ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΥΕ-23
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
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ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

Ελληνική.
Εάν υπάρχουν φοιτητές/τριες ERASMUS : Αγγλική
ΝΑΙ

http://dms.aegean.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%c
e%ba%ce%ad%cf%82%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81
%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-20172018/
ΚΑΙ

https://eclass.aegean.gr/courses/TMS182

(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 το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε
θέση:
- να κατανοούν τη σημασία των πηγών όσον αφορά τη διερεύνηση συγκεκριμένων
πτυχών της ιστορίας
- να γνωρίζουν τη σωζόμενη βιβλιογραφία για τον Αλέξανδρο και κατανοούν τους
περιορισμούς της (καθώς οι σωζόμενες πηγές απέχουν πολλούς αιώνες από τα
γεγονότα που περιγράφουν)
- να εφαρμόζουν επιστημονική μεθοδολογία όσον αφορά την αξιολόγηση και χρήση
των αρχαίων πηγών
- να ανασυνθέσουν μία συγκεκριμένη περίοδο της εκστρατείας του Μεγάλου
Αλεξάνδρου
- να εκτιμήσουν τις προεκτάσεις τις ανατολίζουσας πολιτικής του Μεγάλου
Αλεξάνδρου
- να εκφέρουν τεκμηριωμένη άποψη για τα γεγονότα που εξετάζονται στο 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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και

-

των απαραίτητων τεχνολογιών
Ατομική εργασία
Ομαδική εργασία
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοαξιολόγησης
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Το μάθημα εστιάζει στη σχέση του Μ. Αλεξάνδρου με την αριστοκρατία της εποχής
του και κυρίως με τα προβλήματα που αντιμετώπισε μέσα στο ίδιο του το
στράτευμα από άτομα που εξέφραζαν διαφορετική άποψη, όσον αφορά στον τρόπο
με τον οποίο έπρεπε να διεξαχθεί η εκστρατεία και ο έλεγχος των νέων κτήσεων. Η
αδυναμία των στενών συνεργατών του να κατανοήσουν τους πρωτοποριακούς
τρόπους με τους οποίους ο Αλέξανδρος ήθελε να διοικήσει τη νέα αυτοκρατορία του
είχε ως αποτέλεσμα τη βίαιη απομάκρυνση πολλών από αυτούς.
Θεματικές Ενότητες:
Η ανατολίζουσα πολιτική του Αλεξάνδρου.
Ο Παρμενίων και η φατρία του.
Η δίκη και καταδίκη του Φιλώτα.
Η εκτέλεση του Παρμενίωνα.
Η δολοφονία του Κλείτου.
Η εκτέλεση του Καλλισθένη.
Η τύχη της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου.
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

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

Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)





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.

Χρήση βάσεων δεδομένων
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με
εξειδικευμένο λογισμικό (ppt κ.λπ.)
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις &
επικοινωνία μέσω email
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Προσωπική μελέτη
Εργασία
Τελική εξέταση
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

39 ώρες (1.56 ECTS)
33 ώρες (1.32 ECTS)
50 ώρες (2 ECTS)
3 ώρες (0.12 ECTS)
125 ώρες (5 ECTS)

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική.

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

Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Διαλέξεις ή
Σεμιναριακού τύπου παραδόσεις με τη συμμετοχή
των φοιτητών μέσω της συγγραφής ή/και
παρουσίασης εργασιών κατά τη διάρκεια του
μαθήματος.

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

Διαδικασία αξιολόγησης : Γραπτή εξέταση

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εγχειρίδια του μαθήματος
Σ. Συρόπουλος, Το Δέρμα του Τράγου. Το άλλο πρόσωπο της εξουσίας του Μ.
Αλεξάνδρου, εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2003.
Α.Β. Bosworth, Κατακτήσεις και αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μτφρ.
Κώστας Μακρής, Αθήνα, Οδυσσέας, 1998
Συμπληρωματική βιβλιογραφία
N.G.L. Hammond, Μέγας Αλέξανδρος - Ένας ιδιοφυής, Μαλλιάρης-Παιδεία, 2007
J.G. Droysen, Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, (Μτφρ.: Ρένος, Ήρκος & Στάντης
Αποστολίδης), Εκδόσεις Τραπέζης Πίστεως, 1999
Frank W. Walbank, "Ο Ελληνιστικός Κόσμος", εκδ. ΒΑΝΙΑΣ, 1999
J. F. C. Fuller, H ιδιοφυής στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκδ. Ποιότητα, 2003
Κόιντος Κούρτιος Ρούφος, Η Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκδ. Ζαχαρόπουλος,
Αθήνα 1993.

