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ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΦΦ 132 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΑΤΙΟΥ ARS POETICA 

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 εξοικειώσει τους φοιτητές με τη ρωμαϊκή ποίηση της
αυγούστειας περιόδου, καθώς και  με τη λογοτεχνική θεωρία και  κριτική της εποχής.  Το κείμενο
αναφοράς θα είναι η Ποιητική Τέχνη (Ars Poetica) του Ορατίου (στην πρωτότυπη μορφή). 

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

 Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της ποίησης και δη της
εξάμετρης ποίησης στη Ρώμη, τα είδη και τους εκπροσώπους της

 Να κατανοούν τα ιστορικά συμφραζόμενα ανάπτυξης και διάδοσης της επιστολικού τύπου
εξάμετρης λατινικής ποίησης, 

 Να  γνωρίζουν  και  να  περιγράφουν  ορισμένους  βασικούς  όρους,  έννοιες  και  θεωρίες



αρχαίας λογοτεχνικής κριτικής
 Να γνωρίζουν το περιεχόμενο της Ars Poetica 
 Να διαβάζουν στο πρωτότυπο επιλεγμένα τμήματα της Ars Poetica, 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  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 
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
Ι. Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ποίηση - Οράτιος, Epistulae
ΙΙ. Λογοτεχνική θεωρία και κριτική στην Αρχαιότητα  - εισαγωγή
ΙΙΙ. Ars Poetica: επισκόπηση περιεχομένου, διαίρεση σε ενότητες, παράδοση του κειμένου, γλώσσα, 
μέτρο
ΙV. Μελέτη κειμένου από το πρωτότυπο
V. Συγκριτική προσέγγιση – πρόσληψη, επίδραση

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 διαδικτυακής πλατφόρμας (Microsoft 
Teams κ.α.)

 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



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

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 Ars Poetica
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 : 

C.O. Brink, Horace on Poetry I: Prolegomena to the Literary Epistles, Cambridge 1963

………………. Horace on Poetry II: The Ars Poetica 1971. 

S.J. Harrison, Οράτιος, μετ. Γ. Αλεξάκης, επιμ. Ε. Καρακάσης, Θ. Παπαδοπούλου, Θεσ/νίκη 2019. 

M. Fuhrmann, Αρχαία Λογοτεχνική Θεωρία: Εισαγωγή στην Αριστοτέλη, τον Οράτιο και τον «Λογγί-

νο», μετ. Μ. Καίσαρ, επιμ. Δ.Ι. Ιακώβ, Αθήνα 2007. 

Ν. Rudd, Horace: Epistles b. II and the Epistle to the Pisones, Cambridge 1989. 

D.A. Russell, Λογοτεχνική Κριτική στην Αρχαιότητα, μετ. Α. Παπασυριόπουλος, Αθήνα 2013. 


