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ΤΙΤΛΟΣ
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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

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

3 5

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού
υποβάθρου,

ειδικού
υποβάθρου,

ειδίκευσης
γενικών

γνώσεων,
ανάπτυξης
δεξιοτήτων

Ειδικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική.
Εάν υπάρχουν φοιτητές/τριες ERASMUS : Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑ

Ι ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ
Η ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

http://dms.aegean.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%
ce%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%8
1%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-
2017-2018/

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

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις, όπως αποτυπώνεται στα έργα της αρχαίας
ελληνικής γραμματείας. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές
πρέπει να είναι σε θέση:

Α) να γνωρίζουν τα βασικα γραμματειακα ειδη της αρχαιοτητας, τις αρχές και το
αξιακό σύστημα που πρεσβεύουν

Β) να είναι σε θέση να αντιληφτούν τη διαφορετικότητα της θεματολογίας των
γραμματειακών ειδών καθώς και το χωροχρόνο δημιουργίας τους.

Γ) να αντιλαμβάνονται τις συνθήκες της εποχής που αποτυπώνονται στα
διδασκόμενα έργα καθώς και τον τρόπο ζωή, τη δομή την οργάνωση και τις
ανάγκες της κοινωνίας, τις σχέσεις των ανθρώπων με τους θεούς και οι
παρεμβάσεις τους στη ζωή των θνητών.

Δ) να επισημάνουν στοιχεία τα οποία επιβιώνουν στη νεοελληνική γραμματεία και
έτσι να συνδέουν το παρελθόν με το παρόν της λογοτεχνικής μας παραγωγής.

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
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Το μάθημα αυτό έχει δομηθεί με στόχο  να προσφέρει μία γενική επισκόπηση των
σημαντικών σταθμών στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, συγκεκριμένα την επική
ποίηση, την ιστοριογραφία, τη δραματική ποίηση, τη φιλοσοφία και τη ρητορική.
Για το σκοπό συτο διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες

Α) Ομηρικό Έπος-Ησίοδος- Επικός Κύκλος

B) Λυρική Ποίηση (Ίαμβος, Ελεγεία, Μονωδία, Μελική Ποίηση)

Γ) Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι

Δ) Αρχαίο Δράμα: Τραγωδία – Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης

Ε) Κωμωδία – Χαρακτηριστικά και Στόχοι Σάτιρας

ΣΤ) Είδη φιλοσοφίας

Ζ) Είδη ρητορείας

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





(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο (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 κ.λπ.)
 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις &

επικοινωνία μέσω email
 Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle

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 σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39 ώρες (1.56 ECTS)
Προσωπική μελέτη 33 ώρες (1.32 ECTS)
Εργασία 50 ώρες (2 ECTS)
Τελική εξέταση 3 ώρες (0.12 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 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.

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική.

Διαδικασία αξιολόγησης: προαιρετική γραπτή
εργασία και γραπτή εξέταση. Ο τελικός βαθμός
είναι άθροισμα τριών παραμέτρων: της
συμμετοχής του φοιτητή στις συζητήσεις της
τάξης, της γραπτής εξέτασης και της
προαιρετικής γραπτής εργασίας.

Σημείωση Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια
δεν επιλέξει την προαιρετική γραπτή εργασία,
τότε ο τελικός βαθμός προκύπτει ισόποσα από το
άθροισμα των άλλων δύο παραμέτρων
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