
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Faculty of Philosophy 

ΤΜΗΜΑ Department of Philology  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Undergraduate 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦΦ 100 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

all 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Introduction to Classical Philology 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙ
ΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ

ΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔ
ΕΣ 

Lectures 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 

Introductory course 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

none 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Greek (Erasmus students are allowed to write the 
final exam in English) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Yes (see above) 

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 

  
Familiarization with the field of classical philology, the history of classical 
scholarship and the ancillary disciplines. 

Upon successful completion of this course students are expected: 

(a) to know the major literary genres, their main representatives, and their 
diachronic evolution 

(b) to be familiar with the literary production in the four major periods of Ancient 
Greek Civilization 

(c) to be aware of  the cardinal role of religion in the development Greek 
literature  

(d) to know the differences between the song and the book culture 

(e) to have acquired basic knowledge about the transmission of texts, the birth of 
philology as a discipline, the history of books and libraries in the ancient 
world 

(f) to have acquired basic knowledge of the ancillary disciplines and their 
contribution to philology, especially palaeography, papyrology, epigraphy 

 
 

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 

Collection, analysis and synthesis of data and information with the help of the 
appropriate conventional or digital tools  
Independent work 

Adjustment to new environments 

Work in interdisciplinary environment 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Introduction to Classical Philology and its ancillary disciplines. The course includes a 
brief  survey of (a) the historical periods (Archaic, Classical, Hellenistic and Graeco -

roman); (b) ancient religion; (c) the literary production of the song culture (d) the 
literary production of the book culture (literary and scientific works, libraries, 
transmission and edition of texts), introduction to papyrology, epigraphy, 
palaeography and codicology.  

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Lecture  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Use of data bases 

 Powerpoint presentation 

 Use of the classweb platform for 
information relating to this course 
(bibliographies, announcements, 
directions, etc.) 

 Email correspondence  
 

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 

Lectures (encouraging 
in-class dialogue) 

26 

  

Independent study and 
preparation for the 
final exam 

 

96 

  
  

  
  
Final written exam 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. 

Three-hour written exam in Greek (or in English –
option available to Erasmus students only) which 
includes 10 questions that require brief answers, 
the maximum length of each answer is indicated 
on the exam sheet, each is graded with 10/100. 
 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Recommended bibliography  

 Jager, G. (ελληνική μετάφραση Δ. Ιακώβ – Μ. Πεχλιβάνος) Εισαγωγή 
στην Κλασική Φιλολογία, Αθήνα (εκδόσεις Παπαδήμα) 2010 (or the 
German edition  Jäger, G., Einführung in die Klassische Philologie, 
München 3. Aufl., 1990)  

 Dickey, Elinor  Ancient Greek Scholarship: A Guide to Finding, Reading, 
and Understanding Scholia, Commentaries, Lexica and Grammatical 
Treatises, from their Beginnings to the Byzantine Period. An American 
Philological Association Book.   London and New York (Oxford 
University Press), 2007 

 Κακριδής, Φ. Ι. Αρχαία ελληνική γραμματολογία, Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών) 2005 (α΄ανατύπωση με μικρές διορθώσεις, 2006) –
students who do not read Greek can consult P. E. Easterling and Bernard M. 

W. Knox, edd. The Cambridge History of Classical Literature Volume 1: 
Greek Literature, Cambridge 1985, online version 2008) 

 Λυπουρλής, Δ. Δ. Αρχαία ελληνική μετρική. Μια πρώτη προσέγγιση. 
Θεσσαλονίκη (Επίκεντρο) 2005 (students who do not read Greek can consult 
M. L. West, Introduction to Greek Meter, Oxford 1987) 

 Montanari, F. Storia della letteratura greca con la collaborazione di Mausto 
Montana, 2010. 

 Nesselrath, H. G. (ελληνική μετάφραση, επιμ. Δ. Ιακώβ – Α. Ρεγκάκος) 
Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία, τόμος Α΄(Αρχαία Ελλάδα) Αθήνα (εκδόσεις 

http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/author.jsf;jsessionid=18B85FB573472E82BC8CDAD1D0EA1872?name=P.+E.+Easterling
http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/author.jsf;jsessionid=18B85FB573472E82BC8CDAD1D0EA1872?name=Bernard+M.+W.+Knox
http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/author.jsf;jsessionid=18B85FB573472E82BC8CDAD1D0EA1872?name=Bernard+M.+W.+Knox


Παπαδήμα) 2001 (or the German edition:Nesselrath, H.-G. (Hrsg.): Einleitung 
in die griechische Philologie, Stuttgart. Leipzig 1997)  

 Pfeiffer, R. History of classical scholarship from the beginnings to the end of 
the Hellenistic age, Oxford (Clarendon Press) 1968. 

 

 

 
 

 

 


