ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΑΥΕ-42
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

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).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης
δεξιοτήτων

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

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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5

Γενικού υποβάθρου

Ελληνική.
Εάν υπάρχουν φοιτητές/τριες ERASMUS : Αγγλική
Ναι
http://dms.aegean.gr
ΚΑΙ
https://eclass.aegean.gr/modules/course_home/editdesc.php?course=TMS25
0

(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



Περιγραφή Επιπέδου Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα
-

Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται
κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών

-

-

Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη
δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε
εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής
Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια
εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα
εργασίας ή σπουδής. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής
ανάπτυξης ατόμων και ομάδων

•
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης και το Παράρτημα Β Αποτελεσμάτων
Επίπεδο 6 (1ος κύκλος σπουδών)
•
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Επίπεδο 6 (1ος κύκλος
σπουδών)
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα
-

Μπορούν περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες του θεάτρου στην κλασική Ελλάδα
Μπορούν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του έργου των τριών τραγικών
ποιητών το έργο των οποίων σώζεται σήμερα
Μπορούν να εξετάσουν το νόημα των έργων σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο
Μπορούν να διαφοροποιήσουν το έργο των τριών τραγικών ποιητών
Μπορούν να εξηγήσουν την κοινωνική λειτουργία του θεάτρου
Μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πρόσληψη του
θεάτρου στην εποχή του αλλά και σήμερα.

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
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η δημιουργία του θεάτρου στην κλασική Ελλάδα. Το θέατρο
αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας ζωής, συχνά μετατρέποντας την θεατρική σκηνή
σε βήμα δημόσιου διαλόγου που αφορούσε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Στόχος του
μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή/τριας με το έργο των τριών τραγικών ποιητών
(Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη) και η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου κάθε
ενός από αυτούς.

(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

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.

Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις
φοιτητές/ήτριες
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, 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

Γλώσσα Αξιολόγησης:
Ελληνική.
Αν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS: Αγγλική.
Μέθοδος αξιολόγησης:
Προφορική εξέταση
- Προαιρετική γραπτή εργασία (συμψηφιστική)

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

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Μαρκαντωνάτος (επιμ.) Θέατρο και Πόλη. Αττικό δράμα, αθηναϊκή δημοκρατία
και αρχαία ελληνική θρησκεία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2012.
H.C. Baldry, Το τραγικό θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα, Μτφρ.: Γιώργος Χριστοδούλου
– Λιάνα Χατζηκώνστα, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1981
Horst-Dieter Blume, Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο, Μτφρ. Μαρία Ιατρού, Β΄Έκδοση,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1989

Paul Cartledge, στο «Θεατρικά Έργα με Βάθος»: το θέατρο ως διαδικασία στη ζωή
των πολιτών της αρχαίας Ελλάδας

