ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2017-18
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: ΕΞΑΜΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΕΤΡΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ & ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
15

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ (& αγγλικά για φοιτητές Erasmus)
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp
(URL)
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
Εις βάθος μελέτη ποιητικών έργων αρχαϊκής & κλασικής περιόδου που δεν ανήκουν στο ηρωικό έπος αλλά
έχουν συγγενή προς αυτό μορφολογικά χαρακτηριστικά (μέτρο, διάλεκτο). Εξοικείωση με την αυτόνομη
βιβλιογραφική έρευνα και τη χρήση βάσεων δεδομένων (TLG, APh, ThesCRA, LIMC κλπ.). Το σεμινάριο
περιλαμβάνει προφορική παρουσίαση, ενεργή συμμετοχή στον διάλογο καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και
γραπτή εργασία.
Αναλυτικότερα, αναμένεται ότι
(α) οι φοιτητές θα μελετήσουν εις βάθος το θέμα που θα επιλέξουν σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα
(β) θα εντοπίσουν και θα αξιοποιήσουν την βασική βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών και άλλων βάσεων
δεδομένων (APh κά)
(γ) θα παρουσιάσουν το θέμα τους προφορικά και θα υποστηρίξουν τις απόψεις του απαντώντας σε ερωτήσεις
(δ) θα συνθέσουν γραπτή εργασία στην ελληνική γλώσσα (ή την αγγλική [φοιτητές Erasmus]).
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
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αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το σεμινάριο θα εστιάσει σε ποιητικά κείμενα (ή σε τμήματα σωζόμενων ποιητικών έργων), τα οποία έχουν
μορφολογικά χαρακτηριστικά (μέτρο και διάλεκτο) αντίστοιχα ή συγγενή με αυτά της ομηρικής ηρωικής ποίησης,
αλλά δεν ανήκουν στο ίδιο ποιητικό είδος. Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
κειμένων αυτών και στον ‘διάλογο’ που αναπτύσσεται με τα ομηρικά έπη.
Στα εισαγωγικά μαθήματα η διδάσκουσα θα εισηγηθεί τα βασικά του θέματος, θα παρουσιάσει τη βασική
μεθοδολογία και θα αναθέσει εργασίες.
Στις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται: προφορική παρουσίαση, ενεργή συμμετοχή στον
διάλογο καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και γραπτή εργασία με κριτική ανάλυση των επιστημονικών
απόψεων & σύνθεση δεδομένων.
Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν:
α) Διαλέξεις για την ποιητική παραγωγή των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων
β) Ανάγνωση και εκ του σύνεγγυς ανάλυση επιλεγμένων ποιητικών έργων/ αποσπασμάτων με έμφαση στο
συσχετισμό τους με την ομηρική ποίηση
γ) Μελέτη επιλεγμένων επιστημονικών εργασιών πάνω στο θέμα και ανάλυση επιχειρημάτων
δ) προφορικές παρουσιάσεις συμμετεχόντων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 Χρήση βάσεων δεδομένων
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο λογισμικό
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
(ppt κ.λπ.)
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της
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

Δραστηριότητα
Διαλέξεις-προφορικές
παρουσιάσεις
Σεμιναριακές ασκήσεις
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για την
προφορική παρουσίαση

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
39
1

200

Σελίδα 2/21

δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
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

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

135
375

Αυτόνομη μελέτη, έρευνα,
προφορική παρουσίαση και απάντηση σε ερωτήσεις,
ενεργή συμμετοχή στον διάλογο
Γραπτή εργασία

Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για όλους τους φοιτητές –για τις ανάγκες επιμέρους θεμάτων θα χρησιμοποιηθεί
εξειδικευμένη βιβλιογραφία την οποία αναμένεται να εντοπίσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Année Philogique (APh), Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Thesaurus linguae
graecae (TLG) κ.λπ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
J. Clauss et al., The Gods of Greek Hexameter Poetry, Stuttgart 2016.
P. Gainsford, Early Greek Hexameter Poetry, Cambridge 2015.
L. Kaeppel, V. Pothou (eds), Human Development in Sacred Landscapes, Göttingen 2015.
C.H. Stocking, The Politics of Sacrifice in early Greek Myth and Poetry, Cambridge 2017.
J. Strauss Clay, The Politics of Olympus, Princeton 1989.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΔΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

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
Διαλέξεις και Προφορικές Παρουσιάσεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

15

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ
ΝΑΙ
https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τo λογοτεχνικό θέμα του ταξιδιού στον κάτω
κόσμο στην αρχαία γραμματεία, και ειδικότερα με τη χρήση, την τυπολογία και τη σημασία του στη ρωμαϊκή
λογοτεχνία από το ηρωϊκό έπος του Βιργιλίου και εξής.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να δηλώνουν και να περιγράφουν τα λατινικά λογοτεχνικά έργα της Αυγούστειας περιόδου και των
αυτοκρατορικών χρόνων που μας έχουν κληροδοτήσει περιγραφές καταβάσεων στον Κάτω Κόσμο.
Να ερμηνεύουν τα λογοτεχνικά κείμενα στο πολιτισμικό και ιδεολογικό πλαίσιό τους.
Να συγκρίνουν τις αναπαραστάσεις του Άδη στα ποιητικά και πεζά κείμενα και να συζητούν θέματα
διακειμενικότητας.
Να γνωρίζουν την σχετική βιβλιογραφία.
Να κατανοούν τα οφέλη των διεπιστημονικών αναλύσεων.
Να μοιράζονται τις σκέψεις και τα συμπεράσματά τους με τους συμφοιτητές τους κατά τη συζήτηση
στην τάξη και τις προφορικές παρουσιάσεις
Να οργανώνουν τις σκέψεις και την επιχειρηματολογία τους σε ασκήσεις και εργασίες.
Γενικές Ικανότητες
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα θα καλύψει τις παρακάτω γενικές ενότητες:
Μελέτη και ανάλυση της σχετικής λατινικής λογοτεχνίας (π.χ. Βιργίλιος, Οβίδιος, Σίλιος, Κλαυδιανός)
Μελέτη σχετικών αρχαίων ελληνικών κειμένων (π.χ. Όμηρος, Αριστοφάνης, Πλάτων, Πλούταρχος)
Συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών κειμένων
Μελέτη και συζήτηση της βιβλιογραφίας.
Καθοδήγηση και συζήτηση ερευνητικών εργασιών των φοιτητών
Προφορικές παρουσιάσεις φοιτητών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 Παρουσιάσεις με PowerPoint
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 Ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων στην
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
πλατφόρμα classweb
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
 Επικοινωνία μέσω email
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Σεμινάριο
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
Προετοιμασία προφορικής
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
παρουσίασης
150
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Αυτοτελής μελέτη
150
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
Συγγραφή
τελικής
εργασίας
36
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
375
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
ανά
πιστωτική
μονάδα)
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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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

Ερωτήσεις κατανόησης μεθολογικών εργαλείων
Ερωτήσεις κατανόησης λογοτεχνικών κειμένων
Συμμετοχή στη συζήτηση και επίλυση προβλημάτων
Προφορική παρουσίαση στην τάξη
Γραπτή σεμιναριακή εργασία

Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bremmer, J. N. 2009. ‘The golden bough : Orphic, Eleusinian, and Hellenistic-Jewish sources of Virgil's
underworld in Aeneid VI’, Kernos 22, 183-208.
R.G. Edmonds III, Myths of the Underworld Journey: Plato, Aristophanes, and the “Orphic” Gold Tablets,
Cambridge 2004
R. Foss, Griechische Jenseitsvorstellungen von Homer bis Plato. Mit einem Anhang über Vergils
sechstes Buch der Aeneis, Aachen 1997
Laird, A. 2001. ‘The poetics and afterlife’, PVS 24, 49-80.
Putnam M. C. J. 1988. ‘Virgil's Inferno’, MD 20-21, 165-202.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ AKAΔ. EΤΟΥΣ 2017-18
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΒΖΦ ...
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ
Κείμενα επαφής ανάμεσα σε χριστιανισμό και εθνικούς κατά την Ύστερη
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αρχαιότητα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Μεταπτυχιακό σεμινάριο
3
15
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
1 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
2 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
3 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας και των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, το λεγόμενο
πρώιμο Βυζάντιο αποτελεί το χώρο επαφής των δύο κόσμων, του αρχαίου και του χριστιανικού, γεγονός που
καταγράφεται άλλωστε από την αμηχανία της χρησιμοποιούμενης σήμερα ορολογίας στην χρονολογική
περιοδολόγηση αυτής της εποχής. Οι συμμετέχοντες-ουσες στο σεμινάριο θα εξοικειωθούν με τα παρακάτω
ζητήματα:
- Να ενημερωθούν για την υπάρχουσα βιβλιογραφία και έρευνα και να την αξιολογήσουν, ανάλογα με την εποχή
κατά την οποία έχει παραχθεί.
- Να ενημερωθούν για τα βασικά κείμενα που περιέχουν τη συζήτηση ή την πολεμική ανάμεσα στον ελληνισμό /
παγανισμό και τον χριστιανισμό, ειδικά όσα προέρχονται από τις περιόδους έντασης και τους γεωγραφικούς
χώρους συνύπαρξης των δύο κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο.
- Να εντοπίσουν τα επιχειρήματα της κάθε τάσης, είτε αυτά αφορούν το επίπεδο της παιδείας, της πίστης, της
γλώσσας, ενδεχομένως της πολιτικής ταυτότητας, ή ευρύτερα του πολιτισμικού μοντέλου που εκπροσωπούν.
- Να εξεταστούν οι παραπάνω τάσεις σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, φυσικά φαινόμενα, γεωπολιτικές
και άλλες μεταβολές, ιδιαίτερα κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο.
- Να καταρτισθεί, αν είναι δυνατόν, η θεωρία για το πολιτισμικό μοντέλο που προτείνεται από κάθε εποχή και
συγγραφέα.
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- Να παρακολουθήσουν την αποκρυστάλλωση του νέου πολιτισμού που προκύπτει –ειδικά μέσα στην αρχή της
μεσοβυζαντινής περιόδου–, μέσα από συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας ζωής, όπως τη λογοτεχνία, την
παιδεία, την τελετουργία και τη λατρεία, 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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Oμαδική εργασία
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγική συζήτηση για τους αιώνες της διαρκώς μεταβαλλόμενης σχέσης ανάμεσα στον παγανισμό και
τον χριστιανισμό. Iστορικό διάγραμμα της περιόδου.
2. Κείμενα της Ύστερης Αρχαιότητας και των πρώιμων χριστιανικών αιώνων, με χαρακτήρα συναινετική ή
πολεμική, όπως αυτά κατά των Ελλήνων, διαλόγους μεταξύ εθνικών και χριστιανών, κείμενα που κρίνουν ή
τονίζουν την ωφέλεια της κλασικής παιδείας, κείμενα που κρίνουν την αλήθεια των θρησκειών της αρχαιότητας.
3. Συζήτηση για τους κύριους θεωρητικούς του χριστιανισμού στο πρώιμο Βυζάντιο (2ο-4ο αι.) και διαμόρφωση
της πρώτης θεωρίας.
4. Τα μέτωπα των μεγάλων συγκρούσεων (π.χ. Αλεξάνδρεια, βασιλεία Ιουλιανού Παραβάτη).
5. Θεμελίωση των πρώτων δογμάτων ή αλλιώς των θεωρητικών λογικών επιχειρημάτων ή ρητορικών εργαλείων
του πρώιμου χριστιανισμού.
6. Ιστορικές και πολιτισμικές αλλαγές κατά τους επόμενους αιώνες (5ος-7ος αι.).
7. Η μαρτυρία της υμνογραφίας, οι πηγές κατά τους σκοτεινούς αιώνες και στην εποχή πριν την εικονομαχία.
8. Μέση Βυζαντινή περίοδος (8ος-9ος αι. κ.ε.): η αποκρυστάλλωση της χριστιανικής θεωρίας;
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 Διδακτικό Υλικό (αρχεία, διαφάνειες, παρουσιάσεις,
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
μελέτες) και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας classweb
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
 Eπικοινωνία μέσω email
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Διαλέξεις, μελέτη και ανάλυση
39
μέθοδοι διδασκαλίας.
βιβλιογραφίας
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Αυτοτελής μελέτη και
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
προετοιμασία για τις
200
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
παρουσιάσεις
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Συγγραφή τελικής εργασίας
136
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
Σύνολο Μαθήματος
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
(25 ώρες φόρτου εργασίας
375
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
ανά πιστωτική μονάδα)
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
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δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
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 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.
Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις, επιπλέον του τριώρου, θα
συνεισφέρουν στην ξεχωριστή αντιμετώπιση του κάθε ειδικού
θέματος που έχουν αναλάβει, ενώ ταυτόχρονα θα διευκρινίζουν
απορίες γενικού ή ειδικού χαρακτήρα επί του θέματος, που δεν
αφορούν το σύνολο των συμμετεχόντων. 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
Ενδεικτικές πηγές της περιόδου:
- F. Boulenger, Saint Basile. Aux jeunes gens sur la maniere de tirer profit des lettres helleniques, Paris 1935;
repr. 1965
- P. Th. Camelot, Contre les paiens. Athanase d’Alexandrie; texte grec, introduction, traduction et notes,
Paris 1977
- Α. Ο. Πολυχρονιάδης (εισαγ.), Ν. Καλομπάτσος (μτφ.), Ἅγιος Ἰουστίνος ὁ Φιλόσοφος. Πρὸς τοὺς Ἕλληνες.
Λόγος παραινετικὸς πρὸς τοὺς Ἕλληνες. Περὶ μοναρχίας. Ἐρωτήσεις Ἑλλήνων καὶ ἀπαντήσεις Χριστιανῶν,
Τρίκαλα-Αθήνα 2008
- Ι. Πλεξίδας (εισαγ.), Ν. Καλομπάτσος (μτφ.), Θεοδώρητος Κύρου. Ἑλληνικῶν παθημάτων θεραπευτική. 1.
Διαλέξεις α΄-δ΄, Τρίκαλα-Αθήνα 2008
- R. W. Thomson, Athanasius. Contra gentes and de incarnatione. Oxford: Clarendon Press, 1971
- Ν.G. Wilson, On the Value of Greek Literature, London 1975
Ενδεικτική εισαγωγική βιβλιογραφία:
- A. Cameron, Christianity and the Rhetoric of Empire: The Development of Christian Discourse, Berkeley 1991
- Raffaella Cribiore, Gymnastics of the Mind: Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt, Princeton 2001
- Rafaella Cribiore, Libanius the Sophist: Rhetoric, Reality, and Religion in the Fourth Century, Ithaca-London
2013
- A. Kaldellis, Hellenism in Byzantium: the transformations of Greek identity and the reception of the classical
tradition, Cambridge 2007
- A. Kaldellis, Ethnography After Antiquity. Foreign Lands and Peoples in Byzantine Literature, Philadelphia 2013
- G. A. Kennedy, Classical Rhetoric and its Christian and Secular tradition, London 1980
- G. A. Kennedy, Greek Rhetoric under Christian Emperors, Princeton 1983
- C. Mango, Byzantium: The Empire of New Rome, Λονδίνο 1980 = Βυζάντιο: η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης,
μτφρ. Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα 1988
- Μargaret Mullett-R. Scott (εκδ.), Byzantium and the Classical Tradition, Birmingham 1981
- Str. Papaioannou, The Byzantine Late Antiquity, στο Ph. Rousseau, A Companion to Late Antiquity, Oxford
2009, σ. 17-28
- Alice-Mary Talbot και A. Kazhdan, τα λήμματα Hellenes και Hellenes, στο ODB, τ. 2, σ. 911-912
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις του διδάσκοντος και προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών
3
15

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ (στα ελληνικά)
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 εξοικειωθούν οι φοιτητές με την αμφισβήτηση των αξιών της
νεωτερικότητας που παρατηρείται στο δοκιμιακό έργο ορισμένων ελλήνων και ξένων συγγραφέων του εικοστού
αιώνα. Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν ορισμένα βασικά κείμενα ριζικής κριτικής στην κοσμοθεωρία των Νέων Χρόνων (Κ. Θ.
Δημαράς, Οδ. Ελύτης, Ζ. Λορεντζάτος, Ph. Sherrard, κ.ά).
Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τις βασικές μομφές που προσάπτονται στη νεωτερικότητα
(ατομικισμός, ορθολογισμός, επιστημονισμός, φιλελευθερισμός, εκκοσμίκευση, κ.ά.)
Να γνωρίζουν τις απόψεις που οι συγγραφείς αυτοί υποστήριξαν σχετικά με τον ρόλο και τη
λειτουργία της τέχνης αφενός στους προνεωτερικούς πολιτισμούς, αφετέρου στη νεωτερική Ευρώπη.
Να γνωρίζουν τους ξένους συγγραφείς που συχνά ενέπνευσαν την κριτική αυτή (N. Berdiaeff, T. S.
Eliot, κ.ά.).
Να γνωρίζουν τον θεωρητικό αντίλογο στην κριτική της νεωτερικότητας.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
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αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει διαλέξεις του διδάσκοντος με θέμα την κριτική της
νεωτερικότητας και τα σχήματα σκέψης που προκύπτουν από αυτήν, σε δοκιμιακά κείμενα ελλήνων και ξένων
συγγραφέων. Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές/τριες θα παρουσιάσουν προφορικά μια πρώτη μορφή της εργασίας
τους, που θα έχει ως αντικείμενο την αμφισβήτηση του νεωτερικού κοσμοειδώλου στο έργο συγκεκριμένων
συγγραφέων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
πλατφόρμας classweb
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
 Eπικοινωνία μέσω email
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Διαλέξεις του διδάσκοντος και
39
μέθοδοι διδασκαλίας.
προφορικές παρουσιάσεις
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
των φοιτητών
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Προετοιμασία για την
61
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
προφορική παρουσίαση
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
Αυτοτελής μελέτη
145
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

130
375

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
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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
1. Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα, Δ΄: Λόγια περί μεθόδου, τ. Α΄, 1931-1963, επιλογή κειμένων Φίλιππος
Ηλιού, επιμ. Πόπη Πολέμη, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη & Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013.
2. Οδυσσέας Ελύτης, Ανοιχτά χαρτιά, Αθήνα, Ίκαρος, 1982.
3. Νικόλας Κάλας, Κείμενα ποιητικής και αισθητικής, επιμ. Αλέξανδρος Αργυρίου, Αθήνα, Πλέθρον, 1982.
4. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Μελέτες, τ. Α΄ και Β΄, Αθήνα, Δόμος & Μουσείο Μπενάκη, 1994.
5. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Collectanea, επιμ. Στ. Ζουμπουλάκης. Αθήνα, Δόμος, 2009.
6. G. Seferis – Ph. Sherrard, This Dialectic of Blood and Light. George Seferis–Philip Sherrard: An
exchange: 1947 – 1971, επιμ. D. Sherrard, Λίμνη Ευβοίας, 2015.
7. Philip Sherrard, The Marble Threshing Floor: Studies in Modern Greek Poetry, Αθήνα, Denise Harvey &
Company, 21981.
8. Philip Sherrard, Δοκίμια για το Νέο Ελληνισμό, Αθήνα, Αθηνά (σειρά «Σύνορο»), 1971.
9. T. S. Eliot, Δεν είναι η ποίηση που προέχει: Δοκίμια για την ποίηση και τους ποιητές, μτφρ. – σχόλια
Στ. Μπεκατώρος, Αθήνα, Πατάκης, 2003.
10. Jürgen Habermas, Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, μτφρ. Λ. Αναγνώστου-Α. Καραστάθη,
Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1993.
11. Zeev Sternhell, Ο αντιδιαφωτισμός, μτφρ. Άννα Καρακατσούλη, Αθήνα, Πόλις, 2009.
12. Richard Wolin, Η γοητεία του ανορθολογισμού, μτφρ. Μαρία Φιλιππακοπούλου, Αθήνα, Πόλις, 2007.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΤΣΙΝΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ
Οι ιδεολογικές λειτουργίες της φύσης στην ελληνική
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
15

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (οι φοιτητές Erasmus μπορούν να εξεταστούν στα
αγγλικά, αν το επιθυμούν)
ΝΑΙ
https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να εμβαθύνουν στα ζητήματα που αφορούν τις
ιδεολογικές χρήσεις της φύσης στην ελληνική πεζογραφία και ποίηση του 20ου αιώνα.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές θεωρητικές παραμέτρους της οικοκριτικής.
Να γνωρίζουν και να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους ένα λογοτεχνικό κείμενο συμμετέχει
στις πολιτισμικές αναπαραστάσεις μιας περιόδου γενικότερα και στην ιδεολογικοποίηση της φύσης
ειδικότερα.
Να γνωρίζουν ιστορικά και να εντοπίζουν στα κείμενα τις βασικές τάσεις ιδεολογικοποίησης της
φύσης στην ελληνική λογοτεχνία στον 20ό αιώνα.
Να διερευνούν περαιτέρω, να εκλεπτύνουν και να εξειδικεύουν τις θεωρητικές τους γνώσεις μέσω
πρωτογενούς έρευνας, συμβάλλοντας σε μια πρωτότυπη ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
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αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Τα λογοτεχνικά κείμενα ως φορείς και παραγωγοί πολιτισμικών αναπαραστάσεων
2. Η οικοκριτική. Όψεις μιας εκλεκτικιστικής θεωρητικής προσέγγισης.
3. Ιδεολογικοποιήσεις της φύσης στην ελληνική λογοτεχνία
4. Μελέτη λογοτεχνικών κειμένων από τη σκοπιά της οικοκριτικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία μέσω της
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
πλατφόρμας classweb
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
 Eπικοινωνία μέσω email
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Διαλέξεις
39
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Αυτοτελής μελέτη και
200
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
προετοιμασία για την
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
προφορική παρουσίαση
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Συγγραφή τελικής εργασίας
136
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Σύνολο Μαθήματος
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

375

Προφορικές παρουσιάσεις και γραπτή εργασία.

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
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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.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θα δοθεί εκτενής βιβλιογραφία κατά την έναρξη του μαθήματος.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΝΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΚΝΦ006

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όλα

Ιστορία και ιστοριογραφία κινηματογράφου

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Σεμινάρια

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

15

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
4 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
5 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
6 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους τρόπους με τους οποίους ερευνάται
ιστορικά ο κινηματογράφος και με τη χρήση των πηγών και να τους εξασκήσει στην πρωτότυπη διατύπωση,
εξέταση και σύνταξη ερευνητικών ζητημάτων.
Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να αναγνωρίζουν διαφορετικούς τρόπους ιστορικής κινηματογραφικής αφήγησης.
Να διακρίνουν είδη πηγών.
Να συγκρίνουν διαφορετικές αφηγήσεις για την κινηματογραφική ιστορία.
Να ερμηνεύουν την συγγραφή της κινηματογραφικής ιστορίας στο πλαίσιο της δημιουργίας της.
Να αξιολογούν τη χρήση των πηγών και την επιχειρηματολογία
Να διατυπώνουν δικά τους ερευνητικά ερωτήματα
Να ερευνούν τις κατάλληλες πηγές
Να αναπτύσσουν το κριτικό τους πνεύμα
Να συνθέτουν τις πληροφορίες και τις σκέψεις τους σε μία συγκροτημένη αφήγηση.
Γενικές Ικανότητες
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Σεβασμός στην διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα θα καλύψει τις παρακάτω γενικές ενότητες:
Διαφορετικοί τρόποι αφήγησης της κινηματογραφικής ιστορίας
Πηγές κινηματογραφικής ιστοριογραφίας
Κριτική εξέταση και ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειμένων
Εξάσκηση στην σύνθεση πρωτότυπων ιστοριογραφικών κειμένων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 Παρουσιάσεις με PowerPoint
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 Προβολές ταινιών και αποσπασμάτων
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
 Ανάρτηση διδακτικού υλικού και ανακοινώσεων στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
πλατφόρμα classweb
Επικοινωνία με τους φοιτητές
 Eπικοινωνία μέσω email
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Σεμιναριακές συναντήσεις
39
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Εβδομαδιαία ύλη για
200
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
διάβασμα, Αυτοτελής μελέτη,
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
σύντομες εργασίες/ ασκήσεις,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
προετοιμασία για την
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
προφορική παρουσίαση
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Έρευνα και συγγραφή τελικής
136
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
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

Σύνολο μαθήματος (25 ώρες
φόρτου εργασίας ανά
πιστωτική μονάδα)

375
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του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Μελέτη εβδομαδιαίας ύλης
Προφορική παρουσίαση
Σύντομες γραπτές εργασίες/ασκήσεις
Τελική γραπτή εργασία
Συμμετοχή στην τάξη

Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Allen, Robert C. and Douglas Gomery. Film History: Theory and Practice. New. York: Knopf, 1985.
Paul Grainge, Mark Jancovich and Sharon Monteith (ed.), Film Histories: An Introduction and Reader, Toronto:
University of Toronto Press, 2007.
Tino T. Balio (ed.), The American Film Industry, rev. ed (Madison: University of Wisconsin Press, 1985).
David Bordwell and Kristin Thompson, Film History: An Introduction (New York: McGraw-Hill, 2002).
David A. Cook, A History of Narrative Film, 4th ed. (New York: W.W. Norton, 2004).
Musser, Charles. The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907. New York: Scribner's, 1990.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ

Η αναδίπλωση του τραγικού

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

3

15

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

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ναι, με δυνατότητα εκπόνηση γραπτής εργασίας στα Αγγλικά
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
7 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
8 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
9 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Ομαδική Εργασία

σκέψης

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μετά από εκτεταμένη συζήτηση πάνω στο ζήτημα επιβίωσης ή οριστικού θανάτου της τραγωδίας και του
τραγικού, κάθε μέλος του σεμιναρίου θα επικεντρωθεί σε ένα έργο ή σε ένα συγγραφέα και θα εξετάσει, αν στο
έργο ή τα έργα αυτά υπάρχει αξιοσημείωτη παρουσία του τραγικού στοιχείου και πώς αυτή λειτουργεί
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Βιντεοσκοπημένα και ηχογραφημένα μέρη των παραστάσεων
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Φωτογραφικό υλικό
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Διαλέξεις
39
μέθοδοι διδασκαλίας.
Ασκήσεις πρακτικής
70
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
εφαρμογής σε μικρότερες
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ομάδες φοιτητών
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Αυτοτελής μελέτη και
120
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
προετοιμασία για την
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
προφορική παρουσίαση
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Συγγραφή τελικής
146
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
σεμιναριακής εργασίας
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
Σύνολο Μαθήματος
375
δημιουργία, κ.λπ.
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards
του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Τελική γραπτή εργασία (100% του συνολικού βαθμού) που
αξιολογεί:
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι - την εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων (25%)
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή - την κριτική ανασύνθεση πληροφοριών (30%)
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής - την παρουσίαση της εργασίας στην τάξη (30%)
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης - τη δομή και την οργάνωση της εργασίας (15%)
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
Chevrel Yves, Το ευρωπαϊκό θέατρο στο τέλος του 19ου αιώνα και το ελληνικό τραγικό πρότυπο / Le théâtre
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européen de la fin du XIXe siècle et le modèle tragique grec, Αθήνα 1999 [PN 2570 C45 1999]
Jaspers Karl, Περί του τραγικού, μετάφραση Θεόδωρου Λουπασάκη, Αθήνα, Έρασμος, 1990 [BH 301.T7 J3
1990b]
Leech Clifford, Τραγωδία, μετάφραση Ερρίκος Χατζηανέστης, Αθήνα: Ερμής, 1972. [PN 1892 L44 1972b c. 1]
Steiner George, Ο θάνατος της τραγωδίας, μετάφρ. Φώντας Κονδύλης, Θεσσαλονίκη Εγνατία [PN 1892 S7b]
Μαλεβίτσης Χρήστος, Περί του τραγικού: δοκίμιο, Αθήνα, Αστρολάβος / Ευθύνη, 1986 [ΛΟΥ 202980]
Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χαρά, Το τραγικό, η τραγωδία και ο φιλόσοφος στον εικοστό αιώνα,
Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1997. [BH 301.T7 B33 1997]
Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης, Η Τραγωδία και το τραγικό στην Τέχνη, στο πνεύμα, στη ζωή, Αθήνα 1963, κυρίως σ.
101 κε [ΡΝ 1892 S63 1964 c.1]
Max Ferdinand Scheller, Το φαινόμενο του τραγικού, Έρασμος, Αθήνα 1991.
Storm William, After Dionysus: a theory of the tragic, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1998, [PN 1675 S76]
Guyomard Patrick, Η απόλαυση του τραγικού: η Αντιγόνη, ο Λακάν, και η επιθυμία του αναλυτή, Μεταίχμιο,
Αθήνα 2007.
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αρχαίο Ελληνικό θέατρο: η επίδραση στην Ευρώπη, ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 1993
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