμα της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι πρώτες επιστημονικές 
καταγραφές. Μερικές βασικές έννοιες: ‘’γενιά’’, ‘’τομή’’, ‘’συνέχεια – ασυνέχεια’’, ‘’κίνημα’’ 
Βασικά επιστημολογικά δεδομένα  

2.  Οι απαρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας – Το γεωγραφικό ανάπτυγμα, οι ιστορικές συνθήκες 
(τουρκοκρατία, βενετοκρατία), η ιστορική διασπορά    

3. Τα χρόνια πριν από την Άλωση (11ος -15ος )  
4. Τα χρόνια μετά την Άλωση ( 15οσ-17ος) : Οι βενετοκρατούμενες και τουρκοκρατούμενες περιοχές. 

Νέα πολιτιστικά κέντρα (Βενετία, Κρήτη, Κύπρος). Η Αναγέννηση, ο Πετραρχισμός. Μελέτη 
κειμένων (Η θυσία του Αβραάμ, Η Ερωφίλη)  

5. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός – Το γλωσσικό ζήτημα 18ος. Φαναριώτες. Παραβουνάβιες 
Ηγεμονίες.   

6. 19ος αιώνας: η προεπαναστατική ποίηση.  Ο Σολωμός, Κάλβος, Α.Βαλαωρίτης. Ο Κοραής.  
7. Στα χρόνια του ρομαντισμού: 1830-1880. Η ποίηση και η πεζογραφία.   
8. Η γενιά του 1880: Νέα Αθηναϊκή Σχολή. Η ηθογραφία. Το γλωσσικό ζήτημα και πάλι. Ο Παλαμάς. 

Μελέτη κειμένων (Παπαδιαμάντης, Παλαμάς)  
9. Το γύρισμα του αιώνα: Τροπές του ρεαλισμού στην πεζογραφία. Αισθητισμός,  Σοσιαλισμός, 

Συμβολισμός.  Η ποίηση ύστερα από τον Παλαμά.  Α. Σικελιανός, Κ.Π.Καβάφης, Κ. Καρυωτάκης.  
Αναλύσεις αντιπροσωπευτικών κειμένων .  

10.  Αριστερά και Λογοτεχνία. Μοντερνισμός.  Η ‘’γενιά του ’30’’. Οι όροι της αλλαγής. Μελέτη 
κειμένων (Ρίτσος, Ελύτης, Σεφέρης)   

11. Μεταπολεμική λογοτεχνία.  Ποίηση και πεζογραφία.   
 
 
  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη – πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 Παρουσίαση της θεματικής του μαθήματος μέσω 
power point 

 Συζεύξεις σε ιστοσελίδες (links)  
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω 

της πλατφόρμας classweb 
 Eπικοινωνία μέσω email 

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 27 



(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 

Εργαστηριακή άσκηση: 
αναλύσεις  (μελέτες 
περίπτωσης /case study ) 
αντιπροσωπευτικών 
κειμένων της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας   

12 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

17 

Ημι-κατευθυνόμενη μελέτη 
και προετοιμασία για τις 
εξετάσεις   

 
150 

   
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

200 
 

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. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης :  Ελληνική 

V. Γραπτή εξέταση - Ενδιάμεση Αξιολόγηση  
(προαιρετική)  

VI. Γραπτή εξέταση –Τελική αξιολόγηση  
- Μορφή αξιολόγησης: ερωτήσεις ανάπτυξης και 

αντιστοίχισης αναφορικά με τις ιστορικές περιόδους 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τους εκπροσώπους 
και τα έργα τους ∙ ανάλυση επιλεγμένων 
λογοτεχνικών κειμένων.    
 

 
  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  
Δημαράς Κωνσταντίνος, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Ίκαρος  
Πολίτης Λίνος, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Μ.Ι.ΕΤ.  
Vitti Mario, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Οδυσσέας 22003 [1978] 
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