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ΜΕΡΟΣ Α 

Α. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 

 

1. Διάρθρωση 

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας  (ΤΙΕ) διαρθρώνεται ως εξής: 

Στο ΤΙΕ θεραπεύονται δύο επιστήμες, η Ιστορία και η Εθνολογία. Όπως κάθε επιστήμη μπορεί να 

επιμεριστεί σε γνωστικά αντικείμενα – επιμέρους επιστημονικά πεδία, έτσι και στο ΤΙΕ 

μπορούμε να εξειδικεύσουμε τις δύο επιστήμες ως εξής: 

 

Α. Επιστήμη Γνωστικά αντικείμενα 

 

 

 

Ιστορία 

 

Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας 

Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός 

Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία 

Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 

Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 

Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου 

Ελληνισμού 

Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου 

Οθωμανική Ιστορία  

Ιστορία της Τέχνης 

 

Β. Επιστήμη Γνωστικά αντικείμενα 

 

 

 

Εθνολογία 

 

Φυσική Ανθρωπολογία 

Λαογραφία 

Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 

Ανθρωπογεωγραφία 

Δημογραφία 

Αρχαιολογία 

Σημειωτική  

 

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, εντάσσονται στο ΠΣ του ΤΙΕ 16 συνολικά γνωστικά 

αντικείμενα, 9 από την Ιστορία και 7 από την Εθνολογία.  

 

2. Ζώνες μαθημάτων 

Κάθε γνωστικό αντικείμενο επιμερίζεται σε ειδικότερες επιστημονικές θεματικές – «μαθήματα». 

Ωστόσο, τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών δεν προέρχονται μόνο από τα γνωστικά 

αντικείμενα στα οποία επιμερίζονται οι δύο επιστήμες του Τμήματος, αλλά και από εκείνα που 

προέρχονται από βοηθητικές επιστήμες της Ιστορίας και της Εθνολογίας (π.χ. φιλολογικά 
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μαθήματα, Παλαιογραφία, Ιστορία της Τέχνης κ.λπ.) ή ακόμη από τις επιστήμες της αγωγής και της 

διδακτικής και την Κοινωνική Ψυχολογία (μαθήματ που σχετίζονται με το Πιστοποιητικό 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας), με δεδομένο ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να 

λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών (ΠΕ 02 – Φιλόλογοι), 

ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξουν.  

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ΠΣ του ΤΙΕ διαιρείται σε 3 «ζώνες» μαθημάτων: 

 

Α Ζώνη: μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) 

Η Α Ζώνη περιλαμβάνει 18 Υ εισαγωγικά μαθήματα: 16 από αυτά είναι εισαγωγικά για καθένα 

από τα γνωστικά αντικείμενα των δύο επιστημών που θεραπεύονται στο ΤΙΕ, ενώ προστίθενται 

και 2 μαθήματα μεθοδολογίας της έρευνας (στην Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες). Τα 18 

αυτά μαθήματα είναι κατανεμημένα στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ). Αναλυτικά: 

 

Εισαγωγή στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα 

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία και τον Πολιτισμό 

Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία 

Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 

Εισαγωγή στη Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 

Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού 

Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου 

Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία  

Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης 

Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας 

Εισαγωγή στη  Φυσική Ανθρωπολογία 

Εισαγωγή στη Λαογραφία 

Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 

Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία 

Εισαγωγή στη Δημογραφία 

Εισαγωγή στην Αρχαιολογία 

Εισαγωγή στη Σημειωτική  

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 

 

Το εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το κάθε μάθημα εμφαίνεται στον αναλυτικό κατάλογο των 

μαθημάτων της κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.   

 

Β Ζώνη: μαθήματα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή / Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΕ / ΥΚ) 

Στη Β Ζώνη μαθημάτων περιλαμβάνονται 16 μαθήματα ΥΕ, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών 

(Ιστορία ή Εθνολογία) που θα επιλέξει ο φοιτητής / η φοιτήτρια με το πέρας του Γ  εξαμήνου της 

φοίτησής του / της στο ΤΙΕ. Από αυτά τα 12 θα είναι από την κατεύθυνση που θα επιλέξει (ΥΚ) και 

τα υπόλοιπα 4 από την άλλη κατεύθυνση (ΥΕ). Τα μαθήματα ΥΚ / ΥΕ επιλέγονται από κατάλογο 
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μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο που καταρτίζεται κάθε έτος με βάση τις προτάσεις των 

μελών ΔΕΠ του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο κατάλογος 

περιλαμβάνει διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων από αυτά που είναι υποχρεωμένοι να 

επιλέξουν οι φοιτητές / φοιτήτριες του ΤΙΕ.  

Στον κατάλογο των ΥΚ / ΥΕ μαθημάτων μπορούν να περιλαμβάνονται και μαθήματα άλλων 

Τμημάτων, εφόσον το κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, εισηγηθεί τεκμηριωμένα την αναγκαιότητα 

εισαγωγής τους στον κατάλογο των ΥΚ / ΥΕ μαθημάτων και εγκριθεί από τη ΓΣ του Τμήματος. 

Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια του ΤΙΕ μπορεί να επιλέξει ΥΚ / ΥΕ μαθήματα από 

οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο και των δύο κατευθύνσεων. Ωστόσο, δεν μπορεί να επιλέξει 

περισσότερα από 3 μαθήματα ανά γνωστικό αντικείμενο. Επομένως, αν κάποιος / κάποια 

επιλέξει την Κατεύθυνση Ιστορίας, οφείλει να επιλέξει 12 μαθήματα από 4 τουλάχιστον γνωστικά 

αντικείμενα της Ιστορίας (3Χ4=12) και 4 μαθήματα από 2 τουλάχιστον γνωστικά αντικείμενα της 

Εθνολογίας (3+1=4 ή 2+2=4). Αντίστοιχα, αν κάποιος / κάποια επιλέξει την Κατεύθυνση 

Εθνολογίας, οφείλει να επιλέξει 12 μαθήματα από 4 τουλάχιστον γνωστικά αντικείμενα της 

Εθνολογίας (3Χ4=12) και 4 μαθήματα από 2 τουλάχιστον γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας 

(3+1=4 ή 2+2=4). Οι παραπάνω συνδυασμοί μαθημάτων είναι ενδεικτικοί. 

 

Γ Ζώνη: μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Στη Γ Ζώνη μαθημάτων περιλαμβάνονται 14 μαθήματα ΕΕ, τα οποία επιλέγονται από σχετικό 

κατάλογο που καταρτίζει κάθε έτος και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από 

σχετικές προτάσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται 

από: 

 Μαθήματα ΥΚI (Ιστορίας) ή ΥΚE (Εθνολογίας) που επελέγησαν επιπλέον των 

προβλεπόμενων από κάποιο φοιτητή ή φοιτήτρια 

 Μαθήματα ΕΕ που προσφέρονται από το Τμήμα 

 Μαθήματα άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ 

 Μαθήματα προγράμματος ανταλλαγών (Erasmus) 

Τα μαθήματα των Ζωνών Β και Γ δεν κατανέμονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα σπουδών.  

Με άλλα λόγια, κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ μπορεί μετά το τέλος του 

υποχρεωτικού προγράμματος των 3 πρώτων εξαμήνων να καταρτίσει το δικό του  /δικό 

της ιδιαίτερο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του /της. 

Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ, ωστόσο, οφείλει για να περατώσει τις σπουδές να 

επιτύχει σε συνολικά 48 μαθήματα (18 Υ στα Α, Β και Γ εξάμηνα σπουδών, 16 ΥΕ και 14 ΕΕ στα Ε, 

ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνα σπουδών). Στα μαθήματα αυτά προστίθενται 8 ακόμη εξαμηνιαία μαθήματα 

ξένης γλώσσας, στα οποία πρέπει να επιτύχει κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια του ΤΙΕ, χωρίς ωστόσο 

να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός επιτυχίας για την εξαγωγή του τελικού μέσου όρου βαθμολογίας 

του πτυχίου.  
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3. Ειδικές διατάξεις 

Α) Θεσπίζεται η υποχρεωτική εκπόνηση δύο τουλάχιστον «φροντιστηριακών εργασιών» κατά 

τη διάρκεια των 8 εξαμήνων σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο ή μάθημα του ΠΣ. Οι όροι 

εκπόνησης των εργασιών αυτών καθορίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα από τον οποίο 

πιστοποιείται και η επιτυχής περάτωση της εργασίας. 

Β) Διατηρείται ο προαιρετικός χαρακτήρας για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Ωστόσο, κάθε 

φοιτητής ή φοιτήτρια που επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία θα πρέπει να μπορεί να 

πιστοποιήσει ότι εκπόνησε ήδη δύο τουλάχιστον «φροντιστηριακές εργασίες» πριν την ανάληψη 

της πτυχιακής. Κάθε πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με δύο εξαμηνιαία μαθήματα (ένα ΥΚ στο 

γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εκπονείται και ένα ΕΕ ή δύο ΕΕ, εφόσον εκπονείται σε ανάλογο 

γνωστικό αντικείμενο), από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα οποία ο φοιτητής ή η 

φοιτήτρια απαλλάσσεται. Πτυχιακή εργασία μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε φοιτητής / 

οποιαδήποτε φοιτήτρια του ΤΙΕ, μετά το πέρας του ΣΤ εξαμήνου σπουδών, ακόμη κι αν βρίσκεται 

εκτός κύκλου σπουδών («επί πτυχίω»). Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκπόνηση της 

πτυχιακής εργασίας παρατίθενται στον Κανονισμό Διπλωματικών / Πτυχιακών Εργασιών. 

 

4. Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, λειτουργεί ειδικό 

Πρόγραμμα το οποίο οδηγεί στην λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, η 

απόκτηση του οποίου είναι προαιρετική για τις φοιτήτριες και του φοιτητές του Τμήματος. Το 

Πρόγραμμα προσφέρεται στις φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος που εισάγονται από το 

ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής. 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα (Διδακτική διάρκεια εκάστου 13 x 

3 = 39 ώρες τουλάχιστον, ECTS εκάστου: 4,5 μονάδες) η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων 

οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Για την εξυπηρέτης 

του Προγράμματος έχει συγκροτηθεί κατάλογος μαθημάτων που διαρθρώνεται, σύμφωνα με τους 

νόμους 3848/2010 και 4186/2013 στις εξής τρεις (3) θεματικές ενότητες: Α) Θέματα εκπαίδευσης 

και αγωγής, Β) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας και Γ) Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. 

Από τα οκτώ (8) μαθήματα, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 

επιτυχώς σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), ένα (1) από κάθε θεματική κατηγορία, καθώς και 

σε άλλα πέντε (5) υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα (ΥΕ) ως εξής: δύο (2) από την πρώτη θεματική 

κατηγορία, δύο (2) από τη δεύτερη θεματική κατηγορία και ένα (1) από την τρίτη θεματική 

κατηγορία το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μάθημα πρακτικής άσκησης. 

Τα μαθήματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Διδακτικής Επάρκειας αποδίδουν 36 

διδακτικές μονάδες (4,5 ECTS ανά μάθημα) σε σύνολο 240 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 

και προϋποθέτουν την  παρακολούθηση τουλάχιστον 312 ωρών διδασκαλίας στο πλαίσιο των 

σπουδών των φοιτητών/τριών του Τμήματός μας (3 ώρες εβδομαδιαίως  13 διδακτικές 

εβδομάδες τουλάχιστον ανά εξάμηνο σπουδών). 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

Α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής (1 Υποχρεωτικό + 2 Υποχρεωτικά Επιλογής)  

Από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας:  

Α1. Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση (Υποχρεωτικό-4,5 ECTS)  

Α2. Θέματα ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και εφήβου (Υποχρεωτικό Επιλογής-4,5 ECTS)  

Α3. Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων (Υποχρεωτικό Επιλογής-

4,5 ECTS)  

Α4. Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης (Υποχρεωτικό Επιλογής-4,5 ECTS)  

Α5. Ιστορία της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος (Υποχρεωτικό Επιλογής-4,5 ECTS)  

Από άλλα Τμήματα του Δ.Π.Θ. (για περιορισμένο αριθμό φοιτητών ανά μάθημα):  

Α6. Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη (Υποχρεωτικό Επιλογής - Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας-

4,5 ECTS).  

Α7. Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση (Υποχρεωτικό 

Επιλογής - Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας-4,5 ECTS)  

Α8. Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης (Υποχρεωτικό Επιλογής - Τ.Ε.Ε.Π.Η. -4,5 ECTS)  

Α9. Διαπολιτισμική εκπαίδευση (Υποχρεωτικό Επιλογής - Τ.Ε.Ε.Π.Η. -4,5 ECTS)  

Β. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας (1 Υποχρεωτικό + 2 Υποχρεωτικά Επιλογής)  

Από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας:  

Β1. Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας (Υποχρεωτικό-4,5 ECTS)  

Β2. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης: Θέματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας (Υποχρεωτικό 

Επιλογής-4,5 ECTS)  

Β3. Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης: Θέματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας (Υποχρεωτικό 

Επιλογής-4,5 ECTS)  

Β4. Κατανάλωση, υλικός πολιτισμός και μουσειακή εκπαίδευση (Υποχρεωτικό Επιλογής-4,5 ECTS)  

Β5. Κοινωνικές προσεγγίσεις της γλώσσας και δίγλωσση εκπαίδευση (Υποχρεωτικό Επιλογής-4,5 

ECTS)  

Από άλλα Τμήματα του Δ.Π.Θ. (για περιορισμένο αριθμό φοιτητών ανά μάθημα):  

Β6. Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική (Υποχρεωτικό Επιλογής - Τ.Ε.Ε.Π.Η-4,5 ECTS)  

Β7. Γραμματισμός και σχεδιασμός γλωσσικού μαθήματος (Υποχρεωτικό Επιλογής - Τμήμα 

Ελληνικής Φιλολογίας-4,5 ECTS).  

Β8. Διδακτική της λογοτεχνίας ((Υποχρεωτικό Επιλογής -Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών-4,5 ECTS)  

Γ. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (1 Υποχρεωτικό + 1 Υποχρεωτικό Επιλογής) 

Από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας:  

Γ1. Διδακτική της Ιστορίας (Υποχρεωτικό-4,5 ECTS)  

Γ2. Η διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών (Υποχρεωτικό Επιλογής -Πρακτική άσκηση-4,5 

ECTS) 

Γ3. Σχολική παιδαγωγική (Υποχρεωτικό Επιλογής -Πρακτική άσκηση-4,5 ECTS) 
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Γ4. Ελληνικά κείμενα της βυζαντινής και οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση 

(Υποχρεωτικό Επιλογής -Πρακτική άσκηση-4,5 ECTS) 

Από άλλα Τμήματα του Δ.Π.Θ. (για περιορισμένο αριθμό φοιτητών ανά μάθημα): 

Γ5. Διδακτική της ελληνικής ως μητρικής (Υποχρεωτικό Επιλογής-Πρακτική άσκηση, Τμήμα 

Ελληνικής Φιλολογίας-4,5 ECTS) 

Γ6. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση-διδακτικές ασκήσεις (Υποχρεωτικό Επιλογής –Πρακτική άσκηση, Τμήμα Ελληνικής 

Φιλολογίας-4,5 ECTS) 

Γ7. Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων: η διδασκαλία της Ν.Ε γλώσσας και λογοτεχνίας στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-διδακτικές ασκήσεις (Υποχρεωτικό Επιλογής-Πρακτική άσκηση –

Τμήμα ελληνικής Φιλολογίας-4,5 ECTS). 

 

5. Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών 

Σκοποί της διπλωματικής εργασίας είναι: 

 να εξοικειωθεί ο φοιτητής / η φοιτήτρια με την επιστημονική μεθοδολογία και 

  να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να πραγματευτεί ένα συγκεκριμένο 

επιστημονικό ζήτημα, έστω κι αν η πραγμάτευσή του δεν είναι εξολοκλήρου πρωτότυπη 

Ειδικές διατάξεις 

1. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 

του Τμήματος μπορούν να αναλαμβάνουν διπλωματική εργασία από το 6ο εξάμηνο των 

σπουδών του και μετά, ακόμη κι αν βρίσκονται εκτός κύκλου σπουδών – «επί πτυχίω», 

αναλόγως του προγράμματος που ο κάθε φοιτητής και φοιτήτρια του Τμήματος 

διαμορφώνει για τον εαυτό του /της. 

2. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας που αναλαμβάνει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πρέπει 

να ανήκει στα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης την οποία έχει επιλέξει. 

3. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αναγράφεται υποχρεωτικά στους επίσημους 

τίτλους που χορηγεί το Τμήμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, δηλαδή στα 

αντίγραφα πτυχίου και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας. 

4. Η επίβλεψη διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική για όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος. Την επίβλεψη διπλωματικής εργασίας μπορεί να αναλάβει και ειδικός 

επιστήμονας που διδάσκει κατ’ ανάθεση στο Τμήμα, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. του 

Τμήματος. Η επίβλεψη διπλωματικής εργασίας αναγνωρίζεται ως διδακτικό έργο. 

5. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια έστω και ενός 

εξαμήνου, καθώς και ειδικοί επιστήμονες που έχουν ανάθεση διδασκαλίας για ένα μόνο 

εξάμηνο, δεν μπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη διπλωματικής εργασίας. 

6. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. ή ειδικός επιστήμονας μπορεί να επιβλέπει την εκπόνηση μέχρι και 

τριών (3) διπλωματικών εργασιών. 

7. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος εισηγούνται έγκαιρα στο Τμήμα τα θέματα των 

διπλωματικών εργασιών που επιθυμούν να προσφέρουν για την επόμενη ακαδημαϊκή 
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χρονιά. Τα προσφερόμενα θέματα, αφού εγκριθούν από τη Γ.Σ. του Τμήματος, 

ανακοινώνονται συγκεντρωτικά το αργότερο ως τις 15 Μαΐου κάθε ακαδημαϊκής 

χρονιάς. 

8. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που διανύουν το 6ο ή το 8ο εξάμηνων σπουδών ή 

βρίσκονται εκτός κύκλου σπουδών και επιθυμούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία 

υποβάλλουν στο Τμήμα το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου ειδική αίτηση. Οι εισηγητές των 

θεμάτων μπορούν να καλέσουν τους / τις ενδιαφερόμενους /ες σε προφορική 

συνέντευξη, και στη συνέχεια προτείνουν στο Τμήμα τις αναθέσεις για την εκπόνηση 

διπλωματικών εργασιών. 

9. Οι αναθέσεις εκπόνησης διπλωματικής εργασίας γίνονται με απόφαση της Γ.Σ. του 

Τμήματος το αργότερο ως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Αλλαγή 

θέματος διπλωματικής εργασίας που έχει ήδη ανατεθεί επιτρέπεται το αργότερο έως τις 

30 Νοεμβρίου της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς. Την αλλαγή του θέματος εισηγείται ο 

επιβλέπων με έγγραφη πρότασή του προς τη Γ.Σ. του Τμήματος, την οποία όμως 

υπογράφει υποχρεωτικά και ο /η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής 

/φοιτήτρια. Η νέα ανάθεση γίνεται και πάλι με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος. 

10. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός/μιάς φοιτητή / φοιτήτριας εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον για το ίδιο θέμα διπλωματικής εργασίας, η επιλογή γίνεται από τον 

εισηγητή με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) το μ.ό. βαθμολογίας του/της 

φοιτητή/φοιτήτριας σε όλα τα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένου του εξαμήνου κατά το 

οποίο προσφέρεται το συγκεκριμένο θέμα, β) το μ.ό. βαθμολογίας στα 
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μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής /φοιτήτρια, γ) το επίπεδο 

γνώσεων ξένης γλώσσας, το οποίο ελέγχει ο εισηγητής και δ) το αποτέλεσμα της 

προφορικής συνέντευξης. 

11. Στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου της ακαδημαϊκής χρονιάς κατά την οποία ο/η 

φοιτητής/φοιτήτρια ανέλαβε τη διπλωματική εργασία, ο επιβλέπων υποχρεούται να 

καταθέσει στο Τμήμα αναλυτική έκθεση σχετικά με την πρόοδο του/της φοιτητή 

φοιτήτριας στην προετοιμασία της διπλωματικής εργασίας την οποία έχει αναλάβει. 

Αν η έκθεση είναι θετική, η Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα, 

συγκροτεί επιτροπή η οποία θα παρακολουθήσει την παραπέρα πορεία του/της 

φοιτητή/φοιτήτριας και θα εξετάσει τελικά τη διπλωματική εργασία. Η εξεταστική 

επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα και ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή ειδικό επιστήμονα 

που διδάσκει κατ’ ανάθεση στο Τμήμα, αλλά δικαιούται να επιβλέπει διπλωματικές 

εργασίες. Αν η έκθεση του επιβλέποντα είναι αρνητική, τότε η Γ.Σ. του Τμήματος με 

ειδική απόφασή της αφαιρεί την ανάθεση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

12. Ο φοιτητή ή η φοιτήτρια που έχει αναλάβει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 

δικαιούται οποτεδήποτε το επιθυμήσει να παραιτηθεί από τις υποχρεώσεις που 

συνεπάγεται η ανάθεση υποβάλλοντας απλή αίτηση στο Τμήμα. 

13. Η διπλωματική εργασία, εφόσον γίνει αποδεκτή από την εξεταστική επιτροπή, 

κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και σε ένα (1) δακτυλογραφημένο και 

βιβλιοδετημένο αντίτυπο, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Το πλήρες κείμενο μιας εγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας μπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μετά 

από σύμφωνη γνώμη του φοιτητή ή της φοιτήτριας που την εκπόνησε και σχετική 

υπεύθυνη δήλωση ότι το κείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι δικό του/της. Το 

Τμήμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταρτίσει πλήρη κατάλογο με τους τίτλους 

των μέχρι τώρα εγκεκριμένων διπλωματικών εργασιών και να τον αναρτήσει στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση που μέρος ή όλον μιας διπλωματικής 

εργασίας δημοσιευθεί, το όνομα του φοιτητή ή της φοιτήτριας που την εκπόνησε 

αναφέρεται υποχρεωτικά στη σελίδα τίτλου. 

14. Οι διπλωματικές εργασίες υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών 

περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου, εφόσον έχουν κατατεθεί πριν από 

την έναρξή τους. Η ημερομηνία της υποστήριξης καθορίζεται από τον επιβλέποντα 

και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

15. Η υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών γίνεται ενώπιον της εξεταστικής 

επιτροπής. Την υποστήριξη μπορούν να παρακολουθήσουν τα μέλη Δ.Ε.Π., οι 

διδάσκοντες και οι φοιτητές του Τμήματος. Η υποβολή ερωτήσεων στον εξεταζόμενο 

από το ακροατήριο επιτρέπεται μόνο γραπτώς και μέσω της εξεταστικής επιτροπής. 

16. Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται από την εξεταστική επιτροπή στην κλίμακα 

του δέκα (10) και αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα, ένα Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογή 
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(ΥΕ) και ένα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) που ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο στο 

οποίο εκπονήθηκε η διπλωματική εργασία. 

17. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι από 10.000 έως 30.000 λέξεις 

ως κατώτερο και ανώτερο όριο. 

 

 

6.  Όγκος σπουδών και κατανομή της ύλης βάσει του συστήματος ECTS – Λήψη 

πτυχίου 

Η ύλη των μαθημάτων είναι ορθολογικά κατανεμημένη και λαμβάνει υπόψη το 

μαθησιακό επίπεδο των φοιτητών κατά την έναρξη του κάθε εξαμήνου, καθώς και τις 

εργατοώρες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του κάθε μαθήματος. Μέλημα του 

ΤΙΕ υπήρξε εξαρχής η κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή του φόρτου εργασίας σε όλα τα 

μαθήματα, τόσο στα υποχρεωτικά όσο και στα επιλογής, ώστε η συμμετοχή των 

φοιτητών/τριών σε αυτά να γίνεται βάσει των ενδιαφερόντων τους και όχι βάσει του 

απαιτούμενου φόρτου εργασίας. Όλα τα μαθήματα του ΤΙΕ έχουν τρίωρη διάρκεια διδασκαλίας 

(συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων και των φροντιστηρίων) και ισοδυναμούν με 4,5 

πιστωτικές μονάδες ECTS. 

Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε 48 μαθήματα που 

αντιστοιχούν σε 216 πιστωτικές μονάδες ECTS, καθώς και σε 8 μαθήματα ξένης γλώσσας, τα 

οποία αντιστοιχούν σε 24 πιστωτικές μονάδες ECTS, σύνολο 240 πιστωτικές μονάδες ECTS. Για 

τον υπολογισμό των ECTS το ΤΙΕ εφαρμόζει το Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφορά 

Πιστωτικών Μονάδων ECTS (ΦΕΚ 1466/13-8-2007). 

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ειδίκευσης του ΠΠΣ οι φοιτητές/τριες έχουν όλα τα 

θεωρητικά και μεθοδολογικά εφόδια για να παρακολουθήσουν προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών σε πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Όλα τα στοιχεία του ΠΠΣ 

περιγράφονται στον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΤΙΕ και επίσης 

υπάρχει στο παράρτημα 2 του παρόντος. 
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Β. Κατάλογος διδασκόντων & διδασκόμενων μαθημάτων 2017-18  

Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Ζώνη 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Διδάσκων ECTS 

55ΑΥ4 
Εισαγωγή στη 
Λαογραφία 

1ο   Υποχρεωτικό   
Εμμανουήλ 
Βαρβούνης 

4,5 

55ΓΥ5 
Εισαγωγή στην 
Αρχαιολογία 

1ο   Υποχρεωτικό   
Χριστίνα-Ντουσάνκα 
Ούρεμ-Κώτσου 

4,5 

55Υ1601 

Εισαγωγή στην 
ιστορία της ελληνικής 
και ρωμαϊκής 
αρχαιότητας 

1ο   Υποχρεωτικό   Andrew Farrington 4,5 

55ΔΥ3 
Εισαγωγή στην 
Ιστορία του 
Ισλαμικού Κόσμου 

1ο   Υποχρεωτικό   Marco Miotto 4,5 

55ΑΥ5 

Εισαγωγή στην 
Κοινωνική και 
Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία 

1ο   Υποχρεωτικό   Βασιλική Κράββα 4,5 

55ΑΥ1 
Θεωρία και 
Μεθοδολογία της 
Ιστορίας 

1ο   Υποχρεωτικό   Ελπίδα Βόγλη 4,5 

55ΒΥ2 
Εισαγωγή στη 
Βυζαντινή ιστορία και 
τον πολιτισμό 

2ο   Υποχρεωτικό   
Δημοσθένης 
Στρατηγόπουλος, Γε
ώργιος Χαριζάνης 

4,5 

55ΒΥ5 
Εισαγωγή στη 
Δημογραφία 

2ο   Υποχρεωτικό   
Kωνσταντίνος 
Ζαφείρης 

4,5 

55ΓΥ1 
Εισαγωγή στη 
Μεσαιωνική 
Ευρωπαϊκή Ιστορία 

2ο   Υποχρεωτικό   Παναγιώτα Τζιβάρα 4,5 

55ΔΥ6 
Εισαγωγή στη 
Σημειωτική 

2ο   Υποχρεωτικό   
Βασίλειος 
Δαλκαβούκης, Θανάσ
ης Β. Κούγκουλος 

4,5 

55Υ1602 
Εισαγωγή στην 
ιστορία της τέχνης 

2ο   Υποχρεωτικό   Γεώργιος Τσιγάρας 4,5 

55Υ17 
Εισαγωγή στην 
Οθωμανική Ιστορία 

2ο   Υποχρεωτικό   Ιωάννης Μπακιρτζής 4,5 

55ΕΥ6 

Εισαγωγή στη 
Νεότερη και 
Σύγχρονη Ευρωπαϊκή 
Ιστορία 

3ο   Υποχρεωτικό   Αθηνά Συριάτου 4,5 

55ΖΥΕ1 

Εισαγωγή στην 
Ανθρωπογεωγραφία- 
Γεωγραφίες & 
Κοινωνίες 

3ο   Υποχρεωτικό   Αικατερίνη Μάρκου 4,5 

 55ΑΥ8 
Εισαγωγή στην 
Εξέλιξη και τη Φυσική 
Ανθρωπολογία 

3ο   Υποχρεωτικό   

Αντώνιος 
Μπαρτσιώκας, Χριστί
να 
Παπαγεωργοπούλου 

4,5 

55ΔΥ1 

Εισαγωγή στην 
Ιστορία του Νέου, 
Νεότερου και 
Σύγχρονου 
Ελληνισμού 

3ο   Υποχρεωτικό   
Ελπίδα 
Βόγλη, Παναγιώτα 
Τζιβάρα 

4,5 
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Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Ζώνη 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Διδάσκων ECTS 

55ΔΥ2 
Εισαγωγή στην 
Ιστορία των 
Βαλκανικών Λαών 

3ο   Υποχρεωτικό   Ελεονώρα Ναξίδου 4,5 

55Υ18 

Ποσοτικές και 
ποιοτικές μέθοδοι 
έρευνας στις 
κοινωνικές επιστήμες 

3ο   Υποχρεωτικό   

Βασίλειος 
Δαλκαβούκης, Kωνστ
αντίνος 
Ζαφείρης, Κυριάκος 
Σγουρόπουλος 

4,5 

55ΥΕΕ10 
Ανθρωπολογία της 
Εκπαίδευσης 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Κοινωνική και 
Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία 

Βασίλειος 
Δαλκαβούκης 

4,5 

55ΥΕΕ14 
Ανθρωπολογία του 
Τουρισμού 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Κοινωνική και 
Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία 

Αικατερίνη Μάρκου 4,5 

55ΥΕΕ16 
Ανθρωπολογία των 
φύλων 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Κοινωνική και 
Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία 

Βασιλική Κράββα 4,5 

55ΕΕ1210 
Βιοαρχαιολογία και 
Ιατροδικαστική 
ανθρωπολογία 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Εξέλιξη και 
Φυσική 
Ανθρωπολογία 

Χριστίνα 
Παπαγεωργοπούλου 

4,5 

55ΕΠΣΤΗ4 
Βιολογία, Ηθολογία & 
Εξέλιξη Πρωτευόντων 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Εξέλιξη και 
Φυσική 
Ανθρωπολογία 

Αντώνιος 
Μπαρτσιώκας 

4,5 

55ΥΚΕ1702 
Έντεχνος έμμετρος 
λαϊκός λόγος 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Λαογραφία 
Θανάσης Β. 
Κούγκουλος 

4,5 

55ΥΚΕ1703 
Έντεχνος πεζός 
λαϊκός λόγος 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Λαογραφία 
Εμμανουήλ 
Βαρβούνης 

4,5 

55ΕΕ1209 
Εξέλιξη του 
ανατομικά σύγχρονου 
ανθρώπου 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Εξέλιξη και 
Φυσική 
Ανθρωπολογία 

Χριστίνα 
Παπαγεωργοπούλου 

4,5 

55ΥΕΕ11 

Η αρχαιολογία του 
Μινωϊκού και 
Μυκηναϊκού 
πολιτισμού 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Αρχαιολογία 
 Κωνσταντίνος 
Γεωργακόπουλος 

4,5 

55ΥΕΕ13 

Η βιολογία και η 
δημογραφία των 
ανθρωπολογικών 
πληθυσμών 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Δημογραφία 
Kωνσταντίνος 
Ζαφείρης 

4,5 

55ΕΕ1409 

Κοινωνικές και 
εθιμικές πρακτικές 
στον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Λαογραφία 
Εμμανουήλ 
Βαρβούνης 

4,5 

55ΗΥΕ2 Λαϊκή τέχνη 
4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Λαογραφία 
Αθηνά Μαχά – 
Μπιζούμη 

4,5 

55ΥΚΕ1704 
Λογοτεχνία της 
γενιάς του 1880 και 
Λαογραφία 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Λαογραφία 
Θανάσης Β. 
Κούγκουλος 

4,5 

55ΕΣΤΗ47 
Νεολιθικός 
πολιτισμός στη 
Βόρεια Ελλάδα 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Αρχαιολογία 
Χριστίνα-Ντουσάνκα 
Ούρεμ-Κώτσου 

4,5 
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Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Ζώνη 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Διδάσκων ECTS 

55ΕΣΤΗ13 Παλαιοανθρωπολογία 
4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Εξέλιξη και 
Φυσική 
Ανθρωπολογία 

Αντώνιος 
Μπαρτσιώκας 

4,5 

55ΣΤΥΕ2 
Πολιτική 
Ανθρωπολογία 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Κοινωνική και 
Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία 

Βασιλική Κράββα 4,5 

55ΒΥ3 
Προϊστορικές 
κοινωνίες 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Αρχαιολογία 
Χριστίνα-Ντουσάνκα 
Ούρεμ-Κώτσου 

4,5 

55ΕΕ1706 

Αναπαραστάσεις της 
δεκαετίας του 1940 
στη μεταπολεμική 
λογοτεχνία 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Σημειωτική 
Θανάσης Β. 
Κούγκουλος 

4,5 

55ΕΠΕΖ43 
Ανθρωπολογική 
Δημογραφία 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Δημογραφία 
Kωνσταντίνος 
Ζαφείρης 

4,5 

55ΕΥΕ3 

Δημογραφική 
ανάλυση. Η 
Δημογραφία των 
Χωρών της 
Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και του 
Εύξεινου Πόντου 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Δημογραφία 
Kωνσταντίνος 
Ζαφείρης 

4,5 

55ΕΕ1705 

Η εικόνα του 
"Τούρκου" στη 
νεοελληνική 
πεζογραφία (19ος - 
20ος αιώνας) 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Σημειωτική 
Θανάσης Β. 
Κούγκουλος 

4,5 

55ΥΕΕ12 
Η Προϊστορία των 
Βαλκανίων και της 
Ανατολίας 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Αρχαιολογία 
Χριστίνα-Ντουσάνκα 
Ούρεμ-Κώτσου 

4,5 

55ΕΥΕ4 
Θρησκευτική και 
εθιμική Λαογραφία 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Λαογραφία 
Εμμανουήλ 
Βαρβούνης 

4,5 

55ΥΕΕ15 

Κατανάλωση, υλικός 
πολιτισμός και 
μουσειακή 
εκπαίδευση 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Κοινωνική και 
Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία 

Βασιλική Κράββα 4,5 

55ΕΕ1208 
Οστεολογία-ανατομία 
του μυοσκελετικού 
συστήματος 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Εξέλιξη και 
Φυσική 
Ανθρωπολογία 

Χριστίνα 
Παπαγεωργοπούλου 

4,5 

55ΕΕ1207 
Παλαιογενετική: 
εφαρμογές στην 
Ανθρωπολογία 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Εξέλιξη και 
Φυσική 
Ανθρωπολογία 

Χριστίνα 
Παπαγεωργοπούλου 

4,5 

55ΥΕΕ17 

Σημειωτικές 
προσεγγίσεις της 
σύγχρονης ελληνικής 
λογοτεχνίας 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Σημειωτική 
Βασίλειος 
Δαλκαβούκης 

4,5 

55ΕΥΕ2 
Σύγχρονη 
εθνογραφική θεωρία 
και πρακτική 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Κοινωνική και 
Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία 

Βασίλειος 
Δαλκαβούκης 

4,5 

55ΕΥΕ1 
Φυσική 
Ανθρωπολογία – 
Οστεολογία 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Εθνολογίας 

Εξέλιξη και 
Φυσική 
Ανθρωπολογία 

Αντώνιος 
Μπαρτσιώκας 

4,5 
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Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Ζώνη 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Διδάσκων ECTS 

55ΥΕI9 
Βυζαντινή 
Ιστοριογραφία 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Βυζαντινή 
Ιστορία 

Δημοσθένης 
Στρατηγόπουλος 

4,5 

55ΕΕ1610 
Δημόσιος και 
ιδωτικός βίος στον 
κλασικό κόσμο 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Αρχαία 
Ελληνική 
Ιστορία 

Andrew Farrington 4,5 

55ΗΥ14 
Ευρωπαϊκή Ιστορία, 
20ος αιώνας 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Νεότερη και 
Σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή 
Ιστορία 

Αθηνά Συριάτου  4,5 

55ΥΕΙ13 

Η Αίγυπτος την εποχή 
του Μουχάμμαντ Άλι 
και των διαδόχων του 
(1805-1882) 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία του 
Ισλαμικού 
Κόσμου 

Marco Miotto 4,5 

55ΕΕ2 
Η παιδεία στον 
βενετοκρατούμενο 
ελληνικό χώρο 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία του 
Νέου, 
Νεότερου και 
Σύγχρονου 
Ελληνισμού 

Παναγιώτα Τζιβάρα 4,5 

55ΕΠΕΖ48 
Ιστορία της 
Βυζαντινής παιδείας 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Βυζαντινή 
Ιστορία 

Γεώργιος Χαριζάνης 4,5 

55ΕΠΕΖ46 
Ιστορία της ελληνικής 
διασποράς (19ος-
20ός αι.) 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία του 
Νέου, 
Νεότερου και 
Σύγχρονου 
Ελληνισμού 

Ελπίδα Βόγλη 4,5 

55ΥΕΙ8 

Ιστορία της 
Νεοελληνικής Τέχνης: 
θέματα θεωρίας και 
διδακτικής 
μεθοδολογίας 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία του 
Νέου, 
Νεότερου και 
Σύγχρονου 
Ελληνισμού 

Άγγελος Παληκίδης 4,5 

55ΥΕΙ5 

Ιστορία του 
ελληνικού κράτους 
τον 19ο και 20ό 
αιώνα 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία του 
Νέου, 
Νεότερου και 
Σύγχρονου 
Ελληνισμού 

Ελπίδα Βόγλη 4,5 

55ΕΣΤΗ4 

Ιστορία των 
Γυναικών στην 
Ευρώπη από τον 18ο 
έως τον 20ο΄αιώνα 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Νεότερη και 
Σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή 
Ιστορία 

Αθηνά Συριάτου  4,5 

55ΣΤΥΙ3 
Νεότερη και 
Σύγχρονη Βαλκανική 
Ιστορία 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία των 
Βαλκανικών 
Λαών 

Ελεονώρα Ναξίδου 4,5 

55ΣΤΥΙ1 
Ο Ελληνιστικός 
Κόσμος 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Αρχαία 
Ελληνική 
Ιστορία 

Andrew Farrington 4,5 

55ΕΠΕΖ54 

Οι 
Ελληνοβουλγαρικές 
σχέσεις μετά την 
ίδρυση του 
βουλγαρικού κράτους 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία των 
Βαλκανικών 
Λαών 

Ελεονώρα Ναξίδου 4,5 
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Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Ζώνη 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Διδάσκων ECTS 

55ΥΕΙ14 

Το Κράτος των 
Μαμελούκων της 
Αιγύπτου και της 
Συρίας (1250-1517) 

4ο, 6ο, 
8ο   

Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία του 
Ισλαμικού 
Κόσμου 

Marco Miotto 4,5 

55ΕΠΕΖ32 

Εισαγωγή στην 
ιστορία του 
βενετοκρατούμενου 
ελληνισμού (13ος-
18ος αι.) 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία του 
Νέου, 
Νεότερου και 
Σύγχρονου 
Ελληνισμού 

Παναγιώτα Τζιβάρα 4,5 

55ΖΥΙ4 
Ευρωπαϊκή Ιστορία, 
19ος αιώνας 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Νεότερη και 
Σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή 
Ιστορία 

Αθηνά Συριάτου 4,5 

55ΥΚΙ1804 
Η Βρετανική 
Αυτοκρατορία: όψεις 
και προσεγγίσεις 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Νεότερη και 
Σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή 
Ιστορία 

Αθηνά Συριάτου 4,5 

55ΥΕΙ1 

Η Ελληνική 
Αναγέννηση: Ο 
Πολιτισμός των 
ελληνικών εδαφών 
της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Αρχαία 
Ελληνική 
Ιστορία 

Andrew Farrington 4,5 

55ΕΕ5 
Ιστορία της 
Βυζαντινής τέχνης 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Βυζαντινή 
Ιστορία 

Γεώργιος Τσιγάρας 4,5 

55ΥΕΙ7 

Ιστορία της 
Ευρωπαϊκής τέχνης: 
θέματα θεωρίας & 
διδακτικής 
μεθοδολογίας 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Νεότερη και 
Σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή 
Ιστορία 

Άγγελος Παληκίδης 4,5 

ΥΚΙ1701 

Ιστορία των 
οθωμανικών πόλεων 
του βαλκανικού 
χώρου 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Οθωμανική 
Ιστορία  

Ιωάννης Μπακιρτζής
  

4,5 

55ΖΥΙ3 
Μεσαιωνική 
Βαλκανική Ιστορία 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία των 
Βαλκανικών 
Λαών 

Ελεονώρα Ναξίδου 4,5 

55ΕΣΤΗ53 
Ο Μωάμεθ και το 
Ισλάμ 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία του 
Ισλαμικού 
Κόσμου 

Marco Miotto 4,5 

55ΥΕΙ10 

Πρώιμη Νεοελληνική 
Γραμματεία (από τις 
αρχές μέχρι το 
Διαφωτισμό) 

5ο, 7ο   
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης 
Ιστορίας 

Ιστορία του 
Νέου, 
Νεότερου και 
Σύγχρονου 
Ελληνισμού 

Δημοσθένης 
Στρατηγόπουλος 

4,5 

55ΕΕ1707 
Εκπαιδευτική 
τεχνολογία 

4ο, 6ο, 
8ο   

Ελεύθερης 
Επιλογής 

  
Κυριάκος 
Σγουρόπουλος 

4,5 

55ΕΕ1303 

Ελληνική 
Παλαιογραφία: Η 
Ελληνική Γραφή από 
τον 4ο ως τον 19ο 
αιώνα. 

4ο, 6ο, 
8ο   

Ελεύθερης 
Επιλογής 

  
Δημοσθένης 
Στρατηγόπουλος 

4,5 
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Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Ζώνη 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Διδάσκων ECTS 

55ΕΕ1203 

Εφαρμογές 
κοινωνικής 
ψυχολογίας στην 
εκπαίδευση 

4ο, 6ο, 
8ο   

Ελεύθερης 
Επιλογής 

  Ευθύμιος Λαμπρίδης 4,5 

55ΕΕ1301 
Η διδασκαλία της 
ιστορίας με τη χρήση 
των πηγών 

4ο, 6ο, 
8ο   

Ελεύθερης 
Επιλογής 

  Άγγελος Παληκίδης 4,5 

55ΕΕ1702 

Κοινωνία και 
οικονομία της 
ύστερης Οθωμανικής 
περιόδου-Αγροτική 
οικονομία -Εξάρτηση 
και Χρεοκοπία 

4ο, 6ο, 
8ο   

Ελεύθερης 
Επιλογής 

  Ιωάννης Μπακιρτζής 4,5 

55ΕΕ1302 

Κοινωνική 
προσέγγιση της 
γλώσσας και 
δίγλωσση εκπαίδευση 

4ο, 6ο, 
8ο   

Ελεύθερης 
Επιλογής 

 Αικατερίνη Μάρκου 4,5 

55ΕΕ1202 

Κοινωνική ψυχολογία 
των διαπροσωπικών 
και διομαδικών 
σχέσεων 

4ο, 6ο, 
8ο   

Ελεύθερης 
Επιλογής 

  Ευθύμιος Λαμπρίδης 4,5 

55ΕΕ4 
Μεταβυζαντινή 
ζωγραφική 

4ο, 6ο, 
8ο   

Ελεύθερης 
Επιλογής 

  Γεώργιος Τσιγάρας 4,5 

55ΕΣΤΗ57 Σχολική παιδαγωγική 
4ο, 6ο, 
8ο   

Ελεύθερης 
Επιλογής 

  
Μενέλαος 
Τζιφόπουλος 

4,5 

55ΕΕ1211 

Βαλκανικό Ισλάμ. 
Ιστορική και 
ανθρωπολογική 
προσέγγιση 

5ο, 7ο   
Ελεύθερης 
Επιλογής 

  Αικατερίνη Μάρκου 4,5 

55ΕΣΤΗ62 
Διδακτική της 
Ιστορίας 

5ο, 7ο   
Ελεύθερης 
Επιλογής 

  Άγγελος Παληκίδης 4,5 

55ΕΕ1703 

Εισαγωγή στη μελέτη 
κι αξιοποίηση των 
πηγών της 
Οθωμανικής ιστορίας 

5ο, 7ο   
Ελεύθερης 
Επιλογής 

 Ιωάννης Μπακιρτζής 4,5 

55ΕΕ1501 
Εισαγωγή στην 
εικονολογία της 
βυζαντινής τέχνης 

5ο, 7ο   
Ελεύθερης 
Επιλογής 

  Γεώργιος Τσιγάρας 4,5 

55ΕΕ1204 
Εισαγωγή στην 
Κοινωνική Ψυχολογία 

5ο, 7ο   
Ελεύθερης 
Επιλογής 

 Ευθύμιος Λαμπρίδης 4,5 

55ΕΕ1505 

Ελληνικά κείμενα της 
Βυζαντινής και 
Οθωμανικής εποχής 
και η διδακτική τους 
αξιοποίηση 

5ο, 7ο   
Ελεύθερης 
Επιλογής 

  
Δημοσθένης 
Στρατηγόπουλος 

4,5 

55ΕΕ1411 
Η οικονομία του 
Βυζαντίου 

5ο, 7ο   
Ελεύθερης 
Επιλογής 

 Γεώργιος Χαριζάνης 4,5 

55ΕΕ1205 

Θέματα ψυχο-
κοινωνικής 
ανάπτυξης παιδιού 
και εφήβου 

5ο, 7ο   
Ελεύθερης 
Επιλογής 

 Ευθύμιος Λαμπρίδης 4,5 
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Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Ζώνη 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Διδάσκων ECTS 

55ΕΕ1704 
Μπαρόκ. Ιστορία και 
τέχνη 

5ο, 7ο   
Ελεύθερης 
Επιλογής 

  Γεώργιος Τσιγάρας 4,5 

55ΑΥΕ4 Ιταλικά Α΄ 1ο   Ξένη Γλώσσα   Γεώργιος Αγελαρίδης 3 

55ΒΥΕ4 Ιταλικά Β΄ 2ο   Ξένη Γλώσσα   Γεώργιος Αγελαρίδης 3 

55ΓΥΕ4 Ιταλικά Γ΄ 3ο   Ξένη Γλώσσα   Γεώργιος Αγελαρίδης 3 

55ΔΥΕ4 Ιταλικά Δ΄ 4ο   Ξένη Γλώσσα   Γεώργιος Αγελαρίδης 3 

55ΥΕΕ4 Ιταλικά Ε΄ 5ο   Ξένη Γλώσσα   Γεώργιος Αγελαρίδης 3 

55ΥΕΣΤ4 Ιταλικά ΣΤ΄ 6ο  Ξένη Γλώσσα   Γεώργιος Αγελαρίδης 3 

55ΥΕΖ4 Ιταλικά Ζ΄ 7ο  Ξένη Γλώσσα   Γεώργιος Αγελαρίδης 3 

55ΥΕΗ4 Ιταλικά Η΄ 8ο  Ξένη Γλώσσα   Γεώργιος Αγελαρίδης 3 
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Γ. Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εκάστου μαθήματος βρίσκονται αναλυτικά στο σχετικό αρχείο με 

τα Περιγράμματα Μαθημάτων. Στο σημείο αυτό θα συνοψιστούν τα συνολικά Μαθησιακά 

Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΙ) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.  

Σύμφωνα με  τον Οδηγό σχεδιασμού και ανάπτυξης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

(ΕΟΠΠΕΠ, Αθήνα : Σεπτέμβριος 2015, σ. 16)  

«Στα προγράμματα σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζουν τους 

συνολικούς στόχους, τα γενικά και ειδικά αποτελέσματα ενός προγράμματος σπουδών 

στο σύνολό του (…). Τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιγράφονται σε επίπεδο 

προγράμματος σπουδών αποτελούν τη σημαντικότερη παράμετρο για το τι 

αναμένεται να γνωρίζει και να είναι σε θέση να εφαρμόζει ένας εκπαιδευόμενος 

στο τέλος ολόκληρου του προγράμματος. Συχνά συνιστούν το «προφίλ του 

προσόντος». Για το λόγο αυτό, διατυπώνονται με έναν γενικό τρόπο που λαμβάνει 

υπόψη όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία προκύπτουν από τις επιμέρους 

ενότητες ή τα μαθήματα του συνολικού προγράμματος». 

Με αφετηρία την οδηγία αυτή, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΙ) 

του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

1) Τι αναμένεται να γνωρίζει ένας απόφοιτος του ΤΙΕ: 

 Την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους από την εμφάνισή του μέχρι την εξελικτική 

επικράτηση του σύγχρονου ανατομικά ανθρώπου, 

 Την ιστορική, δημογραφική και πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου αυτού από την 

εμφάνιση του μέχρι σήμερα, με έμφαση στην Ευρώπη, την «καθ’ ημάς Ανατολή» και την 

Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα 

 Την επιστημονική μεθοδολογία της έρευνας στην Ιστορία και τις ανθρωπιστικές και 

κοινωνικές επιστήμες, με τη χρήση και αξιοποίηση αρχαιολογικών τεκμηρίων, γραπτών 

πηγών όλων των τύπων, ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αλλά και προφορικών 

μαρτυριών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την μεθοδολογία της 

επιστημονικής έρευνας 

 Τις μεθόδους διδασκαλίας της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και 

κοινωνικών επιστημών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την 

μεθοδολογία της διδασκαλίας των επιστημών αυτών 

 Τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (ΤΠΕ) τόσο στον ερευνητικό όσο και στον 

διδακτικό σχεδιασμό και αντίστοιχα την υλοποίηση ερευνητικών και διδακτικών 

στόχων 

 Τις σύγχρονες επιστημονικές αρχές και μεθόδους της παιδαγωγικής, καθώς και την 

επιστημολογική συζήτηση γύρω απ’ αυτές  
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 Τη διαχρονική εξέλιξη της τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της λογοτεχνίας, καθώς και τα 

απαραίτητα εφόδια για την αισθητική της αποτίμηση 

 Την επιστημονική ορολογία της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και 

κοινωνικών επιστημών σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή γλώσσα 

 

2) Τι αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόζει ένας απόφοιτος του ΤΙΕ  

 Τη συνθετική αναπαραγωγή της επιστημονικής γνώσης για την Ιστορία και τον 

πολιτισμό και την κριτική της αποτίμηση 

 Τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, είτε αυτοδύναμα είτε στο πλαίσιο μεταπτυχιακών 

εκπαιδευτικών θεσμών, στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος 

 Το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας της Ιστορίας και του πολιτισμού 

(λογοτεχνίας, τέχνης κ.λπ.) στην τυπική Β/θμια Εκπαίδευση ως φιλόλογος 

 Την αποτελεσματική παιδαγωγική καθοδήγηση προ-εφήβων και εφήβων στο πλαίσιο 

του δημόσιου ή ιδιωτικού σχολικού θεσμού αλλά και της άτυπης και μη τυπικής 

εκπαίδευσης 

 Το σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων και την έγκυρη παροχή 

επιστημονικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε φορείς πολιτιστικής διαχείρισης 

(μουσεία, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λπ.) 

 Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ξενάγησης σε αρχαιολογικούς χώρους, 

μουσεία, νεότερα και σύγχρονα μνημεία, ιστορικούς χώρους κ.λπ.  

 Τη σύνθεση και συγγραφή άρτιων επιστημονικών αλλά και εκλαϊκευτικών κειμένων 

ευρύτερης χρήσης (π.χ. αρθρογραφία) τόσο στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος όσο 

και σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού ή άλλου 

προβληματισμού με τη χρήση, όπου αυτό απαιτείται, της επιστημονικής τεχνογραφίας 

 Τη διοργάνωση αλλά και το συντονισμό δημόσιων συζητήσεων με θέμα την Ιστορία και 

τον πολιτισμό εν γένει καθώς και την παρουσίαση σχετικών βιβλίων και συγγραμμάτων 

επιστημονικού ή εκλαϊκευτικού χαρακτήρα. 
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Δ. Υλικοτεχνική υποδομή κα φοιτητική στήριξη 

 

1. Βιβλιοθήκη του Τμήματος 

Στο Τμήμα λειτουργεί Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 117 τίτλους ελληνικών 

και 138 τίτλους ξένων περιοδικών, 14.800 τόμους βιβλίων και Συλλογή σπανίων βιβλίων που αριθμεί 1.000 

και πλέον τόμους. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στον όροφο του κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει το 

Βιβλιοστάσιο και το Αναγνωστήριο. Στην Βιβλιοθήκη υπάρχουν περίπου 60000 τόμοι Ελληνόγλωσσων και 

Ξενόγλωσσων Βιβλίων και Περιοδικών. H χρήση της βιβλιοθήκης επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ, στο Διδακτικό 

Προσωπικό οποιασδήποτε κατηγορίας, στα μέλη ΕΤΕΠ, στους φοιτητές και στο Διοικητικό Προσωπικό του 

Πανεπιστημίου. Η βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο εξοπλισμένο με Η/Υ για τη μελέτη και έρευνα των 

φοιτητών ενώ το ωράριό της είναι διευρυμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και μεγαλύτερων σε ηλικία 

φοιτητών που εργάζονται. 

Στο αναγνωστήριο υπάρχουν: 

(α) Έντεκα Η/Υ για 

την εξυπηρέτηση των χρηστών για αναζήτηση στη βιβλιοθήκη του Τμήματος αλλά και βιβλίων που υπάρχουν

 στις Βιβλιοθήκες όλων των Τμημάτων του ΔΠΘ μέσω του 

Internet. Ακόμα τα βιβλία μπορούν να τα αναζητήσουν οι χρήστες μέσω Internet στην διεύθυνση www.lib.dut

h.gr , από όπου και αν βρίσκονται. 

(β) Τερματικό για την εξυπηρέτηση των χρηστών με το σύστημα OPAC 

(γ) Βιβλία ευρείας και συνεχούς χρήσης 

(δ) Εκθετήρια με τα τρέχοντα περιοδικά. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Τμήμα υπάρχει ειδική επιτροπή βιβλιοθήκης που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ 

και συνεδριάζει τακτικά λαμβάνοντας αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Κάθε έτος μεριμνά 

για καινούριες παραγγελίες βιβλίων σε όλες τις ειδικεύσεις, είτε από τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού του 

τμήματος, είτε από έσοδα του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, σημαντικό μέρος των οποίων διατίθεται 

τόσο για την αγορά βιβλίων όσο και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της γραμματείας και κατά συνέπεια 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών. Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι τα τελευταία χρόνια 

γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια από τη μεριά των μελών ΔΕΠ να «επιστέψουν» οι φοιτητές στη βιβλιοθήκη και 

να σταματήσουν να θεωρούν την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη ως «άβατο». Η λειτουργία του Εργαστηρίου 

Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση έχει συμβάλει καθοριστικά καθώς στεγάζεται σε χώρο που 

επικοινωνεί με τη βιβλιοθήκη και έτσι ενθαρρύνει τους φοιτητές/τριες να μελετήσουν εκεί ή να χρησιμοποιήσουν 

τους Η/Υ για έρευνα και αναζήτηση. 

 

 2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Α. Ιστοσελίδα: 
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Το ΤΙΕ διαθέτει έναν πλήρως οργανωμένο, σύγχρονο ιστότοπο  https://www.he.duth.gr/ όπου αναρτώνται όλες οι 

πληροφορίες και οι ανακοινώσεις σχετικές με τη δομή και οργάνωση του τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ και τα 

ενδιαφέροντά τους, τη διδασκαλία (πρόγραμμα μαθημάτων, οδηγός σπουδών κτλ.) την έρευνα, τα ερευνητικά 

προγράμματα, τις υποτροφίες, τις δράσεις και τα συνέδρια, τις εκδηλώσεις του Τμήματος. Για την αναλυτική 

παρουσίαση της ιστοσελίδας του Τ.Ι.Ε., βλ. ενότητα 8 του παρόντος.  

 

Β. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: 

•          Πανεπιστημιακό e-mail «Ερμής»: https://webmail.duth.gr   

•          Πρόγραμμα Γραμματειών (Φοιτητολόγιο/Unistudent): https://unistudent.duth.gr/ 

•          Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (eclass): https://eclass.duth.gr/  

•          Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Συνέργεια): https://synergia.duth.gr/  

•          Υπηρεσία VPN: http://noc.duth.gr/services/vpn/  

•          Ασύρματη πρόσβαση (wi-fi) [μέσω eduroam]: http://noc.duth.gr/services/wifi/   

•          Ψηφιακές και ηλεκτρονικές συλλογές της Βιβλιοθήκης & του Κέντρου Πληροφόρησης του 

Δ.Π.Θ.: 

 https://lib.duth.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7/%ce%b7%ce%bb%ce

%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-

%cf%80%ce%b7%ce%b3%ce%ad%cf%82-

%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82/   

•          Προσωπική ιστοσελίδα: http://noc.duth.gr/services/utopia/  

•          Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος («Ωκεανός») [μέσω grnet]: https://okeanos.grnet.gr/home/ 

•          Ακαδημαϊκή Ταυτότητα: http://academicid.minedu.gov.gr/ 

•          Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων για Φοιτητές: 

https://eudoxus.gr/  

  

Γ. Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

Οι φοιτητές/τριες του Τ.Ι.Ε. έχουν επίσης πρόσβαση σε υποστηρικτικές δομές του Δ.Π.Θ., όπως: 

•          Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή 

•          Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ. 

•          Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

•          Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας: https://dasta.duth.gr/  

•          Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: http://epixeireite.duth.gr/?q=node/31  

 

3. Σίτιση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη.  

Για την κάλυψη των αναγκών διαμονής των φοιτητών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα το 

Πανεπιστήμιο διαθέτει στην πόλη της Κομοτηνής Φοιτητικές Εστίες δυναμικότητας 700 κλινών, οι οποίες 

βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, καθώς επίσης και σε μισθωμένα διαμερίσματα. Η στέγαση 

των παραπάνω φοιτητών/τριών σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά ευαίσθητης εκπαιδευτικής πολιτικής 

είναι δωρεάν. Δωρεάν είναι και η μετακίνηση των φοιτητών από τις εστίες στο ΤΙΕ (που βρίσκεται στο 
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https://lib.duth.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b7%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82/
https://lib.duth.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b7%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7%cf%82/
http://noc.duth.gr/services/utopia/
https://okeanos.grnet.gr/home/
http://academicid.minedu.gov.gr/
https://eudoxus.gr/
https://dasta.duth.gr/
http://epixeireite.duth.gr/?q=node/31


22 

 

κέντρο της πόλης) με πανεπιστημιακά λεωφορεία. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές. 

Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σ' όλους τους 

φοιτητές των ΑΕΙ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 327/83. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, για χρονικό διάστημα ίσο με τα έτη φοίτησης 

που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το 

ήμισυ. Αν και αναφέρεται νωρίτερα, ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη Δομή Συμβουλευτικής και 

Προσβασιμότητας του Ιδρύματος:  Η Υπηρεσία ιδρύθηκε με την αριθμ. πρωτ.: Α1581/07.12.2015 απόφαση 

Συγκλήτου και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2016, στο κτίριο της Πρυτανείας στην Κομοτηνή ως υπηρεσία 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών (Υ.Ψυ.Φ). Από τον Απρίλιο του 2018 η υπηρεσία εντάχθηκε σε 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ και μετεξελίχθηκε σε Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας  (Δο.Συ.Π) με γραφεία 

σε Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του ΔΠΘ και 

παρέχει υπηρεσίες δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Επιστημονική υπεύθυνη του έργου είναι η καθηγήτρια της 

Ιατρικής του Δ.Π.Θ. κ. Μαρία Σαμακουρή. Στην επιστημονική επιτροπή του έργου συμμετέχει ο επίκουρος 

καθηγητής του Τ.Ι.Ε. κ. Ε. Λαμπρίδης με ευθύνη την εποπτεία των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών της Δομής 

στην Κομοτηνή.  Το Τ.Ι.Ε. είναι διασυνδεδεμένο με τη Δο.Συ.Π. του Δ.Π.Θ. και υπάρχει συνεργασία σε 

θέματα ενημέρωσης και έρευνας. 

 

4. Κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή 

Το Τμήμα στεγάζεται σε μέρος του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου στην πόλη 

της Κομοτηνής. Πρόκειται για τα πρώτα κτίρια του Πανεπιστημίου που κατασκευάστηκαν στην 

Κομοτηνή στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Συγκεκριμένα, είναι μία διώροφη κατασκευή σε σχήμα 

Γ το ένα τέταρτο της οποίας καταλαμβάνει και χρησιμοποιεί το φοιτητικό εστιατόριο (σάλα και 

μαγειρία0. Το εργαστήριο Φυσικής ανθρωπολογίας του Τμήματος στεγάζεται σε χώρους ΠΡΟΚΑΤ 

στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής. Το κτίριο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του 

προσωπικού, των εργαστηρίων και των μαθημάτων. Είναι πεπαλαιωμένο και παρά το γεγονός ότι τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει εργασίες συντήρησης του κτιρίου συνεχίζει να έχει σοβαρά λειτουργικά 

προβλήματα (παλαιωμένη καλωδίωση, ενεργοβόρα λόγω παλαιότητας κουφώματα, προβλήματα 

στεγανότητας). Είναι ελπίδα του Τμήματος ότι στο υπό ανέγερση κτίριο της Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν και το Τμήμα θα στεγάζεται 

συνολικά σε ένα χώρο.  Παραθέτοντας στοιχεία από την πρόσφατη καταχώρηση του Τμήματος στην 

ΑΔΙΠ για το έτος 2017 – 2018 η κατάσταση έχει ως εξής:  

 Αίθουσες διδασκαλίας με αποκλειστική χρήση: 4 

 Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών διδασκαλίας: 350 

 Αίθουσες διδασκαλίας με κοινή χρήση: 1  

 Αίθουσες εργαστηρίων με αποκλειστική χρήση: 4 

 Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών εργαστηρίων: 70 

 Αίθουσες εργαστηρίων με κοινή χρήση: 1  

 Εγκαταστάσεις Διοίκησης και υποστήριξης 1 
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 Λοιπές εγκαταστάσεις: 1 

 Βιβλιοθήκες – αναγνωστήρια:1  

 Αριθμός περιφερειακών Βιβλιοθηκών: 1  

 Δυναμικότητα θέσεων Βιβλιοθηκών: 20 

 Κοινή χρήση Βιβλιοθηκών: 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloaded from eduguide.gr



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017 – 2018. 
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Α. ΖΩΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
55ΑΥ4 / Εισαγωγή στη Λαογραφία 

 
Διδάσκων: Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 

Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

55ΑΥ
4 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α΄ εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚ
ΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

 3 4,5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

ΝΑΙ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

ΟΧΙ 
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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 η μύηση των πρωτοετών φοιτητών στην Λαογραφία, το 
αντικείμενο, το περιεχόμενο, τους σκοπούς, την ιστορία, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και τη 
βασική βιβλιογραφία της. Γίνονται εκτενείς αναφορές στην ελληνική πορεία της Λαογραφίας, από 
τη λαογραφική παρατήρηση και καταγραφή κατά την αρχαιότητα, τους βυζαντινούς, 
μεταβυζαντινούς και νεότερους χρόνους, αλλά και στην ευρωπαϊκή, αμερικανική και διεθνή 
ανάπτυξή της, προπολεμικά και μεταπολεμικά. Επίσης, παρουσιάζονται κριτικά οι θεωρητικοί και 
μεθοδολογικοί προβληματισμοί και οι σύγχρονοι προσανατολισμοί της Λαογραφίας. Τέλος, 
ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις μεθόδους που χρησιμοποιεί, ιδιαίτερα δε στην επιτόπια 
λαογραφική έρευνα, την οργάνωση, την εκτέλεση και την επιστημονική χρήση των αποτελεσμάτων 
της. 

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

  
- να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού 

- να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται 
για την καταγραφή και ερμηνεία των λαογραφικών φαινομένων 

- να εφαρμόζουν τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους της Λαογραφίας στην έρευνα 
στοιχείων του παραδοσιακού και λαϊκού πολιτισμού 

- να αναγνωρίζουν & να αναλύουν τόσο τα παραδοσιακά, όσο και τα νεωτερικά λαογραφικά 
φαινόμενα 

- να κατανοούν τη σημασία της μελέτης του λαϊκού πολιτισμού για την ανάπτυξη των 
σπουδών του πολιτισμού 

- να κατανοούν και να αποδίδουν τη διεθνή λαογραφική ορολογία, τις ελληνικές αποδόσεις 
της, καθώς και τη συναφή ορολογία άλλων σχετικών κοινωνικών επιστημών  

- να αναγνωρίζουν τις φάσεις εξέλιξης των λαογραφικών σπουδών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 

- να γνωρίζουν την ιστορία της επιστήμης της Λαογραφίας, και τις βασικές ιδεολογικές βάσης 
της ανάπτυξής της 

- να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στις διάφορες σύμβιες πολιτισμικές φάσεις και τα 
δεδομένα της εγγραφής των λαογραφικών στοιχείων στο χώρο και το χρόνο. 

- να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τον τρόπο επιστημονικής εργασίας και για τα σαφή 
όρια μεταξύ της επιστημονικής και της ερασιτεχνικής Λαογραφίας. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 
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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, αλλά και αρχειακού και βιβλιογραφικού υλικού 
Αυτόνομη εργασία, τόσο στο πεδίο, κατά την επιτόπια έρευνα, όσο και στην ανάλυση των 
δεδομένων 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, ώστε να αναγνωρίζονται και να μελετώνται νεωτερικά 
λαογραφικά στοιχεία, που εμφανίζονται καθημερινά. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Ορισμός, σκοπός και περιεχόμενο της επιστήμης της Λαογραφίας. Ονομασίες και 
ονοματοδοσία της λαογραφίας σε διεθνές επίπεδο. 
2. Η λαογραφική παρατήρηση και καταγραφή κατά την αρχαιότητα και τον 
μεσαίωνα. 
3. Η λαογραφική παρατήρηση και καταγραφή στους μεταβυζαντινούς χρόνους. 
Περιηγητισμός – ρομαντισμός, διαφωτισμός και ανάπτυξη των λαογραφικών 
σπουδών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 
4. Θεωρία του Fallmerayer, ανάπτυξη των λαογραφικών ενδιαφερόντων στην 
Ελλάδα και επιστημονική οργάνωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών από 
τον Ν. Πολίτη. 
5. Οι διάδοχοι του Πολίτη: Στ. Κυριακίδης, Γ. Μέγας και οι ιδεολογικές και 
επιστημολογικές κατευθύνσεις της ελληνικής και ξένης Λαογραφίας ως την 
δεκαετία του ’70. 
6. Η μεγάλη αλλαγή: Άλκη Κυριακίδου Νέστορος, Μιχ. Μερακλής, η «Σχολή των 
Ιωαννίνων» και η νέα ελληνική λαογραφία. 
7. Σύγχρονα, αστικά και νεωτερικά λαογραφικά. Από τον παραδοσιακό στον λαϊκό 
πολιτισμό, εκκοσμίκευση, απομάγευση του κόσμου και πολιτισμική 
παγκοσμιοποίηση. 
8. Μέθοδοι της Λαογραφίας (ιστορικοσυγκριτική, ψυχολογική, χαρτογραφική, 
ιστορικοκοινωνική). 
9. Η επιτόπια λαογραφική έρευνα και οι τεχνικές της. 
10. Σχέσεις της Λαογραφίας με συγγενείς φιλολογικές, ιστορικές και κοινωνικές 
επιστήμες. Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία.  
11. Οι μεγάλες θεωρίες της επιστήμης και η Λαογραφία (λειτουργισμός, 
στρουκτουραλισμός κ.λπ.). Η θεωρία των πολιτισμικών επιβιωμάτων και οι 
πολιτισμικές συνέχειες στην ελληνική Λαογραφία. 
12. Επισκόπηση των λαογραφικών σπουδών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την 
Αμερική. Σύγχρονες τάσεις της Λαογραφίας (από το Folklore στα Folkloristics). 
13. Η ύλη και τα περιεχόμενα της ελληνικής Λαογραφίας, σχήματα κατάταξης και 
θεματολογικές ανανεώσεις. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας 

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.) 

 Eπικοινωνία μέσω email 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις 13 

Αυτοτελής μελέτη 
και προετοιμασία 
για τις εξετάσεις 

 
59 

  

  

  

  

  

Τελική προφορική 
εξέταση 

1,5 

Σύνολο 
Μαθήματος 
(25 ώρες 
φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 Τελική Αξιολόγηση: 
Προφορική εξέταση στα ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει:     

I. Ερωτήσεις σχετικές με τη θεωρία, τη 
μέθοδο και την ιστορία της Λαογραφίας. 

II. Εξέταση και αξιολόγηση εργασίας 
συλλογής πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από 
κάθε φοιτητή. 

Ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος, με κριτήριο την καλή γνώση 
της θεωρίας, της μεθόδου και της ιστορίας της Λαογραφίας, 
όπως έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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• Συγγράμματα: 

1. Βιβλίο [480]: Εισαγωγικά στη λαογραφία, Μ. Γ. Βαρβούνης Λεπτομέρειες  
2. Βιβλίο [50658118]: O Γεώργιος Α. Μέγας (1893-1976) και η επιστημονική οργάνωση των 
ελληνικών λαογραφικών σπουδών, Μ. Γ. Βαρβούνης Λεπτομέρειες  

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 
Αλεξάκης Ελ., «Κοινωνική ανθρωπολογία και ελληνική λαογραφία. Ένα θεωρητικό και 
μεθοδολογικό πρόβλημα», Πρακτικά Συνεδρίου «Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα», 
Αθήνα 1993, σ. 23-47. 
Αλεξάκης Ελ. «Η συγκριτική εθνολογική μέθοδος στη λαογραφία ή ο Νικόλαος Πολίτης μεταξύ 
εθνισμού και ανθρωπισμού», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης 
και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» 1, Αθήνα 2012, σ. 63-81. 
Αλεξιάδης Μηνάς Αλ., «Λαογραφικές σπουδές στην Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», στο 
Χρ. Βεϊκου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Σεμινάριο 29), Αθήνα 
2003 [Ελληνικά Γράμματα], σ. 15-39. 
Αλεξιάδης Μηνάς Αλ., Ελληνική και διεθνής επιστημονική ονοματοθεσία της Λαογραφίας, Αθήνα 
2010 (β΄ έκδ.) [Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα] 
Αλεξιάδης Μηνάς Αλ., «Θεώρηση των λαογραφικών σπουδών στην Ελλάδα. Πρώτη περίοδος: 1907-
1947», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο». Επιστημονική επιμέλεια : Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας, σ. 83-101. 
Αυδίκος Ευάγγ., Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού. Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, 
ταυτότητες, Αθήνα 2009 [Κριτική]. 
Βαρβούνης Μ. Γ., Σύγχρονοι Προσανατολισμοί της Ελληνικής Λαογραφίας, Αθήνα 1993 [Πορεία]. 
Βαρβούνης Μ. Γ., Θεωρητικά της ελληνικής λαογραφίας, Αθήνα 1997 [Ελληνικά Γράμματα]. 
Βαρβούνης Μ. Γ., «Ιστορική πορεία της ελληνικής Λαογραφίας : από τη λαογραφική παρατήρηση 
και καταγραφή στη σύγχρονη επιστημονική θεώρηση», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία : Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1, Αθήνα 2012 
[Ηρόδοτος] , σ. 27-55. 
Ήμελλος Στ. Δ., Ιστορικά και μεθοδολογικά της ελληνικής λαογραφίας 1. Από την προδρομική φάση 
μέχρι την επιστημονική αυτοτέλεια, Αθήνα 1995.  
Κακούρη Κ., «Η ελληνική λαογραφία σε σχέση με την εθνολογία και την ανθρωπολογία», Πρακτικά 
Δ΄ Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 55-73. 
Κούζας Γ. Χ., Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η ιστορική διαδρομή της (1908-2008), Αθήνα 2009 
[Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία]. 
Κυριακίδου-Νέστορος Άλκη, Η θεωρία της Ελληνικής Λαογραφία. Κριτική ανάλυση, Αθήνα 1978 
[Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ιδρυτής : Σχολή Μωραϊτη]. 
Κυριακίδου-Νέστορος Άλκη, Λαογραφία και ανθρωπιστικές επιστήμες, Θεσσαλονίκη 1980. 
Λουκάτος Δ. Σ., Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, Αθήνα 1977 [ΜΙΕΤ]. 
Μερακλής Μ. Γ., «Οι θεωρητικές κατευθύνσεις της λαογραφίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο», Λαογραφία 27 (1971), σ. 3-23. 
Μερακλής Μ. Γ., Συνηγορία της λαογραφίας, Αθήνα 2004. 
Νιτσιάκος Βασ., Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη λαογραφία, Αθήνα 2008 - 2η έκδοση 
συμπληρωμένη και βελτιωμένη, Αθήνα 2014 [Κριτική].  
Οικονομίδης Δ. Β., «Συμβολή εις την ιστορίαν της ελληνικής λαογραφίας», Λαογραφία 35 (1987-
1989), σ. 11-86. 
Παπαδόπουλος Θεόδ., «Το πεδίον και το περιεχόμενον της λαογραφίας δια του ορισμού αυτής», 
Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου 3 (1969-1970), σ. 1-62. 
 Πούχνερ Β., Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες-Μέθοδοι-Θεματικές, Αθήνα 2009 [Αρμός]. 
Σπυριδάκης Γ. Κ., «Επιστημονική θεμελίωσις των λαογραφικών σπουδών εν Ελλάδι», Επιστημονική 
Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 16 (1965-1966), σ. 485- 
Chrysanthopoulou Vassil., «Folklore theory and practice in Greece, 1945-1991 : The contribution of the 
Hellenic Folklore Centre of the Academy of Athens», στον τόμο Al. Boskovits – Ch. Hann (εκδ.), The 
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anthropological field of the margins of Europe 1945-1991, Zurich – Berlin 2013 [Max Planck Institute for 
Social Anthropology – Hale Studies in the Anthropology of Eurasia, 25], σ. 97-128. 
Nitsiakos Vas., «Folklore in Greece (1945-1991) : The political dimension of its orientation and 
institutionalisation», στον τόμο Al. Boskovits – Ch. Hann (εκδ.), The anthropological field of the margins 
of Europe 1945-1991, Zurich – Berlin 2013 [Max Planck Institute for Social Anthropology – Hale Studies 
in the Anthropology of Eurasia, 25], σ. 85-96. 
Petropoulos D., «The study of Ethnography in Greece», Midwest Folklore 2:1 (1952), σ. 15-20. 
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55ΓΥ5 / Εισαγωγή στην Αρχαιολογία 
 

Διδάσκουσα: ΝΤΟΥΣΑΝΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΥΡΕΜ-ΚΩΤΣΟΥ 
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

55ΓΥ
5 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

A' 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚ
ΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕ
Σ 

 3 4,5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03224/ 

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. 
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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 εξοικείωση των φοιτητών στις θεωρητικές και μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις στην επιστήμη της Αρχαιολογίας.  

 
Συγκεκριμένα: 
 

 Προσφέρει συνοπτική και εισαγωγική επισκόπηση των Θεωριτικών προσεγγίσεων στην 
έρευνα των παρελθοντικών κοινωνιών μέσω του υλικού πολιτισμού. 

 

 Προσφέρει συνοπτική και εισαγωγική επισκόπηση των μεθοδολογικών εργαλείων στην 
αρχαιολογική έρευνα.  

 
 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
     

 Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους έρευνας πεδίου και να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν σε αυτές. 

 

 Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους χρονολόγησης των ευρημάτων. 
 

 Να γνωρίζουν τις κατηγορίες του υλικού πολιτισμού τις οποίες μελετά η σύγχρονη 
Αρχαιολογία, τις βασικές μεθόδους που εφαρμόζονται στη μελέτη τους και τι είδους πληροφορίες 
μπορεί να προσφέρει κάθε μέθοδος και κατηγορία των υλικών καταλοίπων.  

 

 Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων στην 
Αρχαιολογία και την επίδραση τους στην αρχαιολογική έρευνα.  

     

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,  
Ομαδική εργασία,  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην επιστήμη της Αρχαιολογίας (Η ιστορία του κλάδου. Ποια είναι η σχέση μεταξύ 

της επιστήμης της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Εθνολογίας. ποια είναι τα αρχαιολογικά 
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αρχεία). 

2. Θεωριτικά ρεύματα, εφαρμμοσμένη μεθοδολογία και ερμηνεία  

3. Πολιτισμική-Ιστορική προσέγγιση (θεωρητικά χαρακτηριστικά και εφαρμοσμένη 

μεθοδολογία). 

4. Διαδικαστική προσέγγιση (θεωρητικά χαρακτηριστικά και εφαρμοσμένη μεθοδολογία). 

5. Μετά-διαδικαστική προσέγγιση (θεωρητικά χαρακτηριστικά και εφαρμοσμένη μεθοδολογία). 

6. Μέθοδοι ανακάλυψης και αποκάλυψης των αρχαιοτήτων: ανασκαφή. 

7. Μέθοδοι ανακάλυψης και αποκάλυψης των αρχαιοτήτων: επιφανειακή έρευνα. 

8. Μέθοδοι ανακάλυψης και αποκάλυψης των αρχαιοτήτων: ανίχνευση αρχαιοτήτων από 

απόσταση με μη καταστροφικές μεθόδους. 

9. Μέθοδοι χρονολόγησης: «συμβατικές» μέθοδοι χρονολόγησης. 

10. Μέθοδοι χρονολόγησης: απόλυτη χρονολόγηση.  

11. Μεθοδολιγικές προσεγγίσεις στην έρευνα της παλαιοδιατροφής. 

12. Μεθοδολιγικές προσεγγίσεις στην έρευνα του παλαιοπεριβάλλοντος. 

13. Βασικά Θεωρητικά ρεύματα:  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με 
εξειδικευμένο λογισμικό (ppt). 

 Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και 
επικοινωνία μέσω πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email. 

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 

Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής μελέτη 
και προετοιμασία 
για τις εξετάσεις 

 
70,5 

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελική αξιολόγηση γίνεται με τρίωρη 
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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. 

γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

 Ερωτήσεις Ανάπτυξης  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  
 
C. Renfrew και P. Bahn 2001. Αρχαιολογία. Θεωρίες, Μεθοδολογία και Πρακτικές 
εφαρμογές. 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
 
I. Hodder 2010. Διαβάζοντας το Παρελθόν. Τρέχουσες ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
στην αρχαιολογία. 
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55Υ1601 
Εισαγωγή στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα  

 
Διδάσκων /Διδάσκουσα: Andrew Farrington 

Βαθμίδα: Επίκουρος 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55Υ1601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’, Γ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα  

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 4,5 

   

   

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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03234/ 

1. 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 
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Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποσκοπεί, πρώτα, στην εισαγωγική παρουσίαση της γενικής πορείας της 
αρχαίας ιστορίας από την περίοδο μετά τους Περσικούς πολέμους μέχρι το τέλος της 
ρωμαϊκής δημοκρατίας με τη δολοφονία του Καίσαρα το 44 π.Χ.    Δεύτερο, αποβλέπει την 
ανάλυση των κύριων θεμάτων και θεσμών που χαρακτηρίζουν τη ζωή του αρχαίων 

Ελλήνων και Ρωμαίων, όπως η ελληνική πόλις, η θρησκεία, η δουλεία και ο πόλεμος. 

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

- να κατανοήσουν σχετικά με τη μεθοδολογία της αρχαίας ιστορίας (α) τη φύση των 
αρχαίων πηγών, που έχει ο/η αρχαίος/α ιστορικός στη διάθεσή του/της, δηλαδή, ποια 
θέματα και ποιες κοινωνικές ομάδες καλύπτουν και ποιες δεν καλύπτουν, και (β) τη 
συμβολή της αρχαιολογίας στην κατανόηση της ιστορίας και των θεσμών του αρχαίου 
κόσμου. 

- να συγκρίνουν διάφορες αρχαίες πηγές και να εκτιμήσουν την αξία τους.   

- να κατανοήσουν την γενική πορεία της ιστορίας του αρχαίου κόσμου μέχρι την αρχή της 
περιόδου της Ρωμαίων αυτοκρατόρων (τέλος του 1ου αι. π.Χ.) και να γνωρίσουν τη σημασία 
ορισμένων γεγονότων σταθμών (π.χ. του Πελοποννησιακού πολέμου, της ανόδου της 
Μακεδονίας, κτλ.) 

- να αντιληφθούν τη σημασία των πιο σημαντικών θεσμών (δηλαδή, της πόλεως, της 
θρησκείας, του πολέμου, της οικονομίας), που διέπλασσαν τη φύση του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου. 

- να αναγνωρίσουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης του αρχαίου ελληνικού κόσμου της με 
άλλους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής, αλλά και με τη Ρώμη. 

 

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 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ενότητες που αφοράνε την αφήγηση της πορείας των γεγονότων εναλλάσσονται με αυτές 
που αυτές που ελέγχουν τους διάφορους θεσμούς.   

Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει τη γεωμορφολογία των δύο λεκανών της Μεσογείου και 
ελέγχει το ζήτημα της επιρροής αυτών των γεωγραφικών παραγόντων στην πορεία της 
ιστορίας ελληνικής και ρωμαϊκής οἰκουμένης, με αναφορά ιδιαίτερα σε μεθόδους 
μεταφορών και επικοινωνιών.  Η δεύτερη ενότητα αφορά την πορεία της ελληνικής 
ιστορίας από το τέλος των Περσικών πολέμων, με την εμφάνιση της Αθήνας ως της πλέον 
ηγεμονικής δύναμης του ελληνικού κόσμου μέσω της επιβολής της επιρροής της με κύριο 
εργαλείο την Συμμαχία της Δήλου.  Καλύπτει το ζενίθ της κυριαρχίας της Αθήνας, 
ελέγχοντας τους πολιτικούς θεσμούς της δημοκρατίας, αλλά και τη στάση αυτών που 
κατατάσσονται κατά της και προσφέροντας μια εισαγωγική κάλυψη των αρχιτεκτονικών 
έργων που κατασκευάστηκαν υπό την ηγεσία του Περικλή.  Στη συνέχεια, καλύπτει τα αίτια 
και την έκβαση του Πελοποννησιακού πολέμου και τις διάφορες ηγεμονίες που 
διαδέχθηκαν την κυριαρχία της Αθήνας και, τέλος, την εκστρατεία του Αλεξάνδρου Γ’ στην 
ανατολή.  Στην τρίτη ενότητα, η θρησκεία ως βασικός θεσμός της πόλεως ελέγχεται, με 
έμφαση στην πρακτική φύση της που έχει σκοπό την εξασφάλιση της επιβίωσης της 
κοινότητας επί καθημερινής βάσεως.  Στη τέταρτη ενότητα, αφηγείται η άνοδος της Ρώμης 
από τον 5ον αι. μέχρι τη στιγμή που συγκρούεται με την Καρχηδόνα για την κυριαρχία της 
δυτικής λεκάνης της Μεσογείου το 264 π.Χ.  Στη πέμπτη ενότητα εξετάζεται η δουλεία στον 
ελληνικό κόσμο από την σκοπιά της οικονομικής (μη-)λειτουργικότητας του, 
παρουσιάζοντας τις πηγές δούλων, τη χρήση δούλων στην καθημερινή ζωή και την 
κοινωνική σημασία του θεσμού. Στην έκτη ενότητα καλύπτεται το τέλος της περιόδου πριν 
το ξέσπασμα του Πρώτου Φοινικικού πολέμου και της αρχής της μεγάλης πολεμικής 
σύρραξης μεταξύ Ρώμης και Καρχηδόνας, που διαρκεί περίπου ένα αιώνα.  Στην έβδομη 
ενότητα, εξετάζεται η δουλεία ως θεσμός στο Ρωμαϊκό κόσμο. Στην όγδοη ενότητα 
παρουσιάζεται ο πόλεμος ως κύριος παράγοντας, όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ των πόλεων 
του ελληνικού κόσμου, αλλά ως μέθοδος πολιτικής που συμβάλλει στην άνοδο της Ρώμης.  
Η ενάτη ενότητα παρουσιάζει πολύ συνοπτικά, με σκοπό να αποκομίσουν οι φοιτητές με 
πλήρη επισκόπηση της ιστορίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, τον ελληνιστικό κόσμο 
μέχρι το τέλος του το 31 π.Χ. 

 

1. Η γεωγραφία της Μεσογείου και οι συνθήκες ζωής στην κλασική αρχαιότητα /1 

2. Η γεωγραφία της Μεσογείου και οι συνθήκες ζωής στην κλασική αρχαιότητα /2 

3. Η αρχαία ελληνική πόλις: Εμφάνιση, αρχιτεκτονική και πολιτική οργάνωση/1 

4. Η αρχαία ελληνική πόλις: Εμφάνιση, αρχιτεκτονική και πολιτική οργάνωση /2 

5. Ιστορική Αφήγηση A’: Ο ελληνικός κόσμος από το 478 π.Χ. έως και το 323 π.Χ. /1 

6. Ιστορική Αφήγηση A’: Ο ελληνικός κόσμος από το 478 π.Χ. έως και το 323 π.Χ. /2 

7. Η θρησκεία στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο /1 
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8. Η θρησκεία στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο /2 

9. Ιστορική Αφήγηση Β’: Ο ρωμαϊκός κόσμος από το 509 π.Χ. έως και το 264 π.Χ. /1 

10. Ιστορική Αφήγηση Β’: Ο ρωμαϊκός κόσμος από το 509 π.Χ. έως και το 264 π.Χ. /2 

11. Η δουλεία στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο  

12. 9. Ο πόλεμος στον αρχαίο κόσμο 

13. Ιστορική Αφήγηση Γ’: Η ελληνιστική εποχή, η άνοδος της Ρώμης και το τέλος της 
ρωμαϊκής δημοκρατίας (323 π.Χ έως και το 44 π.Χ.) 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Παρουσιάσεις με χρήση Power-point. 
Επικοινωνία με e-mail. 
 

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 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

Ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης 
προαιρετικές (Επίσης θα 
διατίθενται στο eclass 
ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης (μαζί 
με τις σχετικές λύσεις), 
οι οποίες δεν αποτελούν 
μέρος της ύλης προς 
εξέταση και 
αποσκοπούν στην 
παροχή βοήθειας στον 
φοιτητή/στη φοιτήτρια 
που υποτίθεται θα τις 
κάνει με τη δική του/της 
πρωτοβουλία χωρίς την 
παρέμβαση ή 
υποστήριξη του 
διδάσκοντα (εκτός αν 
χρειαστεί, βέβαια). 
Αποτελούνται από 
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ασκήσεις βασισμένες 
στις σημειώσεις του 
διδάσκοντα. ) 

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

Η γραπτή εξέταση έχει δύο κυρίως μέρη. Σκοπός του 
πρώτου είναι ο έλεγχος των γνώσεων του/της 
φοιτητή/τριας, ενώ του δεύτερου είναι η εξέταση των 
ικανοτήτων των φοιτητών όσον αφορά τη χρήση 
επιχειρηματολογίας.  Το πρώτο μέλος αποτελείται από 
τρία σκέλη.  Κατά το πρώτο, ο φοιτητής/φοιτήτρια 
καλείται να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής 
απάντησης, των οποίων τα θέματα είναι παρμένα από 
όλη την ύλη.    
 
Κατά το δεύτερο σκέλος, ο/η φοιτητής/τρια καλείται 
να διορθώσει τρία μικρά (13 – 15 γραμμές) κείμενα.  
Αυτά αφορούν τα θέματα των διδακτικών ενοτήτων, 
βασίζονται στις σημειώσεις του διδάσκοντος και 
εμπεριέχουν έως και πέντε σοβαρά λάθη, τα οποία 
ο/η φοιτητής/-τρια διορθώνει με τεκμηριωμένη 
απάντηση.  Τα τυχόν λάθη δεν αφορούν απλά θέματα, 
όπως, π.χ., λάθη στην ακριβή χρονολόγηση μιας 
μάχης, αλλά τις έννοιες και τις αντιλήψεις που 
διέπουν την αρχαία κοινωνία (τη σημασία της 
θρησκείας, την έννοια της πόλεως και την ιδεολογία 
των πολιτών της, κτλ.).  Άλλος κύριος σκοπός αυτού 
του μέρους της εξέτασης είναι να ελεγχθεί αν ο/η 
φοιτητής/-τρια έχει αποκτήσει μια ιδέα της γενικής 
ροής και των κύριων γεγονότων της αρχαίας ελληνικής 
και ρωμαϊκής ιστορίας.  
 
Κατά το τρίτο μέρος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαντά 
σε ερωτήσεις, που συνήθως έχουν τρία ή τέσσερα 
μικρά σκέλη, εκ των οποίων το καθένα χρειάζεται 
απάντηση μήκους τριών – τεσσάρων λέξεων το πολύ – 
πολύ.   
 
Το παραπάνω μέρος ελέγχει τη σφαιρική γνώση 
του/της φοιτητή/-τριας σχετικά με το αντικείμενο και 
τις βασικές κριτικές τους δυνατότητες.  Στο δεύτερο 
μέρος, ο/η φοιτητής καλείται να απαντήσει σε μια 
ερώτηση κρίσεως.  Ως μέρος της προετοιμασίας 
του/της, επιλέγει από τρεις εξεταστικές ενότητες, εκ 
των οποίων η καθεμία εμπεριέχει τρία θέματα 
βασισμένα στα περιεχόμενα των σημειώσεων του 
διδάσκοντος, διότι για κάθε εξεταστική ενότητα θα 
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έχει μια ερώτηση στο δεύτερο μέρος της γραπτής 
εξέτασης που αφορά μόνο ένα από τα τρία θέματα 
κάθε εξεταστικής ενότητας.   
 
Ο/η φοιτητής/-τρια, επιλέγοντας την εξεταστική 
ενότητα Α, ετοιμάζει και  τα τρία θέματα της, για να 
είναι πλήρως προετοιμασμένος/η.  Σκοπός αυτού του 
συστήματος, όπως και του πρώτου μέρους της 
εξέτασης, είναι να αποτραπεί ο/η φοιτητής/-τρια από 
την βαθύτατα βλαβερή πρακτική της αποστήθισης της 
ύλης.  Ταυτόχρονα, καλείται ο/η φοιτητής/-τρια να 
μελετήσει τις σελίδες του συγγράμματος που 
αφορούν αυτά τα τρία θέματα (και όχι όλο το 
σύγγραμμα) και να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες 
με αυτές που παρουσιάζουν οι σημειώσεις του 
διδάσκοντος.  Ευρύτερος σκοπός αυτού είναι η 
προώθηση και καλλιέργεια των δυνατοτήτων 
συνθετικής και κριτικής σκέψης.  
  
Αν ο/η φοιτητής/-τρια δεν πιάνει τη βάση (50%) στο 
πρώτο μέρος της εξέταση, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη 
η απόδοσή του/της στο δεύτερο μέρος.   

 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  

Mossé C., Gourbeillon-Schnapp A., Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2.000 - 31 
π.Χ.) (Αθήνα, 2005) 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

Rostovtzeff, M., Ρωμαϊκή Ιστορία (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1984) 

Mackay, C., Αρχαία Ρώμη: Στρατιωτική και πολιτική ιστορία (Εκδόσεις Παπαδήμα, 
Αθήνα, 2008) 
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55ΔΥ3 
 

Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου 
 

Διδάσκων:  Marco Miotto 
 

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας του Ισλαμικού Κόσμου 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

5. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΔΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου 

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 4,5 

   

   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (στα Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03132/ 

6. 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  
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Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστημονική προσέγγιση 
της ιστορίας των περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στο γενικότερο όρο «Ισλαμικός 
Κόσμος» από τις απαρχές του Ισλάμ (7ος αι. μ. Χ.) μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ιστορία των αραβόφωνων περιοχών του Ισλαμικού Κόσμου μέχρι τον 16ο αιώνα. 
  

 Προσφέρει τις βασικές γνώσεις των ιστορικών εξελίξεων του ισλαμικού Κόσμου σε 

επίπεδο περιοχών, κοινωνιών και ανθρωπίνων ομάδων.  

 Προσφέρει μια χρονολογική επισκόπηση της ιστορίας της σημαντικότερων πολιτικών 

και κρατικών οντοτήτων που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της ισλαμικής κοινότητας 

μετά την απώλεια της κρατικής της ενότητας. 

 Προσφέρει παράλληλα μια επιστημονική προσέγγιση στις βασικές αρχές και του 

θεσμούς του Ισλάμ καθώς και τις βασικές γνώσεις για τον Ισλαμικό Νόμο (σααρία) και 

το Ισλαμικό Δίκαιο (φικχ) 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να προσδιορίσουν με ακρίβεια τι εννοείται με τον όρο «Ισλαμικό Κόσμο» βάσει της 

ιστορικής και νομικής ισλαμικής παράδοσης και βάσει της σύγχρονης διεθνούς 

ιστοριογραφίας 

 Να γνωρίζουν τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες όπου εμφανίστηκε το Ισλάμ, καθώς 

και το ανθρωπολογικό, κοινωνικό και πολιτειακό υπόβαθρο του 

 Να κατανοούν το Ισλάμ ως σύνολο αξιών και θεσμών που υπερβαίνει τη στενή έννοια 

της «θρησκείας» 

 Να γνωρίζουν τις βασικές ιστορικές εξελίξεις του Ισλάμ της ισλαμικής κοινότητας 

(Κράτος/Κράτη και κοινωνία/-ιών), από την εποχή του Μωάμεθ μέχρι σήμερα. 

 Να τοποθετούν σωστά, γεωγραφικά και χρονικά, αυτές τις εξελίξεις. 

 Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν σωστά τις ιστορικές σχέσεις των περιοχών, 

πολιτικών οντοτήτων και ανθρώπινων ομάδων του Ισλαμικού Κόσμου με άλλες 

περιοχές, πολιτικές οντότητες και ανθρώπινες ομάδες εκτός Ισλαμικού Κόσμου 

     
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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
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Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.Βασικοί επιστημονική ορολογία σχετικά με την «Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου». Γεωγραφικοί και 

ανθρώπινοι προσδιορισμοί, περιοδοποίηση και χρονικά όρια. 

2.  Ο Μωάμεθ και η εποχή του. Οι απαρχές του Ισλάμ και οι βασικές αρχές και διδασκαλίες του. 

3. Η εποχή των rašīdūn χαλιφών (632-661). 

4. Η εποχή των Ομαγιαδών (α΄ μέρος). 

5. Η εποχή των Ομαγιαδών (β΄μέρος). 

6. Η εποχή των Αββασιδών: πολιτική ιστορία. 

7. Η εποχή των Αββασιδών: διοίκηση και οικονομία. 

8. Η εποχή των Αββασιδών: πολιτισμός και τέχνες. 

9. Το Ισλάμ στα «μέρη της Δύσης»: αλ-Άνταλους, Σικελία, Κρήτη και Κυπρος. 

10. Το τουρκικό στοιχείο στον Ισλαμικό Κόσμου (Σελτζούκοι και άλλοι) 

11. Οι Φατιμίδες. 

12. Οι Σταυροφορίες. 

13. Η μαμελουκική εποχή (13ος-16ος αι.) 

7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στη τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 70,5 
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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 

προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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 
περιλαμβάνει ερωτήσεις γνώσεων . 

 
Στην αξιολόγηση της γραπτής εξέτασης θα 
συνεκτιμηθούν: 
 
–Η γνώση των κυριότερων στοιχείων της διδαχθείσας 
ισλαμικής ιστορίας 
– Η ικανότητά τους χρησιμοποιούν σωστά τους 
ειδικούς ιστορικούς όρους. 
–Η ικανότητά τους να τοποθετήσουν σωστά στον τόπο 
και τον χρόνο γεγονότα, πρόσωπα και εξελίξεις της 
ισλαμικής ιστορίας.  
–Η αποδοχή και η ορθή αντίληψή τους των 
ιδιαιτεροτήτων της ισλαμικής ιστορίας (ονοματολογία, 
θεσμοί, γεωγραφικοί και ανθρώπινοι χώροι) 
–Η ευρύτητα της αντίληψής τους για τις ιστορικές 
εξελίξεις και τους θεσμούς του Ισλαμικού Κόσμου. 

 

8. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
• Συγγράμματα:  
1) Α. Χουράνι, Ιστορία των αραβικών λαών, Αθήνα 1994 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
1) Ph. Hitti, History of the Arabs, London 1994 
2) F. Gabrieli, Gli Arabi, Firenze 1987 
3) C. Lo Jacono, Storia del mondo islamico (VII-XVI secolo), v. I, Il Vicino Oriente, Torino 2003 
4) AA.VV., Encyclopaedia of Islam, Leiden 
5) The Cambridge History of Islam, I-II, Cambridge 1970. 
6) The Cambridge History of Islam, I-II, Cambridge 1977 (νέα έκδοση). 
7) C. Cahen, L’Islam: des origines au début de l’empire ottoman, Paris 1995 (1η έκδοση 
1958). 
8) C. Cahen, Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale, Δαμασκός 1977. 
9) C. Cahen, Orient et Occident au temps des croisades, Paris 1983. 
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10) F. Gabrieli, Muhammad and the conquests of Islam, New York 1968. 

11) Α. Γιαννουλάτος, Ισλάμ: θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα 2006. 

12) M. Lombard, The golden age of Islam, London 1975. 

13) Χ. Νομικός, Εισαγωγή στην ιστορία των Αράβων, Αλεξάνδρεια 1927. 

14) M. Rodinson, Muhammad: prophet of Islam, London 2002. 

15) Μ. Ροντινσόν, Μωάμεθ, Ηράκλειο 2006. 

16) M. Shaban, Islamic History: a new Interpretation, I-II, Cambridge 1971. 

17) Μ. Σαμπάν, Ισλαμική ιστορία: μία νέα ερμηνεία, Ι-ΙΙ, Αθήνα 2006. 

18) W. C. Brice (εκδότης), An historical atlas of Islam, Leiden 2002. 

19) D. Nicolle, Ιστορικός Άτλας του Ισλάμ, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005. 
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Κωδικός μαθήματος 
55ΑΥ5/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

 
Διδάσκουσα: ΚΡΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
Βαθμίδα: ΕΠΊΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2018-19) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΑΥ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (ά 
έτος 
σπουδών) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία 

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 4,5 

   

   

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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.duth.gr/courses/KOM03220/ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 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 

 
Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να σημειωθεί τα μαθήματα κοινωνικής και 
πολιτισμικής ανθρωπολογίας κρίνονται αναντικατάστατα και απαραίτητα σε 
κάθε σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών γατί πέρα από την απαραίτητη κοινωνική 
γνώση εκπαιδεύουν τους νέους πολίτες του κόσμου σε αρχές όπως είναι η 
πολυπολιτισμικότητα, η κάθε μορφής ανεκτικότητα και ο σεβασμός της 
διαφορετικότητας (είτε αυτή είναι πολιτισμική, θρησκευτική, ταξική, 
γεωγραφική ή άλλη). 
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες του 
πολιτισμού και της κοινωνίας αλλά και η κατανόηση βασικών προβληματικών 
που αφορούν τις κοινωνικές διαδικασίες και την εξέλιξη του πολιτισμού με 
άξονα τον τόπο αλλά και τον χρόνο. 
  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

 Να αντιλαμβάνονται τις έννοιες  της «κοινωνίας» και του «πολιτισμού», 
το περιεχόμενό τους 

 
 Να έχουν μια γενική εποπτεία της ιστορικής διαδρομής του κοινωνικού 

στοχασμού 
 

 Να μπορούν να ανασυνθέσουν την πορεία της επιστήμης της κοινωνικής 
Και πολιτισμικής ανθρωπολογίας και τα διάφορα στάδια αυτής 

 
 Να εντάσσουν τα διάφορά στάδια της ανθρωπολογικής έρευνας και 

καταγραφής στα ιστορικο-πολιτικά τους συμφραζόμενα 
 

 Να είναι κριτικοί απέναντι σε κάθε «επιστημονικό» ψευδοεξελικτισμό 
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και  
 

 Να αποφεύγουν τον εθνοκεντρισμό και να ενισχυθεί η αξία της 
πολυπολιτισμικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Η 
απόκτηση γνώσης σχετικά με τις θεωρητικά ρεύματα της 
ανθρωπολογίας και τους βασικούς εκπροσώπους της και η εξοικείωση 
των φοιτητών με την ανθρωπολογική προσέγγιση θεμάτων όπως είναι η 
οργάνωση των τοπικών κοινωνιών, οι διαπολιτισμικές επαφές και 
ανταλλαγές, η αμοιβαιότητα, τα ταμπού και οι απαγορεύσεις, οι 
ιεραρχίες και οι ταξινομήσεις που συνιστούν τα πολυσύνθετα 
πολιτισμικά μορφώματα του κόσμου μας. Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο η 
αναφορά στις παγκόσμιες και τοπικές ταυτότητες αποσκοπεί στο να 
γίνει αντιληπτός ο ρόλος της ανθρωπολογίας στην κατανόηση της 
σύγχρονης πραγματικότητας. 

 
     

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 

 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής, αυτοκριτικής και αναστοχαστικής λειτουργίας 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Επίδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας 
Δημιουργία κριτικών επιστημόνων που σέβονται την πνευματική ελευθερία, τους 
άλλους τρόπους σκέψης και δράσης 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.Αναφορά στην ιστορία της Ανθρωπολογίας: αναλυτική παρουσίαση των ρευμάτων 

που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την επιστήμη της κοινωνικής και πολιτισμικής 
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ανθρωπολογίας και διαμόρφωσαν τον ευρωπαϊκό κοινωνικό στοχασμό. 

2&3. Η επιτόπια έρευνα: εργαλεία και μέθοδοι (2 διαλέξεις). Πρόκειται για μια 

αναλυτική παρουσίαση και γνωριμία της «επιτόπιας έρευνας» βασικού 

μεθοδολογικού εργαλείου σε όλες τις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες. Ανάλυση 

της ιστορικότητας της μεθόδου. 

4. Ρόλοι, Κοινωνικές διαδράσεις, Διαβατήρια έθιμα. Γνωριμία με τις θέσεις και τους 

ρόλους που καλείται το άτομο να διαδραματίσει μέσα στην κοινωνία ώστε να γίνει 

αντιληπτό ότι η κοινωνικής μας ζωή δεν αποτελεί ένα άθροισμα τυχαίων 

περιστατικών αλλά ένα πλέγμα κοινωνικών κανόνων και συμβάσεων. Η έννοια του 

κοινωνικού προσώπου. 

5. Η έννοια του τοπικού. Η σημασία της τοπικότητας και η προβληματοποίηση του 

χώρου ως εξανθρωπισμένου και οικειοποιημένου από τον άνθρωπο σε διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα 

6.Γάμος και συγγένεια. Η κατανόηση της διαπολιτισμικότητας των συγγενικών 

δεσμών 

7.Πολιτική & εξουσία . Η κατανόηση της επιδραστικής δύναμης της πολιτικής 

εξουσίας και ιεραρχίας το πολιτισμικό γίγνεσθαι.  

8.Η έννοιες της ανταλλαγής, του δώρου και της ανταπόδοσης σε μη-δυτικά και υπό 

–ανάπτυξη πολιτισμικά πλαίσια 

9.Θρησκεία και τελετουργία. Η προβληματοποίηση της έννοιας της θρησκείας και 

της τελετουργίας και οι διαφορετικές πολιτισμικές τους εκφάνσεις. 

10&11.Τρόποι σκέψεις και πολλαπλές παραδόσεις. Παρουσίαση της πολλαπλότητας 

του πολιτισμού, των διαφορετικών τρόπων σκέψης και παραδόσεων. Οι «άλλοι», οι 

«μη-αναπτυγμένοι», οι «παραδοσιακοί» και η αξία του σεβασμού της 

διαφορετικότητας. 

12.Εθνοτισμός, εθνικισμός, μειονότητες. Γνωριμία με τα επίκαιρα αυτά ζητήματα 

πάντα με μια διάθεση σεβασμού της πολυπολιτισμικότητας και της 

διαφορετικότητας. Τελικά όλα τα έθνη και όλοι οι πολιτισμοί είναι διαφορετικοί 

αλλά ίσοι. 

13.Ένας παγκοσμιοποιημένος κόσμος. Η έννοια των παγκόσμιων ροών και της 

παγκοσμιοποίησης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Διδασκαλία στην αίθουσα 
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αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του 
διδακτικού υλικού) 
Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και 
επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
webmail 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Διαδραστική 
διδασκαλία 

20 

  
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

(25Χ 4.5= 112.5) 

 

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 

  

Η τελική αξιολόγηση είναι η τρίωρη γραπτή 
εξέταση στα ελληνικά πάνω σε ζητήματα 
επιστημολογικά του πεδίου αλλά και η γραπτή 
αναφορά σε εθνογραφικά διαπολιτισμικά 
παραδείγματα. 
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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. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
 
Eriksen Thomas Hylland, Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα. Μια εισαγωγή στην 
κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, Αθήνα: Κριτική, 2007. 
 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 
Μαδιανού Δήμητρα, 1999, Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό 
ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική, Ελληνικά Γράμματα. 
 
Μαδιανού Δήμητρα (επιμ.), 1998, Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία. 
Σύγχρονες Τάσεις, Ελληνικά Γράμματα. 
 
Hendry Joy, Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε. Εισαγωγή στην πολιτισμική και κοινωνική 
ανθρωπολογία, Αθήνα: Κριτική, 2011. 
 
Geertz, Clifford, 2003, Η ερμηνεία των Πολιτισμών, Αλεξάνδρεια. 
 
Sahlins Marshall, 2003, Πολιτισμός και Πρακτικός Λόγος, Εκδόσεις 21ου. 
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Κωδικός μαθήματος 55ΔΥ1 
Τίτλος μαθήματος  

Εισαγωγή στην ιστορία του νέου, νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Ελπίδα Βόγλη 
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Παναγιώτα Τζιβάρα 
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια 

  
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΔΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό/εαρινό 
Υποχρεωτικό Γ´ 
εξαμήνου 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στην ιστορία του νέου, νεότερου και σύγχρονου 

ελληνισμού 

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 4,5 

   
   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.he.duth.gr/course/eisagogi-istoria-neoy-neoteroy-
syghronoy-ellinismoy-0 και 
https://eclass.duth.gr/courses/KOM03164/ 

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  
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 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία του νέου, 
νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού. Συγκεκριμένα:  

 Προσφέρει μια συνοπτική και εισαγωγική επισκόπηση στην ελληνική 
ιστορία  

 Παρέχει επίσης μια χρήσιμη προσέγγιση των πηγών της ελληνικής ιστορίας.  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:  

1) να γνωρίζουν την ιστορική πορεία και τους κυριότερους σταθμούς της νέας, 
νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας 

2) να κατανοούν την περιοδολόγησή της και να μπορούν να παρουσιάσουν 
στον ιστορικό χρόνο τις κυριότερες εξελίξεις της ελληνικής ιστορίας   

3) να κατανοούν την αξία των ιστορικών πηγών και να γνωρίζουν τις διαφορές 
του τεκμηριωτικού υλικού που έχουν στη διάθεσή τους οι ιστορικοί 

4) να έχουν μια γενική αλλά εμπεριστατωμένη γνώση της νέας, νεότερης και 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που διευκολύνει τη μελέτη της ιστορικής 
βιβλιογραφίας και την παρακολούθηση μαθημάτων ιστορικής 
επιστημονικής ειδίκευσης 

 
 
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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Πηγές της Ιστορίας του Νέου Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού 
2. Ελληνική εθνική ιστοριογραφία: σχολές, ιδεολογία, εργογραφία 
3. Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα 
4. Οι απαρχές του Νέου Ελληνισμού. Λατινικές κυριαρχίες-Βενετοκρατία  
5. Η οθωμανική επέκταση στην Ευρώπη και η ελληνική πραγματικότητα 
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6. Η ευρωπαϊκή αντεπίθεση: ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταμορφώσεις 
7. Η ελληνική κοινωνία από τον 18ο στον 19ο αιώνα (κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές αντιλήψεις και συμπεριφορές).  
8. Η κοινωνική και ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης και η εξέλιξή της.   
9. Συγκρότηση κράτους: οι μεταρρυθμίσεις, η ανάπτυξη των κρατικών δομών και οι 
σημαντικότερες εξελίξεις στη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα.  
10. Μετά την ανάρρηση του Γεωργίου Α´ μέχρι τα τέλη του αιώνα: κοινωνία, 
πολιτική και οικονομία.   
11. Μεγαλοϊδεατισμός και αλυτρωτισμός. Το Μακεδονικό Ζήτημα, οι Βαλκανικοί 
Πόλεμοι,  
12. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος Διχασμός και η Μικρασιατική 
Καταστροφή. Πολιτικές και κοινωνικές ξελίξεις μέχρι το 1940.  
13. Μετά τον Ψυχρό πόλεμο. Το ελληνικό κράτος και η θέση του στον 
μεταπολεμικό κόσμο μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα. Η Ελλάδα από την ΕΟΚ στην ΕΕ. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70.5 
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112.5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει δύο θέματα απαρτιζόμενα από δύο 
ερωτήματα ανάπτυξης, ίσης δυσκολίας και γνωστικής αξίας 
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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. 

και βαρύτητας με γνώμονα τους μαθησιακούς στόχους του 
μαθήματος. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν στο ένα 
ερώτημα κάθε θέματος (50% έκαστο, μονάδες: 5/10). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Συγγράμματα 
 

Ιωάννης Χασιώτης, Μεταξύ οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης: Ο 

ελληνικός κόσμος στα χρόνια της τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press, 2008. 

Αθανασία Μπάλτα, Ελπίδα Βόγλη και Χρήστος Χρηστίδης, Θέματα ελληνικής 

ιστορίας (19ος-20ός αι.), Κάλλιπος ebook 2016.  

Σημειώσεις: Παναγιώτα Τζιβάρα, Λατινικές κυριαρχίες στον ελληνικό χώρο (13ος-

15ος αι.), Κομοτηνή 2012. 

 

 Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 

Richard Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας, 1770-2000, Αθήνα: Κάτοπτρο, 2003.  

Thomas W. Gallant, Νεότερη Ελλάδα. Από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις 

μέρες μας, μτφρ. Γιάννα Σκαρβέλη, Αθήνα: Πεδίο, 2017. 

Peter Lock, Οι Φράγκοι στο Αιγαίο, 1204-1500, Αθήνα: Ενάλιος,  1998. 
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 55ΒΥ2 
Τίτλος μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 
Διδάσκων : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

6. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

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 4,5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

7. 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 αποτελέσει για τους φοιτητές-τριες μία 
ολοκληρωμένη εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία και τον Πολιτισμό και έναν χρήσιμο οδηγό 
για αυτούς, που ανοίγονται στον κόσμο του Βυζαντίου. Θα γνωρίσουν τις περιόδους, τα 
σπουδαιότερα γεγονότα και σταθμούς της Βυζαντινής ιστορίας, αλλά και τα σημαντικά 
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ζητήματα, που απασχόλησαν τη βυζαντινή κοινωνία και τους βυζαντινούς. 
   Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι 
σε θέση : 
   -να κατανοήσουν ότι το Βυζάντιο, μολονότι χρονικά ανήκει στον  Μεσαίωνα, ωστόσο δεν 
ταυτίζεται πλήρως με αυτόν, καθώς υπήρξε σε πολλούς τομείς ένα από τα πλέον 
προηγμένα κράτη της μεσαιωνικής εποχής. 
   -να κατανοήσουν ότι το Βυζάντιο, παρόλο που ήταν κληρονόμος και συνεχιστής της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην κρατική οργάνωση και το δίκαιο, διαφοροποιείται από 
αυτήν ως προς τη χριστιανική πίστη και την ελληνική παιδεία και τον πολιτισμό. 
   -να αντιληφθούν τη μεγάλη συμβολή του Βυζαντίου στην αντιμετώπιση του αραβικού 
κινδύνου από την Ανατολή (7ος-8ος αι.), καθώς και άλλων εχθρικών λαών στο μέτωπο του 
Δουνάβεως, στη χερσόνησο του Αίμου. 
   -να διακρίνουν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη φεουδαρχική οργάνωση της 
δυτικής Ευρώπης, το φέουδο και το σύστημα της βυζαντινής πρόνοιας, ιδιαίτερα κατά την 
ύστερη περίοδο. 
   -να γνωρίζουν σημαντικά γεγονότα-σταθμούς της Βυζαντινής ιστορίας, αλλά και βασικά 
ζητήματα στους τομείς της κρατικής διοίκησης, του πολιτεύματος και των θεσμών, της 
εκκλησιαστικής οργάνωσης, της κοινωνίας και οικονομίας, της παιδείας και του πολιτισμού 
του Βυζαντίου. 
   -να γνωρίζουν τις κύριες πηγές (ιστοριογραφικές, χρονογραφικές κτλ.) της βυζαντινής 
εποχής. 
   -να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια της βυζαντινής ιστορίας. 

     
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 

   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
   Αυτόνομη εργασία. 
   Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
   Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα. 
   Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

   1.Α΄ Μέρος. Παρουσιάζεται η Βυζαντινή αυτοκρατορία από την ίδρυση της 

Κωνσταντινούπολης το 324 επί Μ. Κωνσταντίνου (324-337) μέχρι την τελική πτώση της 

στους Οθωμανούς Τούρκους το 1453. Εξετάζονται α) ο γεωγραφικός χώρος, β) η 

πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη, γ) οι επαρχίες. 

   2. Οι λαοί που διαβιούσαν μέσα στα όρια της αυτοκρατορίας  

   3. Τα σημαντικότερα γεγονότα, που σημάδεψαν τη χιλιόχρονη και πλέον πορεία της, κατά 
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την Πρώιμη περίοδο (324-565). 

   4. Μέση Βυζαντινή περίοδος (565-1081). 

   5. Ύστερη Βυζαντινή περίοδος (1081-1453). 

   6. Β΄ Μέρος. Αναπτύσσονται επιμέρους ζητήματα- τομείς της Βυζαντινής ιστορίας, όπως η 

εκκλησιαστική οργάνωση. 

   7. Η οικονομία (αγροτική και αστική) και τα δημοσιονομικά (έσοδα- έξοδα) του κράτους. 

   8. Η κοινωνική διαστρωμάτωση. 

   9. Η πολιτική και αυτοκρατορική ιδέα. 

   10. Η κεντρική και επαρχιακή διοίκηση. 

   11. Η άμυνα και ο στρατός. 

   12. Η παιδεία και ο πολιτισμός. 

   13. Η ακτινοβολία του Βυζαντίου στους λαούς της χερσονήσου του Αίμου, στη Δύση και τη 

Ρωσία. 

                                                                                                                                       

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power-point. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας  classweb. 
Επικοινωνία μέσω  e-mail. 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 

  
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 

112,5 
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εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

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. 

 Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει: ερωτήσεις σύντομης απάντησης, καθώς 
και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 

 

Προαιρετική γραπτή εργασία. 

10. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
 
- R. J. Lilie, Εισαγωγή στη Βυζαντινή ιστορία, Αθήνα 2011 (εκδ. Ηρόδοτος/Δ.Κ. 

Σταμούλης). 
- Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη 2001 (εκδ. Βάνιας). 
 
 
 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

- Δ. Α. Ζακυθηνός, Βυζαντινή ιστορία 324-1071, Αθήνα-Γιάννινα 1989. 

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Βυζαντινός Ελληνισμός, τ.Ζ΄, Η΄, Θ΄, Εκδοτική Αθηνών Α. 
Ε., Αθήναι 1978-1979-1980. 

- Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού κράτους, τ.Α΄(324-565)5, τ.Β΄(565-1081)5, 
τ.Γ΄(1081-1204), Θεσσαλονίκη 1993-1995-1999 (εκδ. Βάνιας). 

- Cecile Morrisson, Ο Βυζαντινός κόσμος. τ.Α’. Η ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (330-
641), μετάφρ. Α. Καραστάθη, επιμ. Α. Μυλωνοπούλου, εισαγ. Τ. Κιουσοπούλου, Αθήνα 
2007 (εκδ. Πόλις). 

- J. Cl. Cheynet, Ο Βυζαντινός κόσμος. τ. Β΄. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204), 
μετάφρ. Α. Καραστάθη, επιμ. Γ. Μωϋσείδου, Α. Παπασυριόπουλος, Α. Μαραγκάκη, 
Αθήνα 2011 (εκδ. Πόλις). 

- Β. Νεράντζη- Βαρμάζη, Βυζαντινή Ιστορία 324-1453, Κατερίνη 2007 (εκδ. «μάτι»). 

- G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, τ.1-3, μετάφρ. Ι. Παναγόπουλος, 
επιστημ. εποπτεία Ευ. Κ. Χρυσός, Αθήνα 1978-1979-1981 (εκδ. Στ. Βασιλόπουλος). 

- Evelyne Patlagean, Ο Ελληνικός Μεσαίωνας. Βυζάντιο, 9ος-15ος αιώνας, μετάφρ. Δ. 
Λαμπαδά2, Αθήνα 2014 (εκδ. Πατάκη). 

- Α. Γ. Κ. Σαββίδης- B. Hendrickx, Εισαγωγή στη Βυζαντινή ιστορία (284-1461 μ. Χ.), 
μετάφρ. Α. Κονδύλης2, Θεσσαλονίκη 2011 (εκδ. Αντ. Σταμούλης). 
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- A. A. Vasiliev, Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 324-1453, μετάφρ. Δ. Σαβράμης, 
Αθήνα χ.χ. 

- Αι. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τ.Α (324-610), τ.Β1 (610-867)2, τ.Β2 (867-
1081)2, τ.Γ1 (1081-1204), Θεσσαλονίκη 1997-1998-2001 (εκδ. Βάνιας). 

- Της ιδίας, Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 324-1204. 
Κράτος-Διοίκηση- Οικονομία- Κοινωνία, Αθήνα 2004. 

- M. J. Angold, Η Βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204. Μία πολιτική 
ιστορία, μετάφρ. Ευ. Καργιανιώτη, επιστημ. επιμέλεια Π. Α. Αγαπητός2, Αθήνα 1997 
(εκδ. Παπαδήμας). 

- Σπ. Βρυώνης, Η παρακμή του μεσαιωνικού Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η 
διαδικασία του εξισλαμισμού (11ος έως 15ος αιώνας), μετάφρ. Κ. Γαλαταριώτου, Αθήνα 
1996. 

- D. M. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, μετάφρ. Στ. Κομνηνός2, 
Αθήνα 1999. 
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55ΒΥ5 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Διδάσκων : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΒΥ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03168/  

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  

   Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές εισάγονται στις κύριες έννοιες και αρχές της 
δημογραφίας και στις βασικές τεχνικές μελέτης των δημογραφικών φαινομένων. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση της δημογραφίας με τα βιολογικά, 
ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
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των πληθυσμών του ανθρώπου. 
 
Ως κύριος μαθησιακός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας με τις μεθόδους της ποσοτικής ανθρωπολογικής έρευνας 
όπως αυτή εξειδικεύεται στο γνωστικό αντικείμενο της Δημογραφίας. Η 
διασύνδεση της δημογραφίας με τα ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα 
και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά εισάγει τους φοιτητές στην ιδέα της ολιστικής 
προσέγγισης του ανθρώπου και ευνοεί την ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης και 
διεπιστημονικής σκέψης με σκοπό  την πληρέστερη κατανόηση των μηχανισμών 
εξέλιξης των πληθυσμών του είδους μας στη διάρκεια του χρόνου. 
   Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα 
πρέπει να είναι σε θέση : 
   -να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Δημογραφίας. 
   -να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξης των πληθυσμών του 
ανθρώπου 
   -να διακρίνουν την επίδραση διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών 
και βιολογικών παραγόντων στην ανάπτυξη των δημογραφικών χαρακτηριστικών. 
   -να γνωρίζουν  τη δημογραφική ιστορία της χώρας μας 
   -να γνωρίζουν τις κύριες πηγές της δημογραφικής ανάλυσης. 
   -να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια της Δημογραφίας. 

 
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. 
   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
   Αυτόνομη εργασία. 
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Γνώση/κατανόηση. Η επιστήμη της Δημογραφίας. Δημογραφικά συμβάντα και 
δημογραφικά φαινόμενα 

2. Γνώση/κατανόηση - Ρυθμοί, δείκτες και ποσοστά στη Δημογραφία. 
3. Το διάγραμμα LEXIS 
4. Γνώση/κατανόηση - Ανάλυση θνησιμότητας: αδροί δείκτες και ειδικοί καθ’ ηλικία 

συντελεστές 
5. Γνώση/κατανόηση - Ανάλυση θνησιμότητας: πίνακες επιβίωσης 
6. Γνώση/κατανόηση - Ανάλυση θνησιμότητας: η επιδημιολογική μετάβαση 
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7. Γνώση/κατανόηση - Ανάλυση γονιμότητας: αδροί δείκτες και ειδικοί καθ’ ηλικία 
συντελεστές 

8. Γνώση/κατανόηση - Ανάλυση γονιμότητας: Δείκτης ολικής γονιμότητας.  Διαγενεακή και 
συγχρονική ανάλυση 

9. Γνώση/κατανόηση - Ανάλυση μετανάστευσης 
10. Γνώση/κατανόηση – Παρεμβολές μεταξύ των δημογραφικών δεδομένων 
11. Ανάλυση/ερμηνεία - Δημογραφική μετάβαση  
12. Ανάλυση/ερμηνεία - Πληθυσμιακή μεταβολή  
13. Ανάλυση/ερμηνεία - Ο πληθυσμός και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας από το 

1821 έως σήμερα 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις με χρήση Power-point. 
Επικοινωνία με e-mail. 
 

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 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

  
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει: ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 
καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης. 

 

Προαιρετική γραπτή εργασία. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
Επιλογές Συγγραμμάτων στον Εύδοξο: 
 

1. Βιβλίο [68379430]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ  
 

2. Βιβλίο [22749]: Εισαγωγή στην πληθυσμιακή γεωγραφία, Βερροπούλου 
Γεωργία, Μπάγκαβος Χρήστος, Τραγάκη Αλεξάνδρα,Τσίμπος Κλέων 
Χ.,Ψημμένος Ιορδάνης  
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 55ΓΥ 1 
Τίτλος μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
Διδάσκων /Διδάσκουσα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΓΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4,5 

   

   
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03145/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

 
 Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις συνθήκες γέννησης και 
διαμόρφωσης της μεσαιωνικής Ευρώπης και να  γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα-
σταθμούς της μεσαιωνικής ευρωπαϊκής ιστορίας. 
Ειδικότερα, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων θα είναι σε θέση: 
- να ερμηνεύουν τη γένεση της Ευρώπης μέσα από τα ερείπια της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας 
-να παρακολουθούν την πορεία διαμόρφωσης των σημερινών ευρωπαϊκών κρατών 
-να ανιχνεύουν την αρχή και τη σταδιακή εξέλιξη των ευρωπαϊκών θεσμών, του 
δικαιϊκού συστήματος, της οικονομικής οργάνωσης 
- να αναγνωρίζουν τις συγγένειες, τις κοινές συμπεριφορές και τις ετερότητες στη 
μεσαιωνική Ευρώπη 
-να εργαλειοποιούν τις αποκτηθείσες  γνώσεις για την ερμηνεία τάσεων, επιλογών, 
συμπεριφορών στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή πραγματικότητα 
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- να μπορούν να ενταχθούν και να συνεργαστούν  σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον 
(ιστορικών, ανθρωπολόγων,αρχαιολόγων, θρησκειολόγων) για την υλοποίηση projects 
που θα εξετάζουν δομές, θεσμούς, νοοτροπίες, συμπεριφορές, εντασσόμενα στη 
χρονική διάρκεια του Μεσαίωνα. 
-να σκιαγραφούν το πορτραίτο του ανθρώπου του Μεσαίωνα (με εστίαση στον 
μοναχό, τον ιππότη, τον διανοούμενο, τον καλλιτέχνη, τον έμπορο, τη γυναίκα, τον 
άγιο και τον περιθωριακό). 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
 

  

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

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Μία πρώτη γνωριμία με τους όρους Ευρώπη και Μεσαίωνας. 

2. Η Ευρώπη των φυλών πριν από τον 8ο αιώνα. Μετακινήσεις πληθυσμών και βαρβαρικά 

βασίλεια στη Δύση. Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη. 

3. Τα γερμανικά βασίλεια. Διοίκηση, εκχριστιανισμός. 

4. Η Ευρώπη του 8ου και 9ου αιώνα. 

5. Η Ευρώπη της υπαίθρου. Η φεουδαλική Ευρώπη. 

6. Αυτοκράτορες και πάπες. Εκκλησία και πολιτική εξουσία. 

7. Ευγενείς και σταυροφόροι. 

8. Η Ευρώπη των πόλεων. 

9. Η Ευρώπη των πανεπιστημίων. 

10. «Το πουγκί και η ζωή». Εμπόριο, χρήμα και θρησκεία στον Μεσαίωνα. 

11. Η κρίση στον ύστερο Μεσαίωνα. 

12. Ο άνθρωπος του Μεσαίωνα: ο μοναχός, ο ιππότης, ο κάτοικος της υπαίθρου, ο 

κάτοικος της πόλης, ο διανοούμενος, ο καλλιτέχνης, ο έμπορος, η γυναίκα, ο 

άγιος, ο περιθωριακός.  

13. Το τέλος του Μεσαίωνα και η αρχή των νέων χρόνων. «Από τους βαρβάρους στους 

μοντέρνους». 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 
Η παρουσίαση του μαθήματος βασίζεται στο 
πρόγραμμα PowerPoint (προβολή διαγραμμάτων, 
εικόνων, χαρτών, χρονολογίων)  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

ΦόρτοςΕργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 ώρες ακρόαση 
διαλέξεων 

Μελέτη και σχολιασμός 
πρωτογενών πηγών (σε 
νεοελληνική 
μετάφραση) 

13 ώρες άσκηση πεδίου 
στην αίθουσα 

 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις  

 
70,5 

Τελική γραπτή εξέταση 3 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112, 5 ώρες 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 Γραπτές εξετάσεις 

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  

Κατανόηση πρωτογενών πηγών 

3. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 • Συγγράμματα:  

 Bernstein S. - Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος - 18ος αι., εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1987.  

 Καραπιδάκης Ν. Ε., Ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης, εκδ. Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 1996. 

 Μπενβενίστε Ρίκα, Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική 
ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης, εκδ. Πόλις, 
Αθήνα 2007. 

 Nicholas D., Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση 
και σκέψη στην Ευρώπη 312-1500, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.  

 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Le Goff J., Η Ευρώπη γεννήθηκε τον Μεσαίωνα; εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006. 

 Smith Julia, Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη. Μία νέα πολιτισμική ιστορία, Εκδόσεις 
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του 21ου αιώνα, Αθήνα 2008. 

 Duby G., Μεσαιωνική Δύση: κοινωνία και ιδεολογία, εκδ. ΕΜΝΕ Μνήμων, 
Αθήνα 1988   

 Le Goff J., Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 
1993 

 Bloch M., Η φεουδαλική κοινωνία, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1987. 

 Benevolo L., Η πόλη στην Ευρώπη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997. 

 Le Goff J., Οι διανοούμενοι στο Μεσαίωνα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 2002. 

 Le Goff J., Το πουγκί και η ζωή : Οικονομία και θρησκεία στο Μεσαίωνα, εκδ. 
Κέδρος, Αθήνα 2004.  

 Duby G., Ο ιππότης, η γυναίκα και ο ιερέας. Ο γάμος στη φεουδαρχική 
Ευρώπη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996. 

 Attali J.,. 1492 από το μεσαίωνα στην αναγέννηση, εκδ. Λιβάνης, Αθήνα 
1992. 
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55ΔΥ6 / Εισαγωγή στη Σημειωτική 
 

Διδάσκων: Βασίλης Κ. Δαλκαβούκης 
Βαθμίδα: Αναπληρωτής καθηγητής 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

55ΔΥ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ B (Εαρινό) 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στη Σημειωτική 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ
Σ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4,5 

   

   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=KOM031

66 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
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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  

Από επιστημολογική άποψη το μάθημα περιλαμβάνει κατ’ αρχάς την αποσαφήνιση των εννοιών 
Σημειολογία και Σημειωτική στην ιστορική τους εξέλιξη καθώς και τη διαμόρφωση της Σημειωτικής 
ως διεπιστημονικής προσέγγισης στις κοινωνικές επιστήμες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 
σημειωτική προσέγγιση του πολιτισμού (culture), μέσω της αποσαφήνισης της έννοιας του 
«κειμένου» που μεταφέρεται από το γραπτό λόγο σε όλα τα στοιχεία του πολιτισμού, σύμφωνα με 
την προσέγγιση του Clifford Geertz. Ακολουθεί η προσέγγιση της Σημειωτικής ως μεθόδου έρευνας 
στις κοινωνικές επιστήμες με την αποσαφήνιση των εννοιών «σημαίνον» και «σημαινόμενο», 
«πολυσημία» και «αμφισημία», «κοινωνική σήμανση» και «λόγος» (discourse - σύμφωνα με την 
προσέγγιση του M. Foucault). Τέλος, δίνονται επαρκή παραδείγματα εφαρμογής της σημειωτικής 
προσέγγισης στο επίπεδο της ανάλυσης του «λόγου» / «κειμένων» από διάφορα επιστημονικά 
πεδία όπως η Σημειωτική της Αφήγησης, η Σημειωτική του Χώρου, η Σημειωτική της Εικόνας κ.λπ. 

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

 Να γνωρίζουν μια συνοπτική ιστορία της Σημειωτικής επιστήμης 

 Να γνωρίζουν τη βασική ορολογία της Σημειωτικής επιστήμης και το εύρος της εφαρμογής 
της ορολογίας αυτής 

 Να αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς της σημείωσης / παραγωγής νοήματος 

 Να εφαρμόζουν ερμηνευτικές πρακτικές στα πολιτισμικά φαινόμενα 

 
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 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Τι είναι η Σημειωτική; - ορισμοί. 
2. Είναι η Σημειωτική επιστήμη; 
3. Το υποκείμενο της Σημειωτικής 
4. Η έννοια του κώδικα 
5. Θεωρία Κωδίκων 
6. Η έννοια του «κειμένου» 
7. Θεωρία παραγωγής σημείων 
8. Η έννοια του «εικονισμού» 
9. Το αισθητικό κείμενο ως επινόηση 
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10. Παραδείγματα από την κοινωνική και πολιτισμική οργάνωση (τοτεμισμός) 
11. Παραδείγματα από την κοινωνική και πολιτισμική οργάνωση (διατροφή) 
12. Παραδείγματα από την κοινωνική και πολιτισμική οργάνωση (διαφήμιση) 
13. Παραδείγματα από την κοινωνική και πολιτισμική οργάνωση (τέχνη) 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 
Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του 
διδακτικού υλικού) 
Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και 
επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας webmail 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Διαδραστική 
διδασκαλία 

20 

Μελέτη και 
ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
50 

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο 
Μαθήματος 
(25 ώρες 
φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική 
μονάδα) 

(25Χ 4.5= 112.5) 

 

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. 

 Η τελική αξιολόγηση είναι η τρίωρη γραπτή 
εξέταση στα ελληνικά με ερωτήσεις 
ανάπτυξης δοκιμίων πάνω σε επιστημολογικά 
ζητήματα του πεδίου, όπως αναδεικνύονται 
μέσα από παραδείγματα τα οποία οι φοιτητές 
χρησιμοποιούν είτε από τη βιβλιογραφία είτε 
από την κοινωνική τους εμπειρία. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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• Συγγράμματα: 

1. Γρηγόρης Πασχαλίδης, 2005, Σημειωτική και πολιτισμός. Κουλτούρα, 
λογοτεχνία, επικοινωνία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005. 
2. Ουμπέρτο Έκο, 1994, Θεωρία Σημειωτικής, Γνώση, Αθήνα, μτφρ. Έφη 
Καλλιφατίδη 
3. Marcel Danesi, 2017, Μηνύματα, Σημεία και Σημασίες, University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη, μτφρ. Χ. Κόκκινου – επιμ. Β. Δαλκαβούκης 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1. Adorno W. Theodor, 2000, Αισθητική Θεωρία, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα  
2. Classen Constance (επιμ.), 2005, Άρωμα. Η πολιτισμική ιστορία της οσμής, 
Πλέθρον, Αθήνα  
3. Eriksen Thomas Hylland, 2007, Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, μτφρ. Α. 
Κατσίκερος - επιμ. Ι. Μάνος, Κριτική, Αθήνα  
4. Foucault Michel, 1987, Η αρχαιολογία της γνώσης, Έξαντας, Αθήνα, μτφρ 
Κωστής Παπαγιώργης  
5. Geertz, Cl., 2003 [1973], Η ερμηνεία των πολιτισμών, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 
μτφρ. Θ. Παραδέλλης  
6. Genette Ferard, 1966, Figures, Seuil, Paris 
7. Genette Ferard, 1969, Figures II, Seuil, Paris 
8. Genette Ferard, 1972, Figures III, Seuil, Paris 
9. Greimas Algirdas Julien, 1966, Sémantique Structurale, Larousse, Paris 
10. Jakobson Roman, 1998, Δοκίμια για τη γλώσσα της λογοτεχνίας, μτφρ. Ά. 
Μπερλής, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα  
11. Kristeva Julia, 1969, Σημειωτική – Recherches pour une sémanalyse, Seuil, 
Paris 
12. Lagopoulos, A.-Ph., 1993, «Postmodernism, geography and the social 
semiotics of space», Environment and Planning D: Society and History 11: 255-78 
13. Lévi-Strauss Claude, 1960, “L’ analyse morphologique des contes russes”, 
International Journal of Slavic Linguistics and Poetics III 
14. Lévi-Strauss Claude, 1964, Le cru et le cuit, Plon, Paris (στα ελληνικά: Το ωμό 
και το μαγειρεμένο, Αθήνα,  Αρσενίδης, 2001) 
15. Mauss Marcel, 1999, Το δώρο: μορφές και λειτουργίες της ανταλλαγής στις 
αρχαϊκές κοινωνίες, Καστανιώτης, Αθήνα  
16. Morris Charles, 1938, Foundation of the Theory of Signs (International 
Encyclopaedia of Unified Science 1-2, University of Chicago Press)  
17. Morris Charles, 1946, Signs, Language and Behavior, Prentice – Hall, New 
York 
18. Peirce Charles Sanders, 1931 – 1958, Collected Papers, Harvard University 
Press, Cambridge  
19. Propp Vladimir, 1958, Morphology of the Folktale, Mouton, The Hague 
20. Ricoeur Paul, 1990, Η αφηγηματική λειτουργία, μτφρ. Βαγγ. 
Αθανασόπουλος, Καρδαμίτσας, Αθήνα  
21. Saussure Ferdinand De, 1916, Cours de linguistique générale, Payot, Paris 
22. Todorov Tsvetan (επιμ.), 1995, Θεωρία Λογοτεχνίας. Κείμενα των Ρώσων 
φορμαλιστών, πρόλογος R. Jakobson, επιμ. Άννα Τζούμα – μτφρ. Η. Π. Νικολούδης, 
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Οδυσσέας, Αθήνα  
23. Δημητρίου Σωτήρης, 1988, Λεξικό όρων επικοινωνίας και σημειωτικής 
ανάλυσης, Καστανιώτης, Αθήνα 
24. Έκο Ουμπέρτο, 1994, Θεωρία Σημειωτικής, Γνώση, Αθήνα, μτφρ. Έφη 
Καλλιφατίδη 
25. Καψωμένος Ερατοσθένης, 1990, Κώδικες και σημασίες, Αρσενίδης,  Αθήνα  
26. Λαγόπουλος, Α.-Φ., 2001, «Ανθρωπολογία του χώρου: “Ζώσιμο” και 
“σταύρωμα” του χωριού στην Ελλάδα» στο Χρ. Χατζητάκη – Καψωμένου (επιμ.), 
Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός. Λαογραφία και Ιστορία, Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη, σ. 84-93 
27. Μπαρτ Ρολάν, 1987, Ο βαθμός μηδέν της γραφής. Νέα κριτικά δοκίμια, 
Ράππας, Αθήνα, μτφρ.  Κατερίνα Παπαϊακώβου 
28. Μπαρτ Ρολάν, 2012, Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου, Κέδρος – Ράππας, 
Αθήνα, μτφρ. Βασίλης Παπαβασιλείου 
29. Μπαχτίν Μιχαήλ, 1980, Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής, Πλέθρον, 
Αθήνα, μτφρ. Γ. Σπανός  
30. Μπαχτίν Μιχαήλ, 1995, Έπος και Μυθιστόρημα, μτφρ. Γ. Κιουρτσάκης, 
Πόλις, Αθήνα  
31. Μπαχτίν Μιχαήλ, 2000, Ζητήματα ποιητικής του Ντοστογιέφσκι, Πόλις, 
Αθήνα, μτφρ. Αλ. Ιωαννίδου  
32. Τερζάκης Φώτης, 2005, «Εισαγωγή στο έργο του Μιχαήλ Μπαχτίν», 
Πλανόδιον 38: 244-261  
33. Τζούμα Άννα, 1991, Η διπλή ανάγνωση του κειμένου. Για μια 
κοινωνιοσημειωτική της αφήγησης, Επικαιρότητα, Αθήνα 
34. Τοντόροφ Τσβετάν, 1989, Ποιητική, μτφρ. Αγγ. Καστρινάκη, Γνώση, Αθήνα  
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55Υ1602 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
  

Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας 
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής   

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55Υ1602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (KAI ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΟΧΙ 

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 αποτελέσει για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
μια γενική εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αρχές της ιστορίας της τέχνης, στην 
εξέλιξη των θεωριών για την ανάγνωση και ερμηνεία του καλλιτεχνικού φαινομένου 
και τέλος στην εξοικείωσή τους με τα έργα τέχνης. 
 

Downloaded from eduguide.gr



75 

 

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα 
πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να γνωρίζουν τι είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική. 

 Να κατανοούν και να είναι σε θέση να περιγράφουν τον ρόλο της γραμμής και 
του χρώματος σε μια ζωγραφική επιφάνεια. 

 Να κατανοούν την ειδική ορολογία της ιστορίας της τέχνης. 

 Να κατανοούν, να διακρίνουν και τέλος να αναλύουν την φόρμα και το στυλ 
στα ἐργα τέχνης. 

 Να διακρίνουν και να είναι σε θέση να δείχνουν τις διαφορές στις τεχνικές της 
ζωγραφικής (νωπογραφία, τέμπερα, ελαιογραφία κ.λπ.) 

 Να ανακαλύπτουν τη σχέση των έργων τέχνης με τις μεγάλες θεματικές 
κατηγορίες της ζωγραφικής (προσωπογραφία, τοπιογραφία, ηθογραφία, νεκρή 
φύση κ.λπ.), να ταξινομούν και να καταδεικνύουν τις μεταξύ τους διαφορές. 

 Να ταξινομούν τους δημιουργούς, τους τίτλους και το περιεχόμενο των έργων 
τέχνης σε καλλιτεχνικά ρεύματα. 

 Να γνωρίζουν τις ποικίλες θεωρίες και τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν τον 
19ο και 20ο αιώνα σχετικά με την ανάγνωση και την ερμηνευτική προσέγγιση 
του έργου τέχνης (μορφολογική, εικονολογική, κοινωνική, φεμινιστική, 
στρουκτουραλιστική, ψυχαναλυτική κ.λπ.). 

 
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 

 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγικά 

2. Το έργο τέχνης και η ιστορία του  

3. Το σχέδιο 

4. Η Ζωγραφική 

5. Η Χαρακτική 

6. Η Γλυπτική 

7. Η Αρχιτεκτονική 
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8. Τα εσωτερικά εκφραστικά μέσα της ζωγραφικής (α΄ μέρος) 

9. Τα εσωτερικά εκφραστικά μέσα της ζωγραφικής (β΄ μέρος) 

10. Οι τεχνικές της ζωγραφικής 

11. Οι θεματικές κατηγορίες της ζωγραφικής  

12. Κύριες θεωρίες και μέθοδοι μελέτης της τέχνης (α΄ μέρος) 

13. Κύριες θεωρίες και μέθοδοι μελέτης της τέχνης (β΄ μέρος) 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

 Παρουσιάσεις PPT 

 Επικοινωνία μέσω e-mail 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

Τελική γραπτή εξέταση   
3,5 

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες 
φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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. 

Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει: ερωτήσεις σύντομης απάντησης καθώς 
και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Συγγράμματα: 
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 Α. Χαραλαμπίδης, Τέχνη. Βλέπω – Γνωρίζω – Αισθάνομαι, Θεσσαλονίκη 2016. 

 Ν. Δασκαλοθανάσης, Ιστορία της Τέχνης. Η γέννηση μιας νέας επιστήμης από 
τον 19ο στον 20ο αιώνα, Αθήνα 2013. 

 
  
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

 M. Beardsley, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, μετ.:  Δ. Κούρτοβικ – Π. 
Χριστοδουλίδης, Αθήνα 1989. 

 E. N. Gombrich, Το χρονικό της τέχνης, Αθήνα 2011. 
 E. Panofsky, Μελέτες εικονολογίας. Ουμανιστικά θέματα στην Τέχνη της 

Αναγέννησης, μετ. Α. Παππάς, Αθήνα 1991. 
 D. Watkin, Ιστορία της Δυτικής Αρχιτεκτονικής, μετ.: Κ. Κουρεμένος, Αθήνα 

2007. 
 H. Wölfflin, Βασικές έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης, μετ.:  Φ. Κοκαβέσης, 

Θεσσαλονίκη 1992. 
 Στ. Λυδάκης, Ορολογία Εικαστικών Τεχνών, Αθήνα 2009. 
 Α. Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του εικοστού αιώνα, τόμ. 1-3, Θεσσαλονίκη 1990. 
 Χρ. Χρήστου, Θεωρία και ιστορία της νεώτερης τέχνης, Θεσσαλονίκη 1972.  
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55Υ17 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55Υ17 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ 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 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4,5 
   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΟΧΙ 

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  

Ο γενικός στόχος του ανωτέρω μαθήματος είναι να συμβάλλει στην 
κατεύθυνση του να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες μία ολοκληρωμένη 
εισαγωγική γνώση στην Οθωμανική Ιστορία, σε όλα της τα επίπεδα, ώστε να 
κατανοηθεί μία σπουδαιότατη ιστορική περίοδος. Μέσω του μαθήματος, θα 
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κατανοηθεί η περιοδολόγηση, τα σπουδαιότερα γεγονότα-σταθμοί της 
Οθωμανικής ιστορίας, αλλά και μια πλειάδα άλλων ζητημάτων, που 
απασχόλησαν και απασχολούν την ιστοριογραφική έρευνα επί του εν λόγω 
ζητήματος. 
 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει 
να είναι σε θέση : 
 
   - Να κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο της Οθωμανικής ιστορίας, της περιόδου 
14ος  – 17ος  αιώνες, ιδίως σε ό,τι αφορά σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα και 
την καθημερινότητα των ανθρώπων.  Η θέση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην 
ευρύτερη περιοχή της εγγύς και μέσης Ανατολής επηρέασε τις ιστορικές εξελίξεις 
όλων των λαών στα Βαλκάνια και την Ασία. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη η 
ανάλυση ολόκληρης της συγκρότησής της, από τη ζωή και την συγκρότηση των 
θρησκευτικών κοινοτήτων έως την οργάνωση του κράτους. Ως εκ τούτου, το 
μάθημα αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο έρευνας και συζήτησης. Η προσέγγιση όλων 
αυτών των θεμάτων γίνεται μέσα από σύγχρονες της εποχής εκείνης πηγές, 
δευτερογενή βιβλιογραφία και επιχειρείται η κατανόηση της πραγματικότητας 
τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. 
   - Να αντιληφθούν ότι οι Οθωμανοί σε επίπεδο πολιτειακής οργάνωσης και 
πολιτικής συγκρότησης, νομοθεσίας, ήσαν κληρονόμοι του υποστρώματος που 
είχαν δημιουργήσει οι αυτοκρατορίες οι οποίες προηγήθηκαν στην επικράτειά 
τους. 
   -  Να αποκτήσουν γνώσεις, με βάση κυρίως τη χρήση πηγών της εποχής την 
σύχρονη βιβλιογραφία κατά την οργάνωση των θεματικών ενοτήτων, από 
αντιπροσωπευτικά δείγματα για την συγκρότηση της εξουσίας, την οργάνωση του 
χώρου και του χρόνου, τις παραγωγικές δραστηριότητες και τις διαφορές κέντρου – 
περιφέρειας.      
   -Να διακρίνουν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην φεουδαρχική οργάνωση 
της δυτικής Ευρώπης και τον οθωμανικό τιμαριωτισμό και τη μετεξέλιξή του σε πιο 
όψιμες περιόδους. 
   -Να έχουν γνώση των σημαντικότερων γεγονότων-σταθμών της Οθωμανικής 
ιστορίας, αλλά και βασικών ζητημάτων που ανέκυψαν και απασχόλησαν την 
αυτοκρατορία, ως και οι τρόποι που αντιμετωπίστηκαν κατά περίπτωση στην 
κοινωνική, οικονομική πολιτική, την κοινοτική οργάνωση, την θρησκεία κλπ. 
   -Να μελετήσουν τις κύριες πηγές (ιστοριογραφικές, περιηγητικές κτλ.) της 
οθωμανικής εποχής. 
   -Να έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τα εγχειρίδια 
αναφοράς της οθωμανικής ιστορίας. 
 

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  

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  
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Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
1) Η διείσδυση τουρκικών φυλών, τον 11ο αιώνα, στη Μικρά Ασία. 
2) Η Βυζαντινή αμυντική κατάρρευση στη Μικρά Ασία. 
3) Η ίδρυση του Οθωμανικού εμιράτου στην περιοχή της Βιθυνίας. 
4) Η βασιλεία του σουλτάνου Οσμάν (1299-1324). 
5) Η βασιλεία του σουλτάνου Ορχάν (1324-1362). 
6) Η επέκταση των Οθωμανών στην Θράκη (1354). 
7) Οι βυζαντινοί εμφύλιοι πόλεμοι (14ος αι.). 
8) Η οθωμανική προέλαση στην κεντρική Ευρώπη. 
9) Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και η σημασία της. 
10) Οι θεμελιώδεις πολιτειολογικοί θεσμοί του Οθωμανικού κράτους. 
11) Η οικονομία του Οθωμανικού κράτους. 
12) Η κοινωνική συγκρότηση του Οθωμανικού κράτους. 
13) Η θέση των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Οθωμανική αυτοκρατορία.  
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
Φωτοτυπημένο διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις. 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 
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εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στην ελληνική, η οποία 
περιλαμβάνει: ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 
ερμηνείας πηγών, καθώς και ερωτήσεις 
ανάπτυξης. 

Προαιρετική γραπτή εργασία. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Inalcik, Halil, Η Οθωμανική αυτοκρατορία-η κλασική εποχή 1300-1600. 
 
• Κοτζαγεώργης Φωκίων, Πρώιμη οθωμανική πόλη 

 • H. Inalcik-D. Quatquert, Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, τ. Α΄, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008 

  
 • Σ. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ΙΕ΄- ΙΘ΄αιώνας, 2 τ., 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς, Αθήνα 2003 
  
 • Ν. Τοντόροφ, Η βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας, 2 τ., Θεμέλιο, Αθήνα 

1986 

• Γεωργιάδης Αρνάκης Γεώργιος, Οι πρώτοι Οθωμανοι 

 
• Deringil Selim, Η καλά προστατευόμενη επικράτεια, Ιδεολογία και νομιμοποίηση 
της εξουσίας στην Οθωμανική αυτοκρατορία (1876‐1909), μετάφραση: Στέφανος 
Παπαγεωργίου, Αθήνα 2003. 
 
• Shaw Stanford – Shaw Ezel Kural, History of the Ottoman Empire and Modern 
Turkey, τ. II, Reform, Revolution, and Republic, the Rise of 
Modern Turkey, 1808‐1975, Cambridge 1985. 
 
• Todorov N., The genesis of capitalism in the Βalkan provinces of the Ottoman 
Empire in the nineteenth century, Explorations in Economic 
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History, 1969, τ. 7, issue 1‐2, σσ. 313‐324. 
 
• Sugar Peter, Η νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω απο οθωμανική κυριαρχία, 1354-
1804 τ. 1-2, Αθήνα 1994. 

 

Downloaded from eduguide.gr

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/sugar-peter-42059


83 

 

55ΕΥ6 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Διδάσκων: ΑΘΗΑ ΣΥΡΙΑΤΟΥ 
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΥ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

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 

 3 4.5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03155/ 

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 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  

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: η κατανόηση σε βάθος του μετασχηματισμού της 

Ευρώπης σε μία ήπειρο με καπιταλιστική οικονομία και ισχυρά κρατικά 

μορφώματα 

Από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα η Ευρώπη γνώρισε μια σειρά πνευματικών 
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κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που οδήγησαν στην μετατροπή παλαιών 

θεσμών και εγκαθίδρυση νέων. Το μάθημα αυτό διερευνά τους παράγοντες που 

συνετέλεσαν στις αλλαγές αυτές και τους τρόπους με τους οποίους 

μετασχηματίστηκαν οι κοινωνικές και οικονομικές δομές στην Ευρώπη καθώς και 

τις κυρίαρχες ιδεολογίες και πεποιθήσεις. Οι φοιτητές θα μπορέσουν να 

αναλύσουν και να κατανοήσουν τα ακόλουθα θέματα: 

Το κίνημα της Μεταρρύθμισης, την εμπορική επανάσταση, την απολυταρχία και τα 

νέα πολιτεύματα του 17ου αιώνα, την  ευρωπαϊκή επέκταση και κυριαρχία, τις νέες 

ιδέες και την Γαλλική επανάσταση. Οι φοιτητές θα μπορούν να 

επιχειρηματολογήσουν για τους λόγους για τους οποίους τα ιστορικά αυτά 

υπήρξαν κομβικά σημεία για την στροφή στον νεότερο κόσμο.  

 
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 

Αυτόνομη εργασία 

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Εργασία με διεθνή και διεπιστημονική βιβλιογραφία 

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Βιβλιογραφική έρευνα 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως 
εξής: 

1. Πνευματικές εξελίξεις και το τέλος του 

μεσαίωνα: Πανεπιστήμια Αναγέννηση 

Ουμανισμός.   

2. Ανακαλύψεις και θρησκευτικές 

Μεταρρυθμίσεις 

3. Εμπορική επανάσταση 16ος έως αρχές του 18ου 
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μεταμόρφωση οικονομίας και κοινωνίας 

4. Δυναστείες και πολιτική στην Ευρώπη του 16ου 

αιώνα 

5. Ο τριαντακονταετής πόλεμος και το τέλος των 

θρησκευτικών πολέμων 

6. Απολυταρχία και «απολυταρχικά 

πολιτεύματα» 

7. Αγγλική επανάσταση ή Αγγλικός  εμφύλιος;  

8. Το Αγγλικό Κοινοβούλιο και άλλα νέα πολιτικά 

συστήματα στην Ευρώπη του 17ου και 18ου 

αιώνα 

9. Η μεγάλη Ευρωπαϊκή επέκταση στον κόσμο, 

οικονομική ανάπτυξη και νέοι κοινωνικοί 

μετασχηματισμοί 

10. Επιστημονική ηγεμονία και νέες ιδεολογίες: ο 

Διαφωτισμός 

11. Οικονομική κρίση και πολιτικές εξελίξεις στην 

Γαλλία: «το παλαιό καθεστώς» 

12. Η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση  

13. Ναπολεόντειοι πόλεμοι και «εξαγωγή» της 

επανάστασης, στροφή στον νεότερο κόσμο;  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο/ Παράδοση σε αίθουσα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος 
power point. 

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων 
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στο e-class. 

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων. 

4. Προβολή ντοκιμαντέρ για σχολιασμό 

 
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 

1. Διαλέξεις: Σε αυτές 
γίνεται ανάπτυξη της 
ύλης. Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
συζητούν τις απορίες 
τους σχετικά με τις 
παραδόσεις. 

39 
 
 

Προαιρετικές 
εργασίες: Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
αναλάβουν εργασίες 
που σχετίζονται με 
ειδικά θέματα που 
αφορούν τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες 
από τον 16 έως το 
τέλος του 18ου αιώνα. 
Πριν την τελική 
παράδοση οι φοιτητές 
κάνουν μια 
εικοσάλεπτη 
παρουσίαση της 
εργασίας που έχουν 
αναλάβει. 

 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος 112,5 

  
 

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, 

 

Τελική γραπτή εξέταση (100% για όσους δεν 
έχουν κάνει εργασία ή 70% για όσους έχουν 
αναλάβει εργασία η αξιολόγηση της οποίας 
αποτελεί το υπόλοιπο 30%).  
 

Downloaded from eduguide.gr



87 

 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά εγχειρίδια: 
1. Merry Wiesner Hanks, Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη 1450-1789, εκδ. Ξιφαράς, 

Αθήνα 2008. 
2. Berstein Milza Από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 

Αλεξάνδρεια Αθήνα 1999 
 
Άλλες γενικές επισκοπήσεις: 

1. E.M. Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Νεότερης 
Ευρώπης, Επίκεντρο Αθήνα. 2005 

2. Μάρκ Μπλόχ, Λουσιέν Φέβρ, Φερνάρντ Μπρωντέλ, Ε. Λε Ρουά Λαντουρύ, 
Κρίστοφερ Χιλλ, Έρικ Χοπσμπάουμ, Κείμενα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, 
Παπαζήσης 1985.  

3. Ελένη Αρβελέρ, Maurice Aymard, Οι Ευρωπαίοι, Νεότερη και Σϋγχρονη 
Εποχή, Σαββάλας 2003. 

Αναγέννηση Ουμανισμός Μεταρρύθμιση: 
4. Γιάκομπ Μπούρκχαρτ, Ο Πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία, Νεφέλη 

1997. 
5.  Κώστας Γαγανάκης, Ο πόλεμος των λέξεων, θρησκευτική διαμάχη και 

προπαγάνδα στη Γαλλία τον καιρό της νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου, 
Νεφέλη Αθήνα 2003. 

Οικονομία και Υλικός Πολιτισμός: 
6. Carlo Cipolla, Η Ευρώπη πριν την βιομηχανική επανάσταση, κοινωνία και 

οικονομία, 1000-1700 μ.Χ., Θεμέλιο, 1980. 
7. Landes, Ο πλούτος και η φτώχεια των εθνών, Λιβάνης 2005 
8. Werner Rosener, Οι αγρότες στη Ευρώπη, Αθήνα Ελληνικά Γράμματα 1999. 
9. Fernard Braudel –George Duby, Η Μεσόγειος, Άνθρωποι και Πολιτισμική 

Κληρονομιά, Αθήνα Αλεξάνδρεια 1990. 
10. Fernard Braudel, Ο χώρος και η ιστορία, Αθήνα Αλεξάνδρεια 1990. 
11. Fernard Braudel, Υλικός Πολιτισμός και Καπιταλισμός, Αθήνα ΑΤΕ 2005. 
12. Rodney Hilton, (ed.) Η μετάβαση από την φεουδαρχία στον καπιταλισμό, 

Θεμέλιο Αθήνα 1986. 
13. Massimo Montari, Πείνα και Αφθονία στην Ευρώπη, Αθήνα Ελληνικά 

Γράμματα, 1997 
Κοινωνία: 

14. Νόμπερτ Ελιάς, Η εξέλιξη του Πολιτισμού, Ήθη και κοινωνική συμπεριφορά 
στη Νεότερη Ευρώπη, Νεφέλη 1997.  

15. Νόμπερτ Ελιάς, Η εξέλιξη του Πολιτισμού, Κοινωνιογενετικές και 
ψυχογενετικές έρευνες, Νεφέλη 1997. 

16. Henry Kamen, Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Μεταίχμιο Αθήνα 2002. 
17. Βερνέρ Ζομπάρτ, Ο Αστός, Νεφέλη 1998. 
18. Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια, Ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου 
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αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994. 
19. Χάφτον Όουλεν, Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη 1500-1800 Αθήνα 

Νεφέλη 2003 
20. Για Μαγεία: Silvia Federici, Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα. Γυναίκες, σώμα και 

πρωταρχική συσσώρευση, εκδ. Των Ξένων Αθήνα 2011 
21. Daren Oldridge, The Witchcraft Reader, Routledge 2008 
22. Montague Summers, Maleus Maleficarum, Kessinger Publishing 2004 
23. Carlo Ginsburg, The Night Battles, Witchcraft and Agrarian Cults in the 

sixteenth and seventeenth Centuries,  
24. Brian Levack The Witchcraft Hunt in Early Modern Europe,  

Απολυταρχία: 
1. Perry Anderson, Το απολυταρχικό κράτος, Οδυσσέας 1974. 
2. Thomas Hobbes Λεβιάθαν(1651) Ή Ύλη, Μορφή και Εξουσία μιας 

Εκκλησιαστικής και Λαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, τόμος Α’ και Β’, Αθήνα.  
Διαφωτισμός Επαναστάσεις: 

3. Georges Lefevre, Η Γαλλική Επανάσταση, ΜΙΕΤ Αθήνα 2003. 
4. Charles Tilly, Οι Ευρωπαϊκές Επαναστάσεις, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998 
5. Πασχάλης Κιτρομηλίδης Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, Διάττων 1990. 
6. Norman Hapmson, Ο Διαφωτισμός, μια αποτίμηση για τις παραδοχές τις 

θέσεις και τις αξίες του, εκδ. Παπαζήση 1995. 
7. Jonathan Israel, Η Ευρώπη και Ριζοσπαστικός Διαφωτισμός, ΚΝΕ, Αθήνα 

2005. 
8. Medelson, Kant, Hamann, Wieland, Riem, Herder, Lessing, Erhard, Schiller, Τι 

είναι Διαφωτισμός, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1989. 
9. Έρικ Χομπσμπάουμ, Η εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, ΜΙΕΤ Αθήνα 

1992. 
10. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί στοχαστές των Νεότερων Χρόνων, 

Πορεία Αθήνα 2004. 
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55ΖΥΕ1/ Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία: Γεωγραφίες & Κοινωνίες 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Αικατερίνη Μάρκου 
Βαθμίδα: Επίκουρη καθηγήτρια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΖΥΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ Χειμερινό 
εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

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 4,5 

   

   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC101/ 

6. 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  

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στο περιεχόμενο της 
επιστήμης της Ανθρωπογεωγραφίας και να γίνουν κατανοητοί οι ποικίλοι τρόποι 
μελέτης του σύνθετου χωρο-χρονικού φαινομένου. 
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Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες  θα πρέπει: 
-να αποκτήσουν τη γνώση σχετικά με την εξέλιξη της γεωγραφικής σκέψης και των 
βασικών θεωρητικών ρευμάτων και εκπροσώπων της επιστήμης της γεωγραφίας 
-να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της ανθρωπογεωγραφίας  
-να κατανοήσουν το αντικείμενο μελέτης της ανθρωπογεωγραφίας και κυρίως ότι η 
ανθρώπινη διαφορετικότητα και η γεωγραφική (χωρική) διαφοροποίηση δεν 
μπορεί παρά να ειδωθεί εντός της κοινωνικής γεωπολιτικής και οικονομικής 
ιεραρχίας που τις παρήγαγε 
-να εξοικειωθούν με τον γεωγραφικό τρόπο σκέψης ώστε να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν την κοινωνική διάσταση του χώρου και ότι το κοινωνικό και 
ανθρώπινο περιεχόμενο του γεωγραφικού χώρου αποτελεί επίσης ιστορικό προϊόν. 

 
     

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 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές ενότητες: 
1) Η εξέλιξη της γεωγραφικής σκέψης 
2) Σύγχρονη Γεωγραφία 
3) Ανθρωπογεωγραφία-Βασικές έννοιες 
4) Μαρξιστική γεωγραφική σκέψη 
5) Περιγραφική/Περιφερειακή Ανθρωπογεωγραφία 
6) Το οικολογικό μοντέλο (Σχολή του Σικάγου) 
7) Άνιση περιφερειακή ανάπτυξη 
8) Θεωρίες του χώρου (Foucault, Lefebvre, de Certeau…) 
9) Νεωτερικότητα και πόλη 
10) Μετα-Νεωτερικότητα και πόλη 
11) Κατανάλωση, τοπικότητα 
12) Έμφυλες οπτικές για τον χώρο και την πόλη 
13) Κινηματογράφος και πόλη 
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8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του 
διδακτικού υλικού) 
Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και 
επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
webmail 
Επικοινωνία μέσω email 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

  
 

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 Γραπτή εξέταση στα ελληνικά με ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης ή/και ερωτήσεις ανάπτυξης 
δοκιμίων 

9. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
1) Γκαραγκούνης Θάνος, Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία. Κοινωνική θεωρία 
και χώρος, e-book, www.24grammata.gr 
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2) Χωριανόπουλος Ι., Ιωσηφίδης Θ., Τερκενλή Θ. (επιμ.), Ανθρωπογεωγραφία. 
Άνθρωπος, κοινωνία και χώρος, Αθήνα: Κριτική, 2007. 
3) Khox P., Pinch St., (eds), Κοινωνική Γεωγραφία των πόλεων, Αθήνα: Σαββάλας, 
2006. 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
1) Max Derruau, Ανθρωπογεωγραφία, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1987 
2) Bonnet A., Γεωγραφία. Μια εισαγωγή, Αθήνα: Κριτική, 2010 
3) Ρέντζος Ι., Ανθρωπογεωγραφίες της Πόλης, Αθήνα: Δαρδανός-Τυποθήτω, 2010 
4) Τερκενλή Θ., Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές προσεγγίσεις, Αθήνα: 
Παπαζήση, 1996 
5) Kayser, B., Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας, Αθήνα: ΕΚΚΕ, 1968 
6) Κουρλιούρος Η., Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου: Οικονομικές γεωγραφίες 
της παραγωγής και της aνάπτυξης, Αθήνα: Προπομπός, 2011 
7)  Appadurai A., Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα. Πολιτισμικές διαστάσεις της 
παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014 
8) Lefebvre H., Δικαίωμα στην πόλη. Χώρος και πολιτική, Αθήνα: Κουκκίδα, 2007 
9) Hall S., Held D., McGrew A., Η νεωτερικότητα σήμερα. Οικονομία, κοινωνία, 
πολιτική, πολιτισμός, Αθήνα: Σαββάλας, 2003 
10) Λεοντίδου Λ. (επιμ.), Ευρωπαϊκές γεωγραφίες, τεχνολογία και υλικός 
πολιτισμός, ΕΑΠ, 2008 
11) Braudel F., Μεσόγειος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1993 
12) Massey D., J. Allen, Η Γεωγραφία έχει σημασία, ΕΑΠ, 2001 
13) Lefebvre H, The Production of the Space, Oxford: Blackwell, 1991 
14) Harvey D., The Condition of Postmodernity, Oxford: Blachwell, 1989 
15) Soja E., Post-Modern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social 
Theory, London: Verse, 1989  
16) Urry J., Global Complexity, Cambridge:Polity Press, 2003 
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55AY8 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
 

Διδάσκουσα: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Βαθμίδα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55AY8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (Γ΄) Χειμερινό  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

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 

 3 4,5 

   

   
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: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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  

 

Το μάθημα επικεντρώνεται στα ανθρωπολογικά δεδομένα που αφορούν στην εξέλιξη των 

ανθρωπιδών, 6-7 εκατ. χρόνια πριν από σήμερα, μέχρι και την εμφάνιση και εξάπλωση του Homo 
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sapiens τα τελευταία 200.000 χρόνια. Εξετάζεται η εμφάνιση των πρώτων λίθινων εργαλείων στην 

Αφρική, περίπου 2,5 εκατ. χρόνια πριν, μέχρι και η αρχή της Ανώτερης Παλαιολιθικής, πριν από 

45.000 χρόνια. Γίνεται αναφορά στην φυσική ανθρωπολογία και τους επιμέρους κλάδους της καθώς 

και στη σύνδεσή της με ερευνητικές μεθόδους αιχμής αλλά και με άλλες επιστήμες  

Ειδικότερα μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να διαπραγματευτούν βασικές έννοιες της ανθρώπινης 

εξέλιξης 

2. Να αναγνωρίζουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα στους ανθρωπίδες και τον ανατομικά 

σύγχρονο άνθρωπο 

3. Να περιγράψουν τα στάδια εξέλιξης του ανθρώπινου είδους 

4. Να αξιολογήσουν τη σημασία σημαντικών σταθμών της ανθρώπινης ιστορίας π.χ. η ανακάλυψη 

της φωτιάς και η Νεολιθική Επανάσταση στην βιολογική και πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου 

5. Να επιχειρηματολογούν επί της εξελικτικής πορείας του ανθρώπινου είδους 

6. Να αναπτύξουν την έννοια της φυσικής επιλογής με τη χρήση παραδειγμάτων 

7. Να αξιολογήσουν τη σημασία της εξέλιξης και την εφαρμογή των μεθόδων της φυσικής 

ανθρωπολογίας σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών όπως η αρχαιολογία, η ιστορία, η σύγχρονη 

βιολογία και γενετική, η ιστορίας της ιατρικής και η ιατρική 

 

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  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην εξελικτική πραγματικότητα και θεωρία, η ιστορία της εξελικτικής σκέψης, η 

αντίληψη για τη θέση του ανθρώπου στην εξέλιξη, βασικά στοιχεία της βιολογίας του 

ανθρώπου. 
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2. Εισαγωγή στην συμπεριφορά των Ζώων- εξελικτική προσέγγιση της συμπεριφοράς, μελέτη 

της οικολογίας της των πρωτευόντων - Η εξέλιξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς- 

Συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς του ανθρώπου και των πρωτευόντων 

3. Εισαγωγή στη Γενετική και στη γονιδιωματική, Αρχαίο DNA: παράθυρο με θέα το παρελθόν, 

Σύγχρονη Εξελικτική Θεωρία βασισμένη και στην παλαιογενετική 

4. Η εξέλιξη των πρώιμων πρωτευόντων - Η εξέλιξη των πρώιμων ανθρωπογονικών Ι 

5. Η εξέλιξη των πρώιμων πρωτευόντων - Η εξέλιξη των πρώιμων ανθρωπογονικών ΙΙ 

6. Ανθρωπογονικοί της Πλειο-Πλειστοκαινικής Εποχής και το Γένος Homo, Εξέλιξη του 

εγκεφάλου 

7. Οι Νεάντερταλ και η σύγχρονη θεωρία για τα βιολογικά χαρακτηριστικά και τον υλικό 

πολιτισμό που παρήγαγαν, σύγκριση με τους σύγχρονους ανθρώπους. 

8. Η εμφάνιση των σύγχρονων ανθρώπων, η παρουσία του Homo στον ελλαδικό χώρο 

9. Η Νεολιθική επανάσταση και η σημασία της για την ανθρώπινη εξέλιξη και πολιτισμό 

10. Η ανθρώπινη βιολογική ποικιλομορφία σε ευρύτερο πλαίσιο, το παρόν και το μέλλον της 

ανθρώπινης εξέλιξης 

11. Εισαγωγή στις έννοιες της βιοαρχαιολογίας και της δικαστικής ανθρωπολογίας στη μελέτη 

των σκελετικών καταλοίπων. Εξοικείωση με εφαρμοσμένες μεθοδολογίες – παθολογίες, 

τραύματα, ακτινολογικές εφαρμογές στην ανθρωπολογία και την αρχαιολογία. 

12. Εισαγωγή στις έννοιες της βιοαρχαιολογίας και της δικαστικής ανθρωπολογίας στη μελέτη 

των σκελετικών καταλοίπων και εξοικείωση με εφαρμοσμένες μεθοδολογίες – 

παλαιοδιατροφή: ισότοπα, μικροαποτριβή, εφαρμογές στην ανθρωπολογία και την 

αρχαιολογία. 

13. Επανάληψη, θεματική συζήτηση. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point και οπτικοακουστικών μέσων στη 
διδασκαλία  
Διδακτικό Υλικό 
Ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας 
classweb 
Επικοινωνία μέσω email 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής μελέτη 73 
Προφορική εξέταση 0,5 

Downloaded from eduguide.gr



96 

 

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 

  

  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 

Προφορική εξέταση στην οποία εξετάζονται: 

Η κατανόηση της εξελικτικής θεωρίας 

Η εμπέδωση των βασικών όρων και των εννοιών της 
εξέλιξης του ανθρώπου 

Η αναγνώριση των διαφορετικών εξελικτικών σταδίων των 
πρωτευόντων και η τοποθέτησή τους στο χρόνο 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδακτικά βοηθήματα 
1. Βαλάκος Ε., Παπαγεωργοπούλου Χρ., Παυλάκης Π (2013) Βιολογική Ανθρωπολογία (author: 

Augustin Fuentes). Greek Publisher UTOPIA 
ISBN-13: 978-960-99280-9-0  
Κωδικός στον Εύδοξο: 32997977 

 
Επιπρόσθετα συγγράμματα 
 
1. K. Schick & N. Toth, Making Silent Stones Speak. Human Evolution and the Dawn of Technology, 

Simon & Schuster, 1993 

2. N. Toth & K. Schick.. Κεφ. 13 στο K. Schick & N. Toth, επιμ., The Cutting Edge: New Approaches to 
the Archaeology of Human Origins, Stone Age Institute Press, Gosport, Indiana, 2009. 
http://www.stoneageinstitute.org/pdfs/cutting-edge-ch13- toth.pdf 

3. Michel Brunet, Two new Mio-Pliocene Chadian hominids enlighten Charles Darwin's 1871 
prediction, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 2010. 

4. Zinj and the Leakeys. Richard Leakey talks family and great discoveries, Archaeology 2011. 

5. Female australopiths seek brave new world, Nature 1 June 2011. 

6. Toothsome evidence, Archaeology 2011. 

7. Primate archaeology, Science News 9 August 2009. 

8. Sileshi Semaw, The world’s oldest stone artefacts from Gona, Ethiopia: Their Implications for 
understanding stone technology and patterns of human evolution between 2·6–1·5 million years 
ago, Journal of Archaeological Science (2000) 27, 1197–1214. 
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9. Kathy Schick & Nicholas Toth, An overview of the Oldowan industrial complex: The sites and the 
nature of their evidence, The Oldowan: Case Studies into the Earliest Stone Age, (Stone Age 
Institute, Bloomington, Indiana) 2006, 3-42. [Μόνο σελ. 18-21]. 

10. Yonas Beyene et al., The characteristics and chronology of the earliest Acheulean at Konso, 
Ethiopia, Proceedings of the National Academy of Sciences 2013, 110:1584-1591. [Μόνο 
εισαγωγικό μέρος (σελ. 1584-85), Discussion (1588-90) & Figs. 1-5 & S1-S2] 

11. M. Balter, Did Neandertals truly bury their dead?, Science 2012, 137:1443-1444 Smithsonian 
Institution, Human Origins Program 

12. http://humanorigins.si.edu/ 

 

 
 

Downloaded from eduguide.gr



98 

 

Κωδικός μαθήματος 55ΔΥ1 
Τίτλος μαθήματος  

Εισαγωγή στην ιστορία του νέου, νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Ελπίδα Βόγλη 
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Παναγιώτα Τζιβάρα 
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια 

  
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΔΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό/εαρινό 
Υποχρεωτικό Γ´ 
εξαμήνου 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στην ιστορία του νέου, νεότερου και σύγχρονου 

ελληνισμού 

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 4,5 

   
   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.he.duth.gr/course/eisagogi-istoria-neoy-neoteroy-
syghronoy-ellinismoy-0 και 
https://eclass.duth.gr/courses/KOM03164/ 

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  
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 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία του νέου, 
νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού. Συγκεκριμένα:  

 Προσφέρει μια συνοπτική και εισαγωγική επισκόπηση στην ελληνική 
ιστορία  

 Παρέχει επίσης μια χρήσιμη προσέγγιση των πηγών της ελληνικής ιστορίας.  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:  

5) να γνωρίζουν την ιστορική πορεία και τους κυριότερους σταθμούς της νέας, 
νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας 

6) να κατανοούν την περιοδολόγησή της και να μπορούν να παρουσιάσουν 
στον ιστορικό χρόνο τις κυριότερες εξελίξεις της ελληνικής ιστορίας   

7) να κατανοούν την αξία των ιστορικών πηγών και να γνωρίζουν τις διαφορές 
του τεκμηριωτικού υλικού που έχουν στη διάθεσή τους οι ιστορικοί 

8) να έχουν μια γενική αλλά εμπεριστατωμένη γνώση της νέας, νεότερης και 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που διευκολύνει τη μελέτη της ιστορικής 
βιβλιογραφίας και την παρακολούθηση μαθημάτων ιστορικής 
επιστημονικής ειδίκευσης 

 
 
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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Πηγές της Ιστορίας του Νέου Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού 
2. Ελληνική εθνική ιστοριογραφία: σχολές, ιδεολογία, εργογραφία 
3. Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα 
4. Οι απαρχές του Νέου Ελληνισμού. Λατινικές κυριαρχίες-Βενετοκρατία  
5. Η οθωμανική επέκταση στην Ευρώπη και η ελληνική πραγματικότητα 
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6. Η ευρωπαϊκή αντεπίθεση: ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταμορφώσεις 
7. Η ελληνική κοινωνία από τον 18ο στον 19ο αιώνα (κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές αντιλήψεις και συμπεριφορές).  
8. Η κοινωνική και ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης και η εξέλιξή της.   
9. Συγκρότηση κράτους: οι μεταρρυθμίσεις, η ανάπτυξη των κρατικών δομών και οι 
σημαντικότερες εξελίξεις στη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα.  
10. Μετά την ανάρρηση του Γεωργίου Α´ μέχρι τα τέλη του αιώνα: κοινωνία, 
πολιτική και οικονομία.   
11. Μεγαλοϊδεατισμός και αλυτρωτισμός. Το Μακεδονικό Ζήτημα, οι Βαλκανικοί 
Πόλεμοι,  
12. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος Διχασμός και η Μικρασιατική 
Καταστροφή. Πολιτικές και κοινωνικές ξελίξεις μέχρι το 1940.  
13. Μετά τον Ψυχρό πόλεμο. Το ελληνικό κράτος και η θέση του στον 
μεταπολεμικό κόσμο μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα. Η Ελλάδα από την ΕΟΚ στην ΕΕ. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70.5 
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112.5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει δύο θέματα απαρτιζόμενα από δύο 
ερωτήματα ανάπτυξης, ίσης δυσκολίας και γνωστικής αξίας 
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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. 

και βαρύτητας με γνώμονα τους μαθησιακούς στόχους του 
μαθήματος. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν στο ένα 
ερώτημα κάθε θέματος (50% έκαστο, μονάδες: 5/10). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Συγγράμματα 
 

Ιωάννης Χασιώτης, Μεταξύ οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης: Ο 

ελληνικός κόσμος στα χρόνια της τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη: University Studio 

Press, 2008. 

Αθανασία Μπάλτα, Ελπίδα Βόγλη και Χρήστος Χρηστίδης, Θέματα ελληνικής 

ιστορίας (19ος-20ός αι.), Κάλλιπος ebook 2016.  

Σημειώσεις: Παναγιώτα Τζιβάρα, Λατινικές κυριαρχίες στον ελληνικό χώρο (13ος-

15ος αι.), Κομοτηνή 2012. 

 

 Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 

Richard Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας, 1770-2000, Αθήνα: Κάτοπτρο, 2003.  

Thomas W. Gallant, Νεότερη Ελλάδα. Από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις 

μέρες μας, μτφρ. Γιάννα Σκαρβέλη, Αθήνα: Πεδίο, 2017. 

Peter Lock, Οι Φράγκοι στο Αιγαίο, 1204-1500, Αθήνα: Ενάλιος,  1998. 
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55ΔΥ2/Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 
 

Διδάσκουσα: Ελεονώρα Ναξίδου  
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 

της ΝΑ Ευρώπης 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΔΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (KAI ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03125/ 

10. 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 μαθημάτος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την ιστορική και 
πολιτισμική εξέλιξη των Βαλκανικών Λαών, με έμφαση στην οθωμανική 
περίοδο, μέχρι το 1878. 
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Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει  

 να κατανοήσουν ποια ήταν η θέση των βαλκανικών λαών στο πολιτικό, 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

 να γνωρίζουν την πνευματική τους ανάπτυξη 

 να συγκρίνουν την πορεία των εθνικών τους κινημάτων 
 να ερμηνεύσουν τη διαδικασία μέσα από την οποία προέκυψαν τα εθνικά 

κράτη  
 

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 

 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Προσδιορισμός του όρου Βαλκανική Χερσόνησος 

2. Οι Λαοί της Βαλκανικής. Ιστορική εξέλιξη της Βαλκανικής από την αρχαιότητα μέχρι 
τον 14ο αιώνα 

3. Η οθωμανική κατάκτηση 

4. Ο χαρακτήρας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Πολιτική, διοικητική, κοινωνική και 
οικονομική οργάνωση 

5.  Το καθεστώς των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών (Βλαχία και Μολδαβία) κατά την 
οθωμανική περίοδο 

6. Η παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

7.  Η ανάπτυξη του εθνικισμού στα Βαλκάνια 

8. Η σερβική εξέγερση και η δημιουργία αυτόνομου κράτους (1804-1830) 

9. Πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις από την ίδρυση του κράτους μέχρι 
το Συνέδριο του Βερολίνου (1878) 

10. Η Οθωμανική αυτοκρατορία και οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. Η περίοδος των 
εσωτερικών μεταρρυθμίσεων –Τανζιμάτ. Ο Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1856) και η 
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Συνθήκη του Παρισιού (1856) 

11. Η Βουλγαρία: Πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, πνευματική ανάπτυξη μέχρι το 
1830. Ο αγώνας για εκκλησιαστική ανεξαρτησία. Η ίδρυση της βουλγαρικής 
εξαρχίας και το σχίσμα. Πρωτεργάτες του εθνικού κινήματος: Ρακόβσκι, 
Καραβέλοβ, Λέβσκι, Μπότεβ. Η Απριλιανή εξέγερση (1876) 

12.  Η Ρουμανία: Η συνθήκη της Αδριανούπολης (1829). Η ένωση των Παραδουνάβιων 
Ηγεμονιών και η δημιουργία του αυτόνομου ρουμανικού κράτους. Ο πρώτος 
κυβερνήτης: Αλέξανδρος Κούζα (1859-1866) 

13. Η βαλκανική κρίση και το Συνέδριο του Βερολίνου (1875-1878) 

 

14. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

 

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, διαμορφωτική 
με ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
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15. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

1) Σπ. Σφέτας, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία. Τόμος Α΄ Από την Οθωμανική 
Κατάκτηση των Βαλκανίων μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1354-1918), 
εκδόσεις Βάνιας Θεσσαλονίκη 2009.  
2) Μ.Nυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Oι Bαλκανικοί λαοί. Aπό την τουρκική κατάκτηση 
στην εθνική αποκατάσταση, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991.  
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

 Barbara Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων Ι 18ος-19ος αιώνας, Αθήνα: Πολύτροπον 
2006 

 Stevan Pavlowitch, Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2005 
 Λ. Σ. Σταυριανός, Τα Βαλκάνια. Από το 1453 και μετά, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2007 
 P. Sugar, Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από Οθωμανική Κυριαρχία (1354-1804), 

τόμος 1 και 2, Αθήνα: Σμίλη 1994 
 R. Ristelhueber, Ιστορία των βαλκανικών λαών, Αθήνα: εκδ. Παπαδήμα 2005 
 Γ. Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Οι Σλάβοι των Βαλκανίων. Εισαγωγή στην ιστορία και 

τον πολιτισμό τους, Αθήνα: Gutenberg  2004 
 I. Armour, Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης 1740-1918, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 

2016 
 K. Barkey, Αυτοκρατορίες και Διαφορετικότητα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2013 
 Δ. Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση και Εκκοσμίκευση. Προς μια ανασύνθεση της 

ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2003 
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55Υ18 / Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές 
επιστήμες 

 
Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Ζαφείρης (ποσοτικές μέθοδοι) 

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής 
Κυριάκος Σγουρόπουλος (ποσοτικές μέθοδοι) 

Βαθμίδα: ΕΔΙΠ 
Διδάσκων: Βασίλειος Κ. Δαλκαβούκης (ποιοτικές μέθοδοι) 

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ 

ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

55Υ18 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές 
επιστήμες  

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ
Σ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διδασκαλία/επίλυση ασκήσεων 3 4,5 

   

   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

https://eclass.duth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=57 
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

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  

Στόχος του μαθήματος ήταν η εισαγωγή των φοιτητών στις ποσοτικές και ποιοτικές  
μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα α) η κατάκτηση και η αξιοποίηση των 
ερωτηματολογίων ως μεθοδολογικών εργαλείων έρευνας και β) η εξοικείωση με τις 
ποιοτικές μεθόδους έρευνας (εθνογραφία – μέθοδος project – μελέτη περίπτωσης 
– θεμελιωμένη θεωρία – η ποιοτική συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση – 
έρευνα μεικτών μεθόδων). 

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

 Να κατανοούν ότι η επιστημονική δραστηριότητα βασίζεται σε ερευνητικές 
στρατηγικές  

 Να γνωρίζουν τις βασικές ερευνητικές μεθόδους των κοινωνικών επιστημών 
(ποσοτικές και ποιοτικές) 

 Να σχεδιάσουν μια κοινωνική έρευνα με τη χρήση των παραπάνω μεθόδων 
(χωριστά ή σε συνδυασμό) 

 Να αξιολογήσουν μια κοινωνική έρευνα με βάση τη μεθοδολογία της έρευνας 
που ακολουθήθηκε 

 
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  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Ομαδική εργασία 

 Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1. Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση 

2. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

3. Πληθυσμοί και δείγματα. Μέθοδοι δειγματοληψίας 

4. Είδη δεδομένων. Ανάλυση δεδομένων 

5. Άσκηση: προετοιμασία και εφαρμογή ερωτηματολογίων. Στατιστική 

ανάλυση ερωτηματολογίων και διατύπωση συμπερασμάτων. 

6. εθνογραφία  

7. μέθοδος project – μελέτη περίπτωσης  

8. η ποιοτική συνέντευξη  

9.  η συμμετοχική παρατήρηση  

10. θεμελιωμένη θεωρία  

11. έρευνα μεικτών μεθόδων 

12. παραδείγματα (Ι) 

13. παραδείγματα (ΙΙ) 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Οι διαλέξεις λάμβαναν χώρα με τη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορίας, ήτοι: 

 Με ηλεκτρονική παρουσίαση των 
μαθημάτων (power point) 

 Διαδίκτυο 
Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνονταν είτε 
δια ζώσης, είτε με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, είτε μέσω της ιστοσελίδας του 
μαθήματος 
 

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 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 
Άσκηση 30 

Αυτοτελής μελέτη 
και προετοιμασία 
για τις εξετάσεις 

 
40 

Τελική εξέταση 3,5 

Σύνολο 
Μαθήματος 
(25 ώρες 
φόρτου 
εργασίας ανά 

112,5 
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μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

πιστωτική 
μονάδα) 

 

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. 

  

Ποσοτικές μέθοδοι: 

Γραπτή εξέταση (70% του τελικού βαθμού) 

Άσκηση (30% του τελικού βαθμού) 

 

Ποιοτικές μέθοδοι: 

Γραπτή εξέταση 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 57973 

Έκδοση: 1η έκδ./2011 Συγγραφείς: Σαραφίδου Γιασεμή ISBN: 978-960-01-
1403-4 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

Η έρευνα του πραγματικού κόσμου 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31515 

Έκδοση: 2η έκδ. συμπληρωμένη/2010 Συγγραφείς: Robson Colin ISBN: 978-
960-01-1132-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
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Β. ΖΩΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

55ΥΕΕ2 / Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης 
 

Διδάσκων: Βασίλης Κ. Δαλκαβούκης 
Βαθμίδα: Αναπληρωτής καθηγητής 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ, ΣΤ, Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης 

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 4,5 
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 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Δεν υπάρχει ακόμη 

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  

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την αναγκαιότητα της ανθρωπολογικής 
προσέγγισης απέναντι στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στη Β/θμια Εκπαίδευση. 
Καταρχάς αποσαφηνίζεται η βασική (μεθοδολογική κατά κύριο λόγο) διαφορά ανάμεσα στα 
γνωστικά αντικείμενα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης, ενώ 
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επιδιώκεται να τεθούν τα πλαίσια της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο διεθνώς όσο 
κυρίως στην ελληνική Εκπαίδευση (εκπαίδευση μεταναστών, μειονοτική εκπαίδευση, εκπαίδευση 
ενηλίκων κ.λπ.) και ειδικά τη Β/θμια. Στη βάση αυτή, θα επιδιωχθεί και η εξοικείωση των φοιτητών 
με το θεσμικό πλαίσιο που παρέχεται από την ελληνική Β/θμια Εκπαίδευση για την εκπόνηση 
περιορισμένων ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, Πολιτιστικών προγραμμάτων, Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, προγραμμάτων Τοπικής 
Ιστορίας κ.λπ. Βασικά εννοιολογικά εργαλεία για την προσέγγιση των ζητημάτων αυτών είναι οι 
έννοιες της ταυτότητας και της ετερότητας, τα γνωστικά μοντέλα, η συσχέτιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με την έννοια του πολιτισμού (culture) κ.λπ. 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 

 Να κατανοήσουν τις σύγχρονες συνθήκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

 Να σέβονται και να αξιοποιούν δημιουργικά τον πολιτισμικά «Άλλο» στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

 Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδασκαλίες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 

 Να διεξάγουν εκπαιδευτική ποιοτική έρευνα από τη θέση του εκπαιδευτικού 
 

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 διεθνη ές 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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
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 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1.Εισαγωγικές έννοιες 

2. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου 

3. Πολιτισμός και εκπαίδευση 

4. Το «ψυχο-πολιτισμικό» μοντέλο του Jerome Bruner (1) 

5. Το «ψυχο-πολιτισμικό» μοντέλο του Jerome Bruner (2) 

6. Το «ψυχο-πολιτισμικό» μοντέλο του Jerome Bruner (3) 

7. Το «ψυχο-πολιτισμικό» μοντέλο του Jerome Bruner (4) 

8. Το «ψυχο-πολιτισμικό» μοντέλο του Jerome Bruner (5) 

9. Ανθρωπολογία και εκπαίδευση – η παρέμβαση του Clifford Geertz 
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10. Το θεσμικό πλαίσιο του ελληνικού σχολείου – ευκαιρίες, ρωγμές και αντιφάσεις 

11. Παραδείγματα – εθνογραφίες της εκπαίδευσης (1) 

12. Παραδείγματα – εθνογραφίες της εκπαίδευσης (2) 

13. Παραδείγματα – εθνογραφίες της εκπαίδευσης (3) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του 
διδακτικού υλικού) 
Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και επικοινωνία 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webmail 
Επικοινωνία μέσω email. 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39  

Διαδραστική διδασκαλία 20  

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
50 

Τελική γραπτή εξέταση  3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

(25Χ 4.5= 112.5) 

 

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. 

 Η τελική αξιολόγηση είναι η τρίωρη γραπτή εξέταση 
στα ελληνικά με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων 
πάνω σε επιστημολογικά ζητήματα του πεδίου, όπως 
αναδεικνύονται μέσα από παραδείγματα τα οποία οι 
φοιτητές χρησιμοποιούν είτε από τη βιβλιογραφία 
είτε από την κοινωνική τους εμπειρία. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
1. Jerome Bruner, 2007, Ο πολιτισμός της εκπαίδευσης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

2. Δαλκαβούκης Β. – Ι. Μάνος – Χρ. Βέικου (επιμ.), 2010, Ανυποψίαστοι ανθρωπολόγοι, 

καχύποπτοι φοιτητές. Διδάσκοντας Ανθρωπολογία σ’ αυτούς που «δεν τη χρειάζονται», 

Κριτική, Αθήνα. 
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• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
1. Γκέφου – Μαδιανού Δήμητρα, Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό 

Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999. 

2. Γκέφου – Μαδιανού Δήμητρα (επ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998. 

3. Μ. Σπυριδάκης (επιμ.), Μετασχηματισμοί του χώρου. Κοινωνικές και πολιτισμικές 

διαστάσεις, Νήσος, Αθήνα 2009 

4. Παπαταξιάρχης Ε. – Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία και Παρελθόν, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993 

5. Jerome Bruner, 1991, Acts of Meaning (έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα: 

Πράξεις νοήματος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997) 

6. Jerome Bruner, 1960, The Process of Education (έχει μεταφραστεί στην ελληνική 

γλώσσα: Η διαδικασία της Παιδείας. Αθήνα: Καραβίας, 1964).  

7. Lawrence Hirtzfeld, “Why don’t anthropologists like children?”, American 

Anthropologist 104/2 (2002):  611-627 

8. Clifford Geertz, «Αποσταθεροποιητική πράξη: η πολιτισμική ψυχολογία του Τζερόμ 

Μπρούνερ», στο Διαθέσιμο Φως. Ανθρωπολογικοί στοχασμοί για φιλοσοφικά 

θέματα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009, σ. 219-235, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου. 
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55ΥΕΕ14 / Ανθρωπολογία του τουρισμού 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Αικατερίνη Μάρκου 
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΕ14 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

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 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03205 

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 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  

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ανθρωπολογική 
προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου όπου η έννοια του πολιτισμού αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο και η κατανόηση του τρόπου μελέτης του στο πλαίσιο της παγκοσμοποίησης. 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 
-να αποκτήσουν το γνωστικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο ώστε να αντιλαμβάνονται τη 
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σύνδεση του τουριστικού φαινομένου με την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία 
-να κατανοούν τις διαπολιτισμικές συγκρίσεις και το ρόλο του τουρισμού 
-να κάνουν κριτική ανάλυση των αναπαραστάσεων του τουριστικού «εαυτού» και των 
«άλλων» 
-να κατανοούν τη σημασία των διαπολιτισμικών/τουριστικών συναντήσεων 
-να αξιολογούν τις δυνατότητες τοπικής ανάπτυξης και τη συμβολή των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού 
-να μπορούν να διαμορφώνουν άποψη για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου τους 
 
 

     
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 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές ενότητες: 

1) Ανθρωπολογία και Τουρισμός 

2) Εννοιολογικές προσεγγίσεις του τουρισμού και της κατηγορίας του τουρίστα 

3) Περιηγητές, ταξιδιώτες και σύγχρονη ιστορία του τουρισμού 

4) Πολιτισμός-Παράδοση-Τουρισμός 

5) Διαχείριση εθνικής κληρονομιάς, μουσεία και τουρισμός 

6) Η έννοια της «αυθεντικότητας» και τουρισμός 

7) Αναπαραστάσεις, συνάντηση ντόπιων και τουριστών 

8) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και το ζήτημα της αειφορίας 

9) Τοπική ανάπτυξη και τουρισμός 

10) Οικοτουρισμός και αγροτουρισμός 

11) Αστικός τουρισμός και θρησκευτικός τουρισμός 

12) Βιομηχανικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός 
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13) Έμφυλες σχέσεις, έμφυλες ταυτότητες και τουρισμός 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις PPT 
Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της 
πλατφόρμας DUTH e-class 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Προαιρετικές πριμοδοτικές 
εργασίες 
(βιβλιοπαρουσιάσεις, ή 
μικρές εργασίες με έρευνα 
πεδίου) 

20 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
50 

Τελική γραπτή εξέταση 3,5 

  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 Διαμορφωτική, για όσους φοιτητές επιλέγουν να 
εκπονήσουν εργασία: προαιρετική εργασία με 
παρουσίαση - power point - (40%) και γραπτή εξέταση 
(60%).  

 

Μόνο γραπτή εξέταση στα ελληνικά για τους φοιτητές 
που δεν επιλέγουν να εκπονήσουν εργασία. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
1) Μπονάρου Χριστίνα, Οπτικός πολιτισμός και τουρισμός, Αθήνα: Παπαζήση, 2012. 

2) Μουτάφη Γαλανή-Βασιλική, Έρευνες για τον τουρισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μια 
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ανθρωπολογική προσέγγιση, Αθήνα: Προπομπός, 2002. 

3) Κοκκώσης Χ,, Τσάρτας Χ., Γκρίμπα Ε. (επιμ.), Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 

Αθήνα: Κριτική, 2011. 

 

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
1) Βλάχος Άγγελος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα 1914-1950. Η 

ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Κέρκυρα: Economia Publishing, 2016. 

2) Τσάρτας Πάρις, Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, 

Αθήνα: Εξάντας, 1996. 

3) Τσάρτας Πάρις (επιμ,.), Τουριστική ανάπτυξη. Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα: 

Εξάντας, 2000. 

4) Ανδριώτης Κωνσταντίνος, Αειφορία και εναλλακτικός τουρισμός, Θεσ/νίκη: Σταμούλη, 

2008. 

5) Αποστολόπουλος Κ., Σδράλη Δ. (επιμ.), Εναλλακτικός και ήπιος τουρισμός υπαίθρου, 

Αθήνα: Ελληνοεκδοτική, 2009. 

6) Μοίρα Πολυξένη, Θρησκευτικός τουρισμός, Αθήνα: Interbooks, 2009. 

7) Λύτρας Π., Παπαγεωργίου Α.,(επιμ.), Ο τουρισμός που πληγώνει, Αθήνα: Παπαζήση, 

2014. 

7) Burns, Peter, An Introduction to Tourism and Anthropology, N.Y: Routledge, 1999. 

8) Nash, D, Anthropology of Tourism, N.Y: Rergamon, 1996. 

9) Mac Cannell, Dean, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, Berkeley: University of 

California Press, 1999. 

10) Mac Cannell, Dean, The Tourist, N.Y.: Schochen Books, 1976. 

11) Smith V. (eds), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, USA: University of 

Pennsylvania Press, 1989. 

12) Urry J., Consuming Places, London: Routledge, 1995. 

13) Urry J., The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, London: Sage, 

1990 [2002]. 

14) Boissevain, J., Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism, Oxford: 

Berghahn Books, 1996. 

15) Ryan C. (ed), The Tourist Experience, London: Continuum, 2002. 

16) Timothy D.J., Boyd S.W., Heritage Tourism, Harlow: Prentice Hall, 2003. 
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55ΥΕΕ16 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 
Διδάσκουσα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΑΒΒΑ  

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2018-19) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΕ16 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (μετά το 
4ο εξάμηνο) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανθρωπολογία των φύλων 

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 4,5 

   

   
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 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03215/ 

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 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  

Το μάθημα αποτελεί μια γνωριμία με θέματα φύλου, έμφυλων ταυτοτήτων, 
διαφορετικής σεξουαλικών ταυτοτήτων και συμπεριφορών. Ιδιαίτερα ευαίσθητα 
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ζητήματα στις μέρες μας όπου ο σεβασμός στην έμφυλη διαφορετικότητα και η 
εξάλειψη κάθε μορφής έμφυλης προκατάληψης, βίας και εξαναγκασμού αποτελούν 
βασικά ζητούμενα της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και άλλων παγκόσμιων και  
ευρωπαϊκών οργανώσεων που ασχολούνται με τα δικαιώματα του ανθρώπου και 
του πολίτη. 
 
Με το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

 Γνωρίζει την ιστορία των γυναικών, της φάσης της αλλά και τα φεμινιστικά 
ζητούμενα όπως αυτά διατυπώθηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους 

 
 Να συνειδητοποιήσει ότι το φύλο και η σεξουαλική συμπεριφορά 

αποτελούν επίκτητες, πολιτισμικές κατασκευές και όχι έμφυτες «τάσεις» ή 
«κλίσεις» 

 
 Να αναπτύξει την έμφυλη ενσυνείδηση, ευαισθησία απέναντι σε έμφυλες 

διαφορετικές ταυτότητες αλλά και σεβασμό στην έμφυλη διαφορετικότητα 
 

 Να έχει γνώση να είναι κριτικός απέναντι σε κάθε μορφής έμφυλη 
κακοποίηση, εξαναγκασμό, σεξουαλική παρενόχληση, βία ή αναπαραγωγή 
έμφυλων στερεοτύπων 

 
 Να γίνει ένας συνειδητός πολίτης που γνωρίζει σύγχρονα προβλήματα όπως 

ο σεξουαλικός τουρισμός ή το sex-trafficking, προβλήματα πολύ σημαντικά 
στην ατζέντα των διεθνών οργανισμών και των μη-κερδοσκοπικών 
οργανώσεων (ΜΚΟ) 

 
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 απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.Γενική εισαγωγή: μια επισκόπηση στην επιστήμη της ανθρωπολογίας του φύλου 
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2-3.Ιστορική αναδρομή/επισκόπηση: Από την ανθρωπολογία των γυναικών στην 
ανθρωπολογία του κοινωνικού φύλου. Ο διάλογος με τα φεμινιστικά ρεύματα 
 
4-5.Συμβολικές θεωρήσεις του φύλου: η Όρτνερ και η οικουμενικότητα της γυναικείας 
υποτέλειας. Το ιδεολόγημα της τιμής και της ντροπής και η Μεσογειακή ανθρωπολογία 
 
6.Το κοινωνικό φύλο ως κοινωνική κατασκευή (social construction, Caplan) 
 
7.Μαρξιστικές/ υλιστικές προσεγγίσεις: ταμπού και απαγορεύσεις 
 
9.Ιστορικές θεωρήσεις : ο ρόλος της γυναίκας στη συγκρότηση του έθνους κράτους. Η 
περίπτωση της Ελλάδας 
 
10.Γυναικεία ταυτότητα και πολιτική: εξουσίες και ασυμμετρίες 
 
11.Επιτελεστικότητα (gender performativity by Butler) και queer theory: μεταδομιστικές 
προσεγγίσεις 
 
12.Νέες αναγνώσεις, βιο-πολιτικές διαδρομές, βιο-εξουσία του Φουκώ 
 
13.Το σώμα, η μητρότητα, ο χορός, η συμποσιακότητα, τα συναισθήματα, η υγεία-ασθένεια 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία στην αίθουσα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του 
διδακτικού υλικού) 
Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και επικοινωνία 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webmail 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σεμινάρια 10 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

10 
 

Συγγραφή εργασίας 20 

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 

(25Χ4.5= 112.5) 
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μονάδα) 
 

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. 

  

Γραπτή εργασία και δημόσια παρουσίαση που 
αποτελούν τμήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

 

Γραπτή τρίωρη εξέταση στα ελληνικά πάνω σε 
θεματικές ερωτήματα/ζητήματα που τέθηκαν στις 
τρίωρες διαλέξεις. Ερωτήσεις ανάπτυξης 
συγκεκριμένων προβληματικών και παραδειγμάτων. 

 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
 
 Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία, 2001,  Καντσά Βενετία, 
Μουτάφη Βασιλική, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος (επιμέλεια), Αλεξάνδρεια 
 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

 Ζωή στο όριο. Δοκίμια για το σώμα, το φύλο και τη βιοπολιτική, 2007,  Αθανασίου Αθηνά, 
Εκκρεμές   

 

Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, 2010, Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, 
Καντσά Βενετία,  Μουτάφη Βασιλική (επιμέλεια), Αλεξάνδρεια 

 

Το κοινωνικό φύλο, 2006, Connell R. W. 

 

Ιστορία της μη κανονικότητας, Τζανάκη Δήμητρα, 2016, Ασίνη 

 

Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και Φύλο στην Ιστορική Αφήγηση, 1997, Αβδελά Έφη και 
Ψαρρά Αγγελική (επιμ), Αλεξάνδρεια 

 

Contested identities, 1991, Loizos P and Papataxiarchis E (eds), Princeton University Press 

 

Caplan P (ed), 1987, The cultural construction of sexuality, Routledge 

 

Feminism and Anthropology, 1988, Moore H, Polity Press  
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55ΕΕ1210 / ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
 

Διδάσκουσα: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Βαθμίδα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1210 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ () Εαρινό  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

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 

 3 4,5 

   

   
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: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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  

Το μάθημα έχει ως στόχο να εξοικειώσει τον φοιτητή με τις μεθόδους και τα πρωτόκολλα εργασίας 

που χρησιμοποιούνται στη φυσική ανθρωπολογία. Παρουσιάζονται μέθοδοι προσδιορισμού φύλου, 

ηλικίας και αναστήματος, υπολογισμός ελάχιστου αριθμού ατόμων από σκελετικά κατάλοιπα, 
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καταγραφή και μελέτη παθολογιών, ανασύσταση της διατροφής, το θεωρητικό υπόβαθρο που 

αναπτύχθηκαν καθώς και μια κριτική αξιολόγηση αυτών.  

Ειδικότερα μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 

Να έχουν αποκτήσει τη βασική γνώση στους επιμέρους τομείς της Βιολογική Ανθρωπολογίας 

Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν την θεωρητική και πρακτική τους κατάρτιση σε επαγγελματικό και 

ερευνητικό επίπεδο 

Να μπορούν αν προσδιορίσουν το φύλο και την ηλικία θανάτου καθώς και να κατανοούν τις βασικές 

αρχές παλαιοδημογραφίας 

Να μπορούν να αναγνωρίσουν βασικές παλαιοπαθολογικές αλλοιώσεις 

Να μπορούν να ακολουθήσουν βασικά εργαστηριακά πρωτόκολλα μετρικών δεδομένων στα οστά 

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 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γίνεται αναφορά σε κλασσικές και σύγχρονες ανθρωπομετρικές μεθόδους (και παρουσιάζονται 

παραδείγματα εργασίας από πληθυσμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού). Το μάθημα 

περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε σκελετικό υλικό αρχαιολογικής προέλευσης στο εργαστήριο σε 

κάθε μάθημα και παρουσίαση εργαστηριακών πρωτόκολλων. 

1. Βασικές αρχές και εφαρμογές 

2. Μέθοδοι αναγνώρισης φύλου 

3. Μέθοδοι αναγνώρισης ηλικίας Ι σε ενήλικα άτομα 

4. Μέθοδοι αναγνώρισης ηλικίας ΙΙ σε ανήλικα άτομα 

5. Οδοντικές παθολογίες και αλλοιώσεις 
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6. Σκελετικές παθολογίες και αλλοιώσεις 

7. Προσδιορισμός αναστήματος και διαχρονικές τάσεις στην αρχαιότητα 

8. Επιγενετικά χαρακτηριστικά & μορφολογικοί δείκτες συγγένειας 

9. Παλαιοδιατροφή, διατροφικές συνήθειες σε (προ)ϊστορικούς πληθυσμούς, σταθερά 

ισότοπα 

10. Σύγχρονες τεχνικές μελέτης αρχαιολογικών οστών–ακτινολογία και ιστολογία 

11. Καύσεις -Διαχωρισμός ελάχιστου αριθμού ατόμων 

12. Παρουσίαση εργασιών- συζήτηση 

13. Παρουσίαση εργασιών -συζήτηση 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point και οπτικοακουστικών μέσων στη 
διδασκαλία και την εργαστηριακή εκπαίδευση 
Διδακτικό Υλικό 
Ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας 
classweb 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
Διαλέξεις 19,5 
Εργαστηριακή Άσκηση 19,5 
Μελέτη, πρακτική άσκηση, 
προετοιμασία εργασίας 

72,5 

Παρουσίαση εργασίας 0,5 
Προφορική εξέταση 0,5 
  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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, 

 

Προφορική εξέταση (70%): εξετάζεται η εμπέδωση του 
θεωρητικού υπόβαθρου των ερευνητικών κατευθύνσεων 
στη μελέτη του οστεολογικού υλικού 

Εργασία στην αίθουσα (10%): εξετάζεται η κατάκτηση 
πρακτικών δεξιοτήτων στη διαχείριση οστεολογικού υλικού 

Παρουσίαση εργασίας (20%): εξετάζονται, η κατανόηση του 
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Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

ερευνητικού ερωτήματος και της μεθοδολογίας, η δομή, η 
συγκρότηση και η παρουσίαση της εργασίας 

 

 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδακτικά βοηθήματα 
Εισαγωγή στη Δικαστική Ανθρωπολογία (3η έκδ.), Εκδότης: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., Συγγραφέας: S.N. 
BYERS, Επιμέλεια: Κ. Μωραΐτης, Χ. Σπηλιοπούλου, ISBN: 978-960-394-751-6, Σελίδες: 526, Έτος 
έκδοσης: 2011 
Κωδικός στον Εύδοξο: 12534156 

Παπαγεωργοπούλου Χ. κ. αλ. 2015. Ειδικά θέματα σκελετικής ανθρωπολογίας, ταφονομίας και 
βιοαρχαιολογίας. Ελληνικά ακαδημαϊκά Συγγράμματα - Κάλλιπος. ISBN-13: 978-960-99280-9-0  
Κωδικός στον Εύδοξο: 32997977 

Επιπρόσθετα συγγράμματα 
 

1. Βαλάκος ΕΔ κ. αλ. 2015. Βιολογική Ανθρωπολογία στην Πράξη. Ελληνικά ακαδημαϊκά 
Συγγράμματα - Κάλλιπος. 

2. Bass WM. 2005. Human osteology: A laboratory and field manual (5th Eds.). Columbia: 
Missouri Archaeological Society. 

3. Platzer W, Fritsch H, Kuhnel W, Kahle W, Frotscher M. 2009. Εγχειρίδιο Περιγραφικής 
Ανατομικής. Μετάφραση Λεωνίδα Δ, Αρβανίτης Π. Ιατρικές Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδης. 

4. White TD, Black MT, Folkens PA. 2011. Human osteology. Academic press. 

5. Cunningham C, Scheuer L, Black S. 2016. Developmental juvenile osteology. Academic Press. 

6. Hillson S. 1996. Dental Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. 

7. Mays, S. 2010. The archaeology of human bones. Routledge. 

8. White TD, Black MT, Folkens PA. 2011. Human osteology. Academic press. 

9. Nikita, E. 2016. Osteoarchaeology: A guide to the macroscopic study of human skeletal 
remains. Academic Press. 
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55ΥΚΕ1702 / Έντεχνος έμμετρος λαϊκός λόγος 

Διδάσκων: Θανάσης Β. Κούγκουλος 
Βαθμίδα: ΕΔΙΠ  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΚΕ1702 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο και μετά 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έντεχνος έμμετρος λαϊκός λόγος 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 

   

   
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 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03262/ 

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 η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στο ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι, με βάση τις προσεγγίσεις της λαογραφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της νέας 
ελληνικής φιλολογίας.  
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, υπολογίζουμε ότι οι φοιτητές-τριές θα είναι σε θέση: 
- Να κατανοούν τις κεντρικές κατευθύνσεις  της συγκρότησης και της έκδοσης συλλογών δημοτικών 
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τραγουδιών. 
- Να γνωρίζουν τις διάφορες προτάσεις ταξινόμησης του δημοτικού τραγουδιού. 
- Να εμβαθύνουν στη σχέση του δημοτικού τραγουδιού με την αρχαία ελληνική, βυζαντινή και 
νεότερη γραμματεία. 
- Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της τεχνοτροπίας του. 
- Να αντιλαμβάνονται τους κανόνες της μετρικής του.  

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 

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ορισμός του δημοτικού τραγουδιού 
2. Η ανακάλυψη του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού 
3. Συγκρότηση και έκδοση συλλογών τραγουδιών. Νοθεία των τραγουδιών 
4. Ταξινόμηση του δημοτικού τραγουδιού κατά τη λαογραφική και τη φιλολογική έρευνα 
5. Καταγωγή του δημοτικού τραγουδιού 
6. Τεχνοτροπία του δημοτικού τραγουδιού: Μετρική και στίχος 
7. Βασικές δομές επιφάνειας (παράταξη ομοειδών όρων, πλεοναστική επανάληψη, σχήματα 

αντίθεσης, σχήματα συμμετρίας) 
8. Στερεότυπα εκφραστικά σχήματα 
9. Διαδικασία και όροι δημιουργίας του δημοτικού τραγουδιού 
10. Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας 
11. Ανάλυση κειμένων ανά κατηγορία 
12. Η ετερότητα στο δημοτικό τραγούδι 
13. Δημοτικό τραγούδι και προσωπική λογοτεχνία 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Παρουσιάσεις ανά μάθημα με power point και 
συστηματική χρήση διαδικτύου για αναζήτηση 
επιστημονικής πληροφόρησης. 

 Στο open eclass είναι αναρτημένα ποικίλα σχετικά 
επιστημονικά άρθρα, σε διάφορες γλώσσες, που 
ανανεώνονται συνεχώς ανάλογα με την τρέχουσα 
βιβλιογραφία. Επίσης είναι αναρτημένα: α. ανθολόγιο 
δημοτικών τραγουδιών και β. αναλυτικές οδηγίες (με 
μεθοδολογικές αρχές και εξήγηση των συστημάτων 
παραπομπών) για τη συγγραφή των προαιρετικών 
εργασιών στο μάθημα. 
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 Επικοινωνία μέσω E-MAIL 

 
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 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

 

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, με ερωτήσεις 
ανάπτυξης και σχολιασμό δημοτικών τραγουδιών που 
περιλαμβάνονται στο Ανθολόγιο του μαθήματος. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα: 

 Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας. Τόμος Β'. Φιλολογική Λαογραφία, 
Σπανίδης, Ξάνθη 2003. 

 Μ. Γ. Βαρβούνης - Σέργης Μ. Γ., Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές, Τόμος Β΄, Ηρόδοτος, Αθήνα 2012. 

 Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Μ. Γ. Βαρβούνης, Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ως ορόσημο για τον ελληνικό 
παραδοσιακό πολιτισμό, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 1994. 

 Σ. Δαμιανάκος, Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισμός, Πλέθρον, Αθήνα 1987. 

 Ε. Γ. Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, Πατάκης, Αθήνα 1996. 

 Σ. Π. Κυριακίδης, Το Δημοτικό Τραγούδι. Συναγωγή μελετών, Ερμής, Αθήνα 1990. 

 Π. Μπουκάλας, Όταν το ρήμα γίνεται όνομα. Η "Αγαπώ" και το σφρίγος της ποιητικής 
γλώσσας των δημοτικών, Άγρα, Αθήνα 2016. 

 Α. Πολίτης, Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Θεμέλιο, Αθήνα 1984. 

 Α. Πολίτης, Το δημοτικό τραγούδι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010. 

 Κ. Ρωμαίος, Δημοτικό Τραγούδι. Προβλήματα καταγωγής και τεχνοτροπίας, Αθήνα 1979. 

 G. Saunier, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια. Συναγωγή μελετών (1968-2000), Ίδρυμα Κώστα 
και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2001. 

 Γ. Μ. Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1998. 
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55ΕΠΣΤΗ9 / ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΠΕΖΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 

Διδάσκων: Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΠΣΤΗ9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄ - Η΄ (εαρινό) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΠΕΖΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

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 

 3 4,5 

   

   
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) 

ΟΧΙ 

 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 η εξοικείωση των φοιτητών με τα είδη του έντεχνου λαϊκού 
λόγου (παραμύθια, επωδές, αινίγματα, παροιμιακός λόγος, παραδόσεις, μύθοι, ευτράπελες 
διηγήσεις κ.λπ.) τόσο σε επίπεδο θεωρίας, όσο και στην πράξη, με αφορμή συγκεκριμένα 
παραδείγματα από την παραδοσιακή ζωή και την παραδοσιακή καθημερινότητα του ελληνικού 
λαού. Παραλλήλως, οι φοιτητές διδάσκονται τη θεωρία σχετικά με την προφορικότητα και την 
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εγγραμματοσύνη, τόσο στον παλαιότερο παραδοσιακό, όσο και στο νεώτερο λαϊκό πολιτισμό του 
ελληνικού λαού. Τέλος, παρέχονται στοιχεία σχετικά με τη μελέτη ευρύτερα της λαϊκής λογοτεχνίας, 
αλλά και με τους προβληματισμούς που συνοδεύουν την εξέταση των επιμέρους μορφών της, σε 
ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 
 

 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:  
- να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη βασική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετικά με τον 

έντεχνο λαϊκό λόγο και τα είδη του 

- να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται για 

την περιγραφή και μελέτη των ειδών και των διαδικασιών της προφορικότητας 

- να γνωρίζουν και να περιγράφουν τις δομές, τους σκοπούς, τους στόχους και τα επιμέρους 

δεδομένα της διάβασης από την προφορικότητα στην εγγραμματοσύνη 

- να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις βασικές δομές της προφορικής και της γραπτής λαϊκής 

λογοτεχνικής δημιουργίας 

- να κατανοούν τη σημασία των ειδών του έντεχνου λαϊκού λόγου για τη μελέτη του λαϊκού 

πολιτισμού στο σύνολό του 

- να κατανοούν τους μηχανισμούς δημιουργίας, τους σκοπούς και τις κατά καιρούς μετεξελίξεις 

των ειδών αυτών της λαϊκής λογοτεχνικής δημιουργίας και παράδοσης. 

     
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 πηγών 
και βοηθημάτων 

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Προφορικότητα – Εγγραμματοσύνη: Η σημασία τους στη μελέτη της λαϊκής αφήγησης.  
2. Βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές κατευθύνσεις στη μελέτη των διαδικασιών και των 

ειδών της έντεχνης λαϊκής λογοτεχνικής δημιουργίας. 
3. Βασικά στοιχεία για τη μελέτη των επιμέρους παραδοσιακών ειδών του ελληνικού έντεχνου 

λαϊκού λόγου και γνώση της βασικής βιβλιογραφίας γι’ αυτά. 
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4. Βασικές μορφές νεωτερικών ειδών του γραπτού και εντύπου ελληνικού έντεχνου λαϊκού 
λόγου. 

5. Εξέταση των τρόπων χρήσης και της κοινωνικής λειτουργικότητας του έντεχνου λαϊκού 
λόγου και των ειδών του στον ελληνικό παραδοσιακό και λαϊκό πολιτισμό. 

6. Το αίνιγμα. Η κοινωνική λειτουργικότητά του στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία, 
τα συστήματα κατάταξής του, και η σχέση του με άλλα είδη του έντεχνου λαϊκού λόγου.  

7. Επωδές – ξόρκια – γητέματα: Τα βασικά γνωρίσματά τους. Η σχέση επωδών και μαγείας με 
βάση παραδείγματα από παλαιότερους μαγικοθρησκευτικούς κώδικες, αλλά και νεότερες 
επωδές από διάφορα μέρη της Ελλάδας.  

8. Ευχές και κατάρες: Η σχέση τους με τα άλλα είδη έντεχνου λαϊκού λόγου.  
9. Η παροιμία: Ιστορική αναδρομή στην έννοια και τη μελέτη της παροιμίας και σύγχρονες 

τάσεις στη θεματολογία της παροιμιολογικής έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Γνωρίσματα της παροιμιακότητας (proverbiality) και βασικά χαρακτηριστικά του 
παροιμιακού λόγου.  

10. Παραμύθι – Μύθος: Παρουσίαση και ανάλυση των βασικών δομικών και υφολογικών 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους.  

11. Οι παραδόσεις ή θρύλοι και η σύγκρισή τους με τα παραμύθια. Διαίρεση και 
κατηγοριοποίηση. 

12. Ευτράπελες διηγήσεις ή αστειολογήματα: Τα βασικά θέματά τους και η προέλευσή τους. 
13. Το δημοτικό τραγούδι, τα βασικά γνωρίσματά του και η κατηγοριοποίησή του. Βασικές 

εκδόσεις συλλογών. Οι απόψεις γύρω από το πρόβλημα της καταγωγής, της ηλικίας και του 
εντοπισμού των απαρχών του δημοτικού τραγουδιού. 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας 

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.) 

 Eπικοινωνία μέσω email 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

Εργασίες 13 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
59 

  

  

  

  

  

Προφορική εξέταση 1,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 

112,5 
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μονάδα) 
 

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. 

 Τελική Αξιολόγηση: 
Προφορική εξέταση στα ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει:           

Ι. Ερωτήσεις σχετικές με τη θεωρία, τη μέθοδο και 
την ιστορία της εξέτασης των ειδών του έντεχνου 
λαϊκού λόγου.  

ΙΙ. Εξέταση και αξιολόγηση της κατανόησης του 
μαθήματος μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων 
από είδη της λαϊκής λογοτεχνίας, ή από την 
εργασία που εθελοντικά ο φοιτητής μπορεί να 
συγγράψει. 

Ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος, με κριτήριο την καλή γνώση 
της θεωρίας, της μεθόδου και της ιστορίας της προφορικής, 
γραπτής και έντυπης λαϊκής λογοτεχνίας όπως έχουν 
διδαχθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

1. Βιβλίο [22767423]: Ελληνική λαογραφία, τόμος Β΄, Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση) Λεπτομέρειες  

2. Βιβλίο [489]: Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τόμος Β΄, Μ. Γ. Βαρβούνης 
Λεπτομέρειες  

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
Αγγελοπούλου, Α., Ελληνικά παραμύθια Α. Οι παραμυθοκόρες, Αθήνα: Εστία 1991.  
Αγγελοπούλου, Α., Ελληνικά παραμύθια Β. Τα Αλληλοβορά, Αθήνα: Εστία 2004. 
Αλεξιάδης, Μ. Αλ., Νεωτερική ελληνική λαογραφία. Συναγωγή μελετών, Αθήνα: Καρδαμίτσας 2008. 
Αλεξιάδης Αλ. Μ., Έντυπα μέσα επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός, Αθήνα: Καρδαμίτσας 2011.  
Αυδίκος, Ε., Το λαϊκό παραμύθι. Θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Οδυσσέας 1994.  
Jakobson, R., «Η λαϊκή λογοτεχνία ειδική μορφή δημιουργίας» (μετ. Δ. Στέφος), στο: Διάλογος, 
Νοέμβριος 1978, σσ. 17-22. 
Θανόπουλος, Γ. Ι., Ελληνική λαϊκή ποίηση. Από το δημοτικό τραγούδι στη σύγχρονη έντυπη και 
ηλεκτρονική λαϊκή ποίηση, Αθήνα: Ηρόδοτος 2014. 
Καπλάνογλου, Μ., Κόκκινη κλωστή κλωσμένη. Λαϊκά παραμύθια και αφηγητές του Αιγαίου, φωτ. Ν. 
Οικονομόπουλος, Αθήνα: Υπουργείο Αιγαίου, ΚΕ.ΜΕΛ.ΚΑ & Πατάκης 2004.  
Καπλάνογλου, Μ., Παραμύθι και αφήγηση στην Ελλάδα, Αθήνα: Πατάκης 2002. 
Κυριακίδης Στ., Ελληνική λαογραφία. Μέρος Α’ Τα μνημεία του λόγου, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 
1922.   
Κυριακίδης Στ., Το δημοτικό τραγούδι, Αθήνα: Ερμής 1990.    
Levi-Strauss, Cl., Μύθος και νόημα, (μετ. Β. Αθανασόπουλος), Αθήνα: Καρδαμίτσας 1986.  
Levi-Strauss, Cl., Structural anthropology, U. S. A.: Basic Books 1963. 
Levi-Strauss, Cl., Structural anthropology II, U. S. A.: Penguin Books 1976. 
Λουκάτος, Δ. Σ., Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία, Αθήνα: ΜΙΕΤ 1992. (σελ. 93-162) 
Λουκάτος, Δ. Σ., Νεοελληνικοί παροιμιόμυθοι, Αθήνα: Ερμής 1978.  
Λυδάκη, Α., Ίσκιοι κι αλαφροϊσκιωτοι. Λαϊκός λόγος και πολιτισμικές σημασίες, Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα 2003.  
Μέγας, Γ.Α., Το ελληνικό παραμύθι. Αναλυτικός κατάλογος τύπων και παραλλαγών κατά το σύστημα 
Aarne-Thomson (FFC184), Τεύχος πρώτον: Μύθοι ζώων, (Γεωργίου Μέγα Κατάλογος Ελληνικών 
Παραμυθιών-1), Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 1978.  
Μαρτινίδης, Π., Συνηγορία της παραλογοτεχνίας, Αθήνα: Πολύτυπο 1982. 
Μερακλής, Μ.Γ., Έντεχνος λαϊκός λόγος. Κείμενα και κριτική του νεοελληνικού λόγου, Αθήνα: 
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Καρδαμίτσας 2007.  
Μερακλής, Μ.Γ., Ευτράπελες διηγήσεις: το κοινωνικό τους περιεχόμενο,Αθήνα: Εστία 1980. 
Μερακλής, Μ.Γ., Ελληνική λαογραφία, Αθήνα: Οδυσσέας 2004. (σελ. 283-369) 
Propp, V., Μορφολογία του παραμυθιού. Η διαμάχη με τον Claude Levi-Strauss και άλλα κείμενα, 
(μετ. Α. Παρίση), Αθήνα: Καρδαμίτσας 1987.  
Σηφάκης, Γ.Μ., Το δημοτικό τραγούδι, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1988.   
Χατζητάκη-Καψωμένου. Χ., Θησαυρός νεοελληνικών αινιγμάτων, Κρήτη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης 2009.   
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55ΕΕ1209 / ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

Διδάσκουσα: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Βαθμίδα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1209 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ () Εαρινό  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

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 

 3 4,5 

   

   
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: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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  

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της σχέσης υγείας, νόσου και φυσικής επιλογής 

διαχρονικά στον ανθρώπινο είδος με έμφαση σε βασικά ερωτήματα της εξέλιξης και συνεξέλιξης 
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πολιτισμού και βιολογίας.  

Ειδικότερα μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να επιχειρηματολογήσουν για την επίδραση του του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της 

βιολογίας στην εξέλιξη τους ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου 

2. Να περιγράψουν χαρακτηριστικά παραδείγματα εξέλιξης του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου 

όπως οι δυσανεξίες στη λακτόζη και στη γλουτένη και να κατανοήσουν τη σύνδεση με 

πολιτισμικά φαινόμενα 

3. Να περιγράψουν χαρακτηριστικά παραδείγματα εξέλιξης του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου 

όπως οι μυοσκελετικές παθήσεις και ο συνωστισμός των οδόντων και να κατανοήσουν τη 

σύνδεση τους με πολιτισμικά φαινόμενα 

4. Να παρουσιάσουν μια εργασία με θεματολογία του μαθήματος κάνοντας βιβλιογραφική 

έρευνα 

 

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 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Αυτόνομη εργασία 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Σε τι είναι προσαρμοσμένοι οι άνθρωποι; Πώς γίναμε δίποδοι 

2. Πολλά εξαρτώνται από το φαγητό. Πώς οι αυστραλοπίθηκοι μας απομάκρυναν από τους 

νωπούς καρπούς. Οι πρώτοι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες 

3. Η διατροφή ως βασικός πολιτισμικός και βιολογικός παράγοντας στην ανθρώπινη εξέλιξη. 

Κατανόηση του πώς επηρεάζει η διατροφή, οι ασθένειες και οι πανδημίες τα δημογραφικά 

φαινόμενα 

4. Πώς εξελίχθηκαν σχεδόν σύγχρονα σώματα στο ανθρώπινο γένος, ενέργεια στην Εποχή των 

Παγετώνων 

5. Πώς εξελίξαμε μεγάλο εγκέφαλο μαζί με μεγάλο, παχύ και αργά αυξανόμενο σώμα. Πώς οι 
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σύγχρονοι άνθρωποι κατέκτησαν τον κόσμο συνδυάζοντας νοητική και σωματική ρώμη, 

παραδείγματα από την παλαιολιθική εποχή. 

6. Η γεωργία και η βιομηχανική επανάσταση, πρόοδος, αναντιστοιχία και δυσεξέλιξη. Οι 

συνέπειες -καλές και κακές- του να έχουμε παλαιολιθικά σώματα σε έναν 

μεταπαλαιολιθικό κόσμο Ι 

7. Η γεωργία και η βιομηχανική επανάσταση, πρόοδος, αναντιστοιχία και δυσεξέλιξη, Οι 

συνέπειες -καλές και κακές- του να έχουμε παλαιολιθικά σώματα σε έναν 

μεταπαλαιολιθικό κόσμο ΙΙ 

8. Κέρδη και ζημιές που γίναμε γεωργοί. Το παράδοξο της ανθρώπινης υγείας στη 

βιομηχανική εποχή. Γιατί η μεγάλη διαθεσιμότητα ενέργειας μπορεί να μας αρρωστήσει 

9. Αχρησία: Γιατί χάνουμε ό,τι δεν χρησιμοποιούμε. Οι κρυφοί κίνδυνοι του νεωτερισμού και 

της άνεσης.  

10. Γιατί ο άνθρωπος αρέσκεται να αποκτά νέες και επιβλαβείς συνήθειες, όπως αποδείχθηκαν 

τα παπούτσια, το διάβασμα και το κάθισμα σε καρέκλες; Γιατί οι αλλεργίες εμφανίζονται 

συχνότερα στα ανεπτυγμένα κράτη; 

11. Η επιβίωση του σχετικά καταλληλότερου. Μπορεί η εξελικτική λογική να βοηθήσει στην 

οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για το ανθρώπινο σώμα και την πρόοδο του 

πολιτισμού; 

12. Παρουσίαση εργασιών - συζήτηση 

13. Παρουσίαση εργασιών – συζήτηση 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point και οπτικοακουστικών μέσων στη 
διδασκαλία και την εργαστηριακή εκπαίδευση 
Διδακτικό Υλικό 
Ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας 
classweb 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις και εργαστήρια 39 
Μελέτη,  ανάλυση βιβλιογραφίας, 
προετοιμασία εργασίας 

72,5 

Δημόσια παρουσίαση εργασίας 0,5 
Προφορική εξέταση 0,5 
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 

Στη προφορική εξέταση (70%) εξετάζονται: 

Η συνθετική σκέψη και επεξεργασία των 
πολυπαραγοντικών επιδράσεων στην ανθρώπινη εξέλιξη 

Στην παρουσίαση της εργασίας (30%) εξετάζονται: 

Η κατανόηση του ερευνητικού ερωτήματος και της 
μεθοδολογίας 

Η δομή, η συγκρότηση και η παρουσίαση της εργασίας 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδακτικά βοηθήματα 
Lieberman Ε. Daniel, Η ιστορία του ανθρώπινου σώματος. Υγεία, ασθένεια και φυσική επιλογή: το 

νέο πεδίο της εξελικτικής ιατρικής, Εκδότης: ΚΑΤΟΠΤΡΟ 
 

ISBN139786185111410 

Κωδικός στον Εύδοξο: 59371160  
 
 
Επιπρόσθετα συγγράμματα 

Βαλάκος Ε., Παπαγεωργοπούλου Χρ., Παυλάκης Π, (2013) Βιολογική Ανθρωπολογία (author: 

Augustin Fuentes). Greek Publisher UTOPIA,  

ISBN-13: 978-960-99280-9-0  
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55YΕΕ13 / Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
 

Διδάσκων : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΕ13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η βιολογία και η δημογραφία των 
ανθρωπολογικών πληθυσμών. 

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 

 3 4,5 

   

   
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://eclass.duth.gr/courses/KOM03172/ 

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  

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη Βιολογία του 
Ανθρώπου καθώς και τη Δημογραφία μιας σειράς ανθρωπολογικών πληθυσμών, 
όπως οι Ache, !Kung, Rendille, Hutterites κλπ. Επίσης, η μελέτη των δυνάμεων που 
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διαμορφώνουν τη δυναμική τους πορεία στο χώρο και το χρόνο.  
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μια σειρά 
ανθρωπολογικών πληθυσμών και η κατανόηση τους μέσα στο περιβάλλον στο 
οποίο διαβιούν. Επίσης, η πρόσληψη βασικών γνώσεων που αφορούν νεότερες και 
δει εξελικτικές θεωρίες, οι οποίες αφορούν τη σχέση ανθρώπου με το περιβάλλον 
στο οποίο ζει και στις προσαρμοστικές διαδικασίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη 
και διαμόρφωση του «κύκλου ζωής» του.    
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει 
να είναι σε θέση : 
   -να κατανοούν τους πληθυσμούς του ανθρώπου στα πλαίσια του ανθρωπογενούς 
και φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαβιούν.  
   -να γνωρίσουν τους βασικούς απομονωμένους πληθυσμούς (human isolates) με 
τους οποίους έχει ασχοληθεί η διεθνής βιβλιογραφία.  
-να κατανοήσουν πλήρως τον κύκλο ζωής του ανθρώπους και τους παράγοντες που 
συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του.   
   -να αποκτήσουν μια εξελικτική/προσαρμοστική ματιά στις δημογραφικές 
εξελίξεις.   
- να καθίστανται ικανοι να ερμηνεύσουν τις δημογραφικές ομοιότητες/διαφορές 
μεταξύ των πληθυσμών του ανθρώπου.   
   -να μπορούν να αναγνωρίσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν το ρόλο της 
διαφορετικότητας στην ανάπτυξη των δημογραφικών χαρακτηριστικών. 
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. 
   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
   Αυτόνομη εργασία. 
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή: η πληθυσμιακή ποικιλομορφία του πλανήτη μας. Απομωνομένοι 

πληθυσμοί.  

2. Γνώση/κατανόηση - Πληθυσμιακή δομή και μέγεθος πληθυσμού. Το 

παράδειγμα των Ache και των Dobe !Kung. 

3. Γνώση/κατανόηση - Θνησιμότητα και προσδοκώμενη ζωή στους Ache, !Kung, 

Bari, Agta κλπ. 

4. Γνώση/κατανόηση - Γονιμότητα: Ache, !Kung, Rendille, Agta  
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5. Πληθυσμοί φυσικής γονιμότητας  (Hutterites, Amish κλπ.). 

6. Γνώση/κατανόηση - Η εξέλιξη του κύκλου ζωής των ανθρώπων (Human life 

cycle). 

7. Γνώση/κατανόηση - Προσεγγιστικοί παράγοντες των δημογραφικών 

φαινομένων. Η δυναμική της αναπαραγωγής στον άνθρωπο. 

8. Γνώση/κατανόηση - Αναπαραγωγική επιτυχία (reproductive success). Οι 

πολεμικοί αρχηγοί των Cheyenne. Mukogodo, Kipsigis. 

9. Γνώση/κατανόηση - Γαμηλιότητα-πολυγυνία. Dobe !Kung, Datoga κλπ. 

10. Γνώση/κατανόηση - Συγγένεια και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Ache, 

Yanomamo, Gambia, Μέση και Άπω Ανατολή. 

11. Γνώση/κατανόηση - Μακροβιότητα και Αναπαραγωγική γήρανση. 

12. Γνώση/κατανόηση - Δημογραφία και μικροεξέλιξη. Dobe !Kung, Pingelap, 

Tristan da Cunha, Fiji. 

13. Γνώση/κατανόηση - Μετανάστευση. Η περίπτωση των Αφρικανών της 

Αμερικανικής Ηπείρου. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις με χρήση Power-point. 
Επικοινωνία με e-mail. 
Internet browsers 
Software για την προβολή ντοκιμαντέρ. 
 

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 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής εργασία 
και παρουσίαση στην 
αίθουσα διδασκαλίας 

30 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

40 
 

  

  

  

  

  

Τελική παρουσίαση 
εργασίας 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 
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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. 

Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 

Η τελική εξέταση γίνεται: 

1. Με προφορική εξέταση (75% του τελικού 
βαθμου). 

2. Με την τελική εργασίας στο τέλος του 
εξαμήνου (25% του τελικού βαθμού).    

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα διδακτικά εγχειρίδια στους φοιτητές 
δίνονται σημειώσεις του διδάσκοντας καθώς και μια σειρά από επιστημονικά 
άρθρα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.  
Ενδεικτική συμπληρωματική βιβλιογραφία (Journals): 

1. Human Biology 
2. Evolutionary Anthropology 
3. Medical Anthropology 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δοθούν προς μελέτη διάφορα άρθρα, όχι 
μόνον από τα προαναφερόμενα επιστημονικά περιοδικά αλλά και από μια σειρά 
άλλων.  
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55ΕΕ1409 / ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΕΘΙΜΙΚΕΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΛΑΪΚΟ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 
Διδάσκων: Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ  

Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

       ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1409 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄- Η΄ (εαρινό) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

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 

 3 4,5 

   

   
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) 

ΟΧΙ 

 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 η γνωριμία των φοιτητών με τις μορφές των σύγχρονων 
τελετουργιών, όπως αυτές διαπιστώνονται στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, και με τις βασικές 
κοινωνικές και ιδεολογικές παραμέτρους που διέπουν την λειτουργία και τον σχηματισμό τους, 
όπως και η κατανόηση της έννοιας της εξέλιξης και διαχείρισης των παλαιότερων μορφών 
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παράδοσης, αλλά και των τρόπων με τους οποίους αυτές λειτουργούν. Επίσης, η εξοικείωση με τη 
λειτουργία φαινομένων όπως η εκκοσμίκευση, η εισαγωγή πολιτισμικών προτύπων, ο 
φολκλορισμός και η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση στην πράξη, με συγκεκριμένα παραδείγματα από 
τον σύγχρονο εθιμικό βίο του ελληνικού λαού. 
 

 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:  
- να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη βασική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετικά με τη 

νεωτερική κοινωνική και εθιμική Λαογραφία 

- να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται για 

την περιγραφή και μελέτη των φαινομένων της νεωτερικής θρησκευτικότητας 

- να γνωρίζουν και να περιγράφουν τις δομές, τους σκοπούς, τους στόχους και τα επιμέρους 

στοιχεία των σύγχρονων τελετουργιών 

- να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις βασικές δομές μιας σύγχρονης θρησκευτικής ή δημόσιας 

τελετουργίας, και τις κοινωνικές συνισταμένες και συνδηλώσεις της 

- να κατανοούν τη σημασία των τελετουργιών για τη μελέτη του σύγχρονου και νεωτερικού 

λαϊκού πολιτισμού στο σύνολό του 

- να κατανοούν τους μηχανισμούς δημιουργίας, τους σκοπούς και τις κατά καιρούς μετεξελίξεις 

των φαινόμενων αυτών. 

 
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 πηγών 

και βοηθημάτων 

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Η έννοια των τελετουργιών, η σχέση τους με τα ήθη και τα έθιμα και η 
εξέλιξή τους από τον μεταφυσικό στον κοινωνικό και ψυχαγωγικό 
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χαρακτήρα. Οι έννοιες του «παραδοσιακού» και του «λαϊκού» σήμερα. 
2. Η λειτουργία φαινομένων όπως η εκκοσμίκευση, η εισαγωγή 
πολιτισμικών προτύπων, ο φολκλορισμός και η πολιτισμική 
παγκοσμιοποίηση σε σχέση με την διαμόρφωση του σύγχρονου εθιμικού 
τοπίου. 
3. Εξαστισμός και αστικοποίηση του ελληνικού λαού σε κοινωνικό και 
πολιτισμικό επίπεδο. 
4. Νέες τελετουργίες στον κύκλο του χρόνου – στον ετήσιο εορτολογικό 
κύκλο και η λειτουργικότητά τους. 
5. Νέες τελετουργίες στον κύκλο της ζωής (γέννηση – γάμος – θάνατος) και 
η λειτουργικότητά τους. 
 
6. Νέες μορφές τελετουργιών, χαρακτηριστικά και τρόποι δημιουργίας τους: 
ανάμεσα στον φολκλορισμό και την εισαγωγή πολιτισμικών προτύπων. 
7. Κοινές μορφές εθίμων και κοινές τελετουργίες ανάμεσα σε διάφορες 
περιοχές, θρησκευτικά και πολιτισμικά συστήματα. 
8. Σύγχρονες εξελίξεις των ελληνικών θρησκευτικών εθίμων, και νέες 
μορφές τελετουργιών σε εκκλησιαστικό – ενοριακό πλαίσιο. 
9. Η στάση της Λαογραφίας έναντι των νέων τελετουργικών μορφών, και οι 
επιστημονικές και μεθοδολογικές τάσεις της μελέτης τους στην Ελλάδα και 
διεθνώς. 
10. Τρόποι και μορφές διαχείρισης παλαιότερων μορφών παράδοσης στον 
σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. 
11. «Νεογιορτές», νεοφανείς άγιοι και η λατρεία τους, ξενόφερτα 
πολιτισμικά, εθιμικά και τελετουργικά στοιχεία και η ενσωμάτωσή τους 
στον σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. 
12. Νέοι τομείς λαογραφικής έρευνας και ανανέωση της λαογραφικής 
θεματολογίας στα πλαίσια της «αστικής» και της «νεωτερικής» ελληνικής 
Λαογραφίας. 
13. Η συνεργασία με άλλους κλάδους των κοινωνικών και των 
ανθρωπολογικών επιστημών για την μελέτη των νεωτερικών εθιμικών και 
κοινωνικών πρακτικών του ελληνικού λαού – παραδείγματα. 

 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας 

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.) 

 Eπικοινωνία μέσω email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

Εργασίες 13 
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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 

 
59 

  

  

  

  
  

Τελική προφορική εξέταση 1,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 Τελική Αξιολόγηση: 
Προφορική εξέταση στα ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει:           

Ι.  Ερωτήσεις σχετικές με τη θεωρία, τη μέθοδο και 
την ιστορία της νεωτερικής θρησκευτικότητας και 
της μελέτης της.  

ΙΙ. Εξέταση και αξιολόγηση της κατανόησης του 
μαθήματος μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων, 
ή από την εργασία που εθελοντικά ο φοιτητής 
μπορεί να συγγράψει. 

Ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος, με κριτήριο την καλή γνώση 
της θεωρίας, της μεθόδου και της ιστορίας της μελέτης των 
λαϊκών εθιμικών και κοινωνικών λαϊκών πρακτικών, όπως 
έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

1. Βιβλίο [32998091]: Λαϊκή θρησκευτικότητα και εθιμικές πρακτικές, Μ. Γ. 
Βαρβούνης Λεπτομέρειες  

2. Βιβλίο [41955998]: Λαϊκή θρησκευτικότητα στον ελληνικό αστικό χώρο, Μ. Γ. 
Βαρβούνης Λεπτομέρειες  

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 
Μ. Γ. Βαρβούνης, «Θρησκευτική Λαογραφία: μια σύγχρονη θεώρηση της λαϊκής θρησκευτικότητας 
και της λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1, Αθήνα 2012, σ. 
669-691. 
Μ. Γ. Βαρβούνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία, Αθήνα 
1995. 
Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η συμβολή του Δημητρίου Λουκάτου στην έρευνα της ελληνικής θρησκευτικής 
Λαογραφίας», στο Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη – Παρασκευάς Ποτηρόπουλος (επιμ.), 
Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας «Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία», Αθήνα 
2008, σ. 50-64.  
Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η συμβολή του Δημ. Σ. Λουκάτου στη μελέτη της νεοελληνικής λαϊκής 
αγιολατρείας», Λαογραφία-Εθνογραφία στα Επτάνησα.  Γηγενή στοιχεία – επιρροές – αφομοιώσεις - 
σύγχρονη πραγματικότητα. Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου. Πρακτικά συνεδρίου, Αργοστόλι 2008, 
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σ. 149-156. 
Μ. Γ. Βαρβούνης, Θεμελιώδεις έννοιες και μορφές της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, Αθήνα 
2013. 
Μ. Γ. Βαρβούνης, Εισαγωγή στη Θρησκευτική Λαογραφία 1. Λαϊκή θρησκευτικότητα και 
παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη 2017. 
Μ. Γ. Βαρβούνης, Εισαγωγή στη Θρησκευτική Λαογραφία 2. Ο κύκλος του χρόνου – Ο κύκλος της 
ζωής – Ο κύκλος της λατρείας. Θεσσαλονίκη 2017. 
Μ. Γ. Βαρβούνης, Νεωτερική ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Συναγωγή μελετών θρησκευτικής 
λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014.  
Νικ. Περπατάρη, «Διάγραμμα της λαογραφικής ύλης και θεωρίες πολιτισμού», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 1, Αθήνα 2012, σ. 289-306.  
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5ΗΥΕ2 / ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ 
 

Διδάσκουσα: ΑΘΗΝΑ ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ 
Βαθμίδα: ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΕΣΠΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΗΥΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄- Η΄ (ΕΑΡΙΝΟ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03245/ 

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 η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις 
σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της λαογραφίας στον τρόπο έρευνας και μελέτης των 
αντικειμένων της λαϊκής τέχνης. Παρουσιάζονται οι επιμέρους μορφές της λαϊκής τέχνης και η 
απόκτηση της τοπικής ιδιοπροσωπίας τους μέσα από τη δημιουργική ενσωμάτωση πολιτισμικών 
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δανείων, με βάση το περιεχόμενο, τις τεχνικές παραγωγής, τη θεματολογία και τη μορφολογία των 
προϊόντων τους. Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στην παραδοσιακή τεχνολογία, στα εργαστήρια, τις 
οικονομικές σχέσεις τους, την κοινωνική θέση των μαστόρων, τα δίκτυα διαθέσεως των προϊόντων 
και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του λαϊκού γούστου. Τέλος, εξετάζονται η διακοσμητική και η 
συμβολική πλευρά των διαφόρων εικονιστικών μοτίβων και παραστάσεων, σε σύγκριση προς 
ανάλογα παραδείγματα άλλων λαών, καθώς και η διαχείρισή τους στη σύγχρονη εποχή, μέσα από 
τις διαδικασίες της ανάπλασης, της αναβίωσης και του φολκλορισμού. 
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:  

- να κατανοούν την έννοια του όρου «Λαϊκή Τέχνη» και να προσδιορίζουν τα χρονικά όρια 
της άνθισής της   

- να αναγνωρίζουν τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των εκφάνσεων της  
- να διακρίνουν τις υλικές, αισθητικές, κοινωνικές, οικονομικές και συμβολικές διαστάσεις 

των αντικειμένων της  
- να εφαρμόζουν τις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των αντικειμένων της λαϊκής 

τέχνης 
- να ορίζουν το νόημα της έννοιας «Διαχείριση» και να επιχειρηματολογούν για τους 

τρόπους διαχείρισης μορφών της λαϊκής τέχνης στη σύγχρονη εποχή. 

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 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στο περιεχόμενο και στον σκοπό του μαθήματος.  
2. Ανάλυση του περιεχόμενου του όρου Λαϊκή Τέχνη. Τα χρονικά όρια. Οι ιστορικοί, 

οικονομικοί, κοινωνικοί και άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην άνθισή της. 
Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. 

3. Η σπουδή της Λαϊκής Τέχνης και οι νεότερες κατευθύνσεις στη μελέτη της. 
4. Μουσεία και Λαϊκή Τέχνη. 
5. Μορφές της Λαϊκής Τέχνης. Το συμβολικό και κοινωνικό τους περιεχόμενο. Τεχνίτες και 

τεχνογνωσία. 
Αρχιτεκτονική: Τυπολογία στον ηπειρωτικό και νησιωτικό χώρο. Υλικά κατασκευής. 
Εθιμικές πρακτικές. - Ζωγραφική: Σύνδεση της λαϊκής ζωγραφικής με τη διακόσμηση 
των αρχοντικών. 

6. Λιθογλυπτική τέχνη: Η ανάπτυξή της στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. - 
Ξυλογλυπτική: Σημαντικά κέντρα ξυλογλυπτικής από τον 17ο έως και τον 19ο αι. Οι 
ξυλογλύπτες και η επαγγελματική οργάνωσή τους. Εκκλησιαστική και κοσμική 
ξυλογλυπτική. 

7. Κεραμική τέχνη: Η συνύπαρξη της τοπικής παραγωγής με τα εισαγμένα κεραμικά από 
τη Δύση. Η επίδραση της ισλαμικής τέχνης στη νεοελληνική κεραμική. Η παρουσία στον 
αιγαιακό χώρο μικρασιατικών κεραμουργημάτων (Iznik, Κιουτάχειας). 

8. Υφαντική: Οικοτεχνική και εργαστηριακή παραγωγή. Συμβολικός και κοινωνικός ρόλος 
των υφαντών. Υφαντά σπιτίσια και της φορεσιάς. 

9. Κεντητική: Οικοτεχνική και εργαστηριακή παραγωγή (συρμακέσηδες-τερζήδες). Τα 
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διακοσμητικά θέματα. Το κοινωνικό και συμβολικό περιεχόμενο της κεντητής 
διακόσμησης. Αποτύπωση πολιτισμικών δανείων. Κεντήματα για τον στολισμό του 
σπιτιού και της φορεσιάς. 

10. Οι τοπικές ενδυμασίες ως στοιχείο συνάντησης πολλών λαϊκών τεχνών. 
11. Οι τοπικές ενδυμασίες σήμερα. Νέες χρήσεις - νέες μορφές. 
12. Κοσμική αργυροχοΐα. Η συνήθεια του στολισμού συγκεκριμένων σημείων του 

ανθρώπινου σώματος. Συμβολικό περιεχόμενο. O διακοσμητικός, φυλακτικός και 
αποταμιευτικός χαρακτήρας τους. Η σύνδεσή τους με τις διαβατήριες στιγμές της ζωής 
των ανθρώπων (αρραβώνας, γάμος, βάφτιση), και με τις μεγάλες εορτές του 
παραδοσιακού χρόνου. Ισλαμικές/οθωμανικές και ευρωπαϊκές επιδράσεις. 
Εκκλησιαστική αργυροχοΐα. 

13. Επίσκεψη σε τοπικό Λαογραφικό/Εθνολογικό Μουσείο.  
  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο (φυσική παρουσία) και 

επισκέψεις σε Μουσεία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 E-class όπου γίνεται ανάρτηση της προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας, του σχεδιαγράμματος του μαθήματος, 
των θεμάτων εργασιών, της εξεταστέας ύλης, επιπλέον 
βιβλιογραφικού υλικού σε pdf, νέων για μουσειακές 
εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιστοσελίδων 
και λοιπών διαδικτυακών πηγών συναφών με το 
περιεχόμενο του μαθήματος 

 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με Power Point και 
προβολή video 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

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 
Διαλέξεις 30 

Επισκέψεις σε Μουσεία 9 

Εργασία  
13 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις εξετάσεις  

59 

Προφορική εξέταση       1,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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 

Τελική Αξιολόγηση: 
Προφορική εξέταση στα ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει 
ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος, με κριτήριο την καλή γνώση 
της θεωρίας, της μεθόδου και του περιεχομένου της Λαϊκής 
Τέχνης και των μορφών της, όπως έχουν διδαχθεί κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου. 
 
Προαιρετική εκπόνηση εργασίας, η οποία μπορεί να 
εξασφαλίσει μέχρι 3 βαθμούς επιπλέον του βαθμού της 
τελικής εξέτασης. Η παρουσίασή της γίνεται με τη χρήση 
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Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

power point στην τάξη.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

- Μ. Γ. Βαρβούνης, Ελληνικός Λαϊκός πολιτισμός και τουρισμός, εκδ. Πεδίο, Αθήνα  2013. 
- Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, Θεωρητικά, 

Μεθοδολογικά, Θεματικές, τόμ. Α΄, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2012. 
 

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
Αυδίκος Ε. (2009), Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού. Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, 
ταυτότητες, Κριτική, Αθήνα. 

       Βαρβούνης Μ. Γ. (2000), «Η εξέλιξη της ελληνικής λαογραφίας και η “σχολή των 
Ιωαννίνων”», στο Μικρά Λαογραφικά, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, σ. 54-65. 

Βαρβούνης Μ. Γ. – ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ Ν. (2012), Η αγγειοπλαστική τέχνη και παράδοση στη Σάμο. Η 
μαρτυρία της συλλογής του Μιχάλη Στ. Σταυρινού, εκδ. Υπερόριος, Αθήνα. 
Βρέλλη-Ζάχου Μ. (2003), H ενδυμασία στη Zάκυνθο μετά την ΄Eνωση, 1864-1910. Συμβολή στη 
μελέτη της ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος, Έκδοση Ιδρύματος Αγγελικής 
Χατζημιχάλη, Αθήνα.  
Βρέλλη-Ζάχου Μ. – Μαχά-Μπιζούμη Ν. (2010), «Έχει η Πρέβεζα τοπική φορεσιά;» Πρακτικά του 
Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας (16-20 Σεπτεμβρίου 
2009), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας, Ακτία Νικόπολις, Πρέβεζα, σ.399-421. 
Braudel F. (1995), Υλικός πολιτισμός. Οικονομία και καπιταλισμός (15ος-18ος αιώνας), μετάφραση: 
Αικ. Ασδραχά, Εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Αγροτικής Τραπέζης, Αθήνα. 
Γκαζή ΑΝΔΡ. (2012), «Εθνικά μουσεία στην Ελλάδα: όψεις του εθνικού αφηγήματος», στο 
Αλεξάνδρα Μπούνια και Ανδρομάχη Γκαζή (επιμ.), Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. Ιστορία και 
Προοπτική, εκδ. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα, σ. 36-71. 
Ζώρα Π. (1990-1992), «Συμβολική και σημειωτική προσέγγιση της ελληνικής λαϊκής τέχνης», 
Λαογραφία, 36, σ. 1-77. 
Κατσιαρδή-Hering O. (2003), Τεχνίτες και τεχνικές βαφής νημάτων. Από τη Θεσσαλία στην Κεντρική  
Ευρώπη (18ος-αρχές 19ου αι.), εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα.     
Καυταντζόγλου Ρ. (2003),  «Περί λαογραφικών μουσείων, ‘λαϊκού πολιτισμού’, και ΄κοινού΄ των 
μουσείων, Εθνογραφικά, 12-13, σ. 33-46. 
Κορρέ-Ζωγράφου Κ. (1995), Τα κεραμεικά του ελληνικού χώρου, εκδ. οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ, Αθήνα. 
Κορρέ-Ζωγράφου Κ. (2002), Χρυσικών έργα, 1600-1900. Ε Λ ΙΑ, Αθήνα. 
Κορρέ-Ζωγράφου Κ. (2008), Το βραχιόλι. Νεοελληνικό και ethnic, 19ος-20ός αιώνα, Συλλογή 
Κατερίνας Κορρέ-Ζωγράφου, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα. 
Κυριακίδου-Νέστορος Α. (1965), Τα υφαντά της Μακεδονίας και της Θράκης, Ε.Ο.Ε.Χ., Αθήνα. 
Λουκόπουλος Δ. (1985), Πώς υφαίνουν και ντύνονται οι Αιτωλοί, εκδ. «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα. 
Μαχά-Μπιζούμη Ν. (2009), «Φελόνιο διαμορφωμένο από στολιστικό κέντημα κρητικής κεντητικής 
τέχνης (18ος αι.). Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των κεντητών υφασμάτων», στο συλλογικό 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης και Παν. Τζουμέρκας (επιμ.), Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του 
Ι. Μ. Χατζηφώτη, τόμ. Β΄, Αλεξάνδρεια, σ. 249-283.  
Μαχά-Μπιζούμη Ν. (2011), Τα πτυχωτά ʽφουστάνιαʼ της Χίου (16ος αι. – αρχές 20ού). Πολυτυπία και 
παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου, 
Διδακτορική διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  
Μαχά-Μπιζούμη Ν. (2012), «Η ελληνική κεντητική τέχνη (β΄μισό 17ου αι. – αρχές 20ού): Μια 
απόπειρα “ανάγνωσης” των ιστοριών που αφηγούνται τα δημιουργήματά της», στο συλλογικό τόμο 
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55ΥΚΕ1704 / Λογοτεχνία της γενιάς του 1880 και Λαογραφία 

 
 

Διδάσκων: Θανάσης Β. Κούγκουλος 
Βαθμίδα: ΕΔΙΠ  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΚΕ1704 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο και μετά 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λογοτεχνία της γενιάς του 1880 και Λαογραφία 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 
   

   
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 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03263/ 

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 η  κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών-τριών της 
αλληλεπίδρασης Λογοτεχνίας και Λαογραφίας. Διερευνούνται οι επαφές της επιστήμης της 
Λαογραφίας και γενικότερα των λαογραφικών αναζητήσεων από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 
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20ου αιώνα με την ελληνική πεζογραφία και ποίηση της γενιάς του 1880. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, υπολογίζουμε ότι οι φοιτητές-τριές θα είναι σε θέση: 
- Να γνωρίζουν ότι η λογοτεχνία της γενιάς του 1880 (το λεγόμενο ηθογραφικό διήγημα και η 
ποίηση της ονομαζόμενης Νέας Αθηναϊκής Σχολής) αναπτύσσει διαλεκτική σχέση με τον ερευνητικό 
προσανατολισμό της Λαογραφίας, εγκολπώνεται τη θεματική της καθημερινής ζωής στην ύπαιθρο 
και στο άστυ και αναδεικνύει τον λαϊκό πολιτισμό.  
- Να διακρίνουν τον κομβικό ρόλο στη λογοτεχνία της γενιάς του 1880 του θεμελιωτή της ελληνικής 
Λαογραφίας Νικόλαου Πολίτη, ο οποίος είναι ο κύριος εμπνευστής του περίφημου διαγωνισμού 
διηγήματος από το περιοδικού Εστία το 1883 και πιθανότατα ο συγγραφέας της αντίστοιχης 
προκήρυξης του διαγωνισμού.  
- Να αντιληφθούν ότι η ποίηση, υπό την επίδραση των λαογραφικών σπουδών, ανακαλύπτει νέα 
πρότυπα στο δημοτικό τραγούδι και καθιερώνει τη δημοτική ως την κατεξοχήν ποιητική γλώσσα. 
- Να διακριβώσουν ότι, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, η επίδραση της Λαογραφίας είναι εμφανής 
όχι μόνο στους λογοτέχνες του ελλαδικού χώρου, αλλά και στους συγγραφείς του εξωελλαδικού 
ελληνισμού της οθωμανικής Ανατολής. 

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 

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ρομαντισμός, ρεαλισμός, νατουραλισμός και λαογραφικές αναζητήσεις στην ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία.  
2. Η έννοια της γενιάς στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. 
3. Η λογοτεχνία ως έκφραση της ιδεολογίας του νέου ελληνικού βασιλείου. 
4. Ελληνική ρομαντική λογοτεχνία 1830-1880. 
5. Προπαρασκευή και προϋποθέσεις της λογοτεχνίας του 1880. 
6. Η συμβολή της λαογραφικής έρευνας στη συγκρότηση της λογοτεχνίας του 1880. 
7. Εισαγωγικά για την ποίηση και την πεζογραφία του 1880: όροι και ορισμοί. 
8. Το ηθογραφικό διήγημα και η σχέση του με την ευρωπαϊκή ρεαλιστική πεζογραφία. 
9. Το λαογραφικό υπόστρωμα της διηγηματογραφίας του Βιζυηνού.  
10. Λαογραφικές αποτυπώσεις στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη.     
11. Η κοινωνική διάσταση της ηθογραφίας (Κ. Χατζόπουλος, Κ. Παρορίτης, Κ. Θεοτόκης) 
12. Το ελληνικό πρωτότυπο μυθιστόρημα της περιόδου 1880-1900 και η σχέση του με την 
ηθογραφία.    
13. Λαογραφικές καταγραφές στην πεζογραφία θρακικής σκηνογραφίας: Σ. Σαραντίδης, Ν. Φαρδύς.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

 Παρουσιάσεις ανά μάθημα με power point και 
συστηματική χρήση διαδικτύου για αναζήτηση 
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

επιστημονικής πληροφόρησης. 

 Στο open eclass είναι αναρτημένα ποικίλα σχετικά 
επιστημονικά άρθρα, σε διάφορες γλώσσες, που 
ανανεώνονται συνεχώς ανάλογα με την τρέχουσα 
βιβλιογραφία. Επίσης είναι αναρτημένα: α. ανθολόγιο 
λογοτεχνικών κειμένων και β. αναλυτικές οδηγίες (με 
μεθοδολογικές αρχές και εξήγηση των συστημάτων 
παραπομπών) για τη συγγραφή των προαιρετικών 
εργασιών στο μάθημα. 

 Επικοινωνία μέσω E-MAIL 

 
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 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

 

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, με ερωτήσεις 
ανάπτυξης και σχολιασμό ποιητικών και πεζογραφικών 
κειμένων που περιλαμβάνονται στο Ανθολόγιο του 
μαθήματος. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα: 

 Μ. Γ. Βαρβούνης, Ο Γεώργιος Μέγας (1893-1896)και η επιστημονική οργάνωση των 
ελληνικών λαογραφικών σπουδών, Σταμούλης, Αθήνα 2016. 

 Γ. Πατερίδου, «Για νάρθω σ’ άλλη ξενιτειά». Αφηγήσεις του τόπου στην πεζογραφία της 
γενιάς του 1880. Βιζυηνός, Ψυχάρης, Εφταλιώτης, Καρκαβίτσας, Παπαδιαμάντης, 
OPPORTUNA, Πάτρα 2012.  

 
 Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Βαρελάς Λ., Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος. Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού 
(1873-1896), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2014. 

 Βαρελάς Λ., «Τα κωνσταντινουπολίτικα πεζογραφήματα του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη 
(1861-1934)», στο Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία. Πρακτικά 
Συνεδρίου, επιμ. Χ. Αθ. Μηνάογλου, Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, (Αθήνα 2018, σσ. 
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129-150. 

 Beaton R., Η ιδέα του έθνους στην ελληνική λογοτεχνία. Από το Βυζάντιο στη σύγχρονη 
Ελλάδα, μτφρ. Ε.Πιπίνη - Π. Νοτιά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2015. 

 Βουτούρης Π., Ως εις Καθρεπτην… Προτάσεις και υποθέσεις για την ελληνική πεζογραφία 
του 19ου αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα 1995. 

 Γκότση Γ., Η ζωή εν τη πρωτευούση. Θέματα αστικής πεζογραφίας από το τέλος του 19ου 
αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα 2004. 

 Κούγκουλος Θ. Β., «Ηθογραφικό διήγημα και έξω ελληνισμός στον ύστερο 19ο αιώνα: η 
περίπτωση του Νικολάου Β. Φαρδύ από τη Σαμοθράκη», στο Α. Αργυρίου (επιμ.), Πρακτικά 
Β΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών: Η Ελλάδα των Νησιών από τη 
Φραγκοκρατία ως σήμερα, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών – Τμήμα 
Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 10 – 12 Μαΐου 2002, Τόμος Α΄, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2004, σσ. 295-310.  

 Κούγκουλος Θ. Β., «¨Κυρκοραδος ο τσαρλατανος εν Σαμοθρκ¨: Μία ανέκδοτη ηθογραφική 
σάτιρα του Νικολάου Β. Φαρδύ», στο Σ. Ν. Δορδανάς – Θ. Μαλκίδης (επιμ.), Σαμοθράκη. 
Ιστορία – Αρχαιολογία – Πολιτισμός, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Σαμοθράκη 1 & 2 
Σεπτεμβρίου 2006, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 273-294. 

 Κούγκουλος Θ. Β., «Δύο μυθιστορήματα στο περιθώριο της πεζογραφίας του 1880: Η 
εικόνα του Έλληνα αστού της οθωμανικής περιφέρειας», στο Ζ. Γαβριηλίδου - Μ. 
Κωνσταντινίδου - Ν. Μαυρέλος - Ι. Ντεληγιάννης - Ι. Παπαδοπούλου - Γ. Τσομής - Π. 
Συμεωνίδου (επιμ.), Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία, Πρακτικά του Διεθνούς 
Επετειακού Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
του Δ.Π.Θ., Β΄ Τόμος, Πανεπιστημιούπολη Δ.Π.Θ. 9-11 Οκτωβρίου 2015, Σαΐτα, Κομοτηνή 
2018, σσ. 333-357: http://www.saitapublications.gr/2018/04/ebook.223.html 

 Mackridge P., “The textualisation of place in Greek fiction 1883 – 1903”, Journal of 
Mediterranean Studies 2 (1992), σσ. 148 – 168. 

 Μηλιώνης Χ., «Παπαδιαμάντης και ηθογραφία ή ηθογραφίας αναίρεσις», στο Σημαδιακός 
και αταίριστος, Νεφέλη, Αθήνα 1994, σσ. 47-72. 

 Μουλλάς Π., Ο χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για την παραλογοτεχνία του 19ου αιώνα, 
Σοκόλης, Αθήνα 2007. 

 Ντενίση Σ., «Τα αυτοτελώς εκδεδομένα μυθοπλαστικά πεζογραφήματα της δεκαετίας του 
1880 και ο μύθος (;) της ηθογραφίας», στο Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κριτική από τον 
Διαφωτισμό έως σήμερα. Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Φιλολογίας – Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων 
Ελληνικών Σπουδών – ΣοκόληςΚουλεδάκης, Αθήνα 2014, σσ. 519-528. 

 Παπακώστας Γ., Η ζωή και το έργο της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, Ελληνικό Λογοτεχνικό 
και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1980. 

 Παπακώστας Γ., Το περιοδικό Εστία και το διήγημα, Εκπαιδευτέρια Κωστέα-Γείτονα, Αθήνα 
1982. 

 Πολίτης Α., Η ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος 1830-1880. Ποίηση, πεζογραφία, 
θέατρο, πνευματική κίνηση, αναγνώσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 
2017. 

 Πολίτου Μαρμαρινού Ε. - Ντενίση Σ. (επιμ.), Το διήγημα στην ελληνική και στις ξένες 
λογοτεχνίες, Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας - Gutenberg, Αθήνα 
2009. 

 Tonnet H., «Για μια καινούργια ανάγνωση του ελληνικού «λαϊκού» μυθιστορήματος του 
19ου αι», στο M. Morfakidis (επιμ.), Φιλόπατρις. Αφιέρωμα στον Αλέξη Eudald Sola, Centro 
de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών 
Σπουδών, Granada 2004, σσ. 59-170. 

 Tonnet H., Des Mystères de Constantinople aux Misérables d'Athènes. Le «roman-
feuilleton» grecau XIXe siècle, Classiques Garnier, Paris 2018. 

 Φαρίνου – Μαλαματάρη Γ., Αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδιαμάντη 1887-1910, Κέδρος, 
Αθήνα 1987. 

 Χρυσανθόπουλος Μ., «Ρευστή ταυτότητα και εσωτερική ετερότητα: έξω και μέσα Έλληνες 
στον ύστερο δέκατο ένατο αιώνα», Γράμμα 6 (1998), σσ. 31 – 60. 
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55ΕΣΤΗ47 / ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Διδάσκουσα: ΝΤΟΥΣΑΝΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΥΡΕΜ-ΚΩΤΣΟΥ  
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΣΤΗ47 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε, ΣΤ, Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ 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 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4,5 
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 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΈΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03249/ 

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  

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο υλικός πολιτισμός, οι οικισμοί, η αρχιτεκτονική και η χωροταξική 
οργάνωση των νεολιθικών κοινωνιών στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης.  
 
Συγκεκριμένα: 
 

 Προσφέρει αναλυτική επισκόπηση στην αρχαιολογία και στην ιστορία των πρώιμων 
αγροτικών κοινωνιών στη βόρεια Ελλάδα. 
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 Παρέχει την άμεση επαφή με το αρχαιολογικό υλικό και τη μελέτη του. 
 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 

 Να γνωρίζουν τις ομοιότητες τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των κοινωνιών των 
πρώιμων γεωργών και κτηνοτρόφων στη βόρεια Ελλάδα, έτσι όπως αυτές εκφράζονται 
στις βασικές κατηγορίες του υλικού τους πολιτισμού  (π.χ. τύποι οικισμών και σπιτιών, 
ταφικές πρακτικές, τέχνεργα και τέχνη). 

 

 Να γνωρίζουν τις κοινωνικές αλλαγές που συντελέστηκαν σε αυτές τις κοινωνίες 
διαχρονικά, από την αρχή της νεολιθικής (αρχή του αγροτικού τρόπου ζωής) έως το 
τέλος της περιόδου. 

 

 Να γνωρίζουν πως χρησιμοποιείται ο υλικός πολιτισμός ως εργαλείο για την 
προσέγγιση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, της κοινωνικής τους οργάνωσης, 
των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων και τον ρόλο τους τόσο σε τοπικό όσο και σε 
ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο.   

 

 Να γνωρίζουν στη πράξη πως χρησιμοποιούνται τα βασικά υλικά κατάλοιπα στη 
χρονολόγηση των περιόδων της Νεολιθικής. 

 

 Να γνωρίζουν πως χρησιμοποιούνται τα αρχαιολογικά αρχεία στην εκπαίδευση.   

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,  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,  
Αυτόνομη εργασία,  
Ομαδική εργασία,  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Τα βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Νεολιθικής περιόδου. 

2. Οργάνωση των κοινωνιών και τα υλικά τους κατάλοιπα. 

3. Οργάνωση και χρήση του χώρου ως εργαλείο για την προσέγγιση της κοινωνικής 

οργάνωσης των τοπικών κοινωνιών. 

4. Το νοικοκυριό ως βασική κοινωνική μονάδα των νεολιθικών κοινοτήτων. Θεωρητικά 

ζητήματα και η αρχαιολογική αποτύπωση.  
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5. Αρχή του παραγωγικού σταδίου στη βόρεια Ελλάδα. 

6. Τύποι οικισμών, η εσωτερική τους οργάνωση, η αρχιτεκτονική και τα νοικοκυριά στη 

βόρεια Ελλάδα.  

7. Αγροτική οικονομία και ο κοινωνικός της ρόλος.  

8. Ερμηνευτικές προτάσεις των αρχαιολογικών δεδομένων σχετικά με την καθημερινή 

ζωή και την κοινωνική οργάνωση των νεολιθικών κοινοτήτων στη βόρεια Ελλάδα.   

9. Νεολιθική περίοδος στη Θεσσαλία. 

10. Νεολιθική περίοδος στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. 

11. Νεολιθική περίοδος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

12. Διαδραστική χρήση του αρχαιολογιού υλικού στη μελέτη των πρώιμών γεωργών 

στη βόρεια Ελλάδα.  

13. Διαδραστική χρήση του αρχαιολογιού υλικού στην εκπαίδευση.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα. 

Στους φοιτητές δίδεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης 

στην ανασκαφή / επιφανειακή έρευνα / καταγραφές 

αρχαιολογικών υλικών και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα στα αρχαιολογικά μουσεία.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο 
λογισμικό (ppt και διαδίκτυο).  

 Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 

μέσω πλατφόρμας classweb. 

 Eπικοινωνία μέσω email. 

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 

Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
49,5 

Συγγραφή εργασίας 21 
Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 Τελική αξιολόγηση γίνεται με τρίωρη γραπτή 
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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. 

Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

 Ερωτήσεις Ανάπτυξης  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Συγγράμματα:  
 
Κ. Τουλούμης 1999. Πριν από την ιστορία. Μια εισαγωγή στη προϊστορική αρχαιολογία. 
Δ. Ρ. Θεοχάρης 2000. Νεολιθικός πολιτισμός 
Α. Σάμψων 2014. Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου. Αθήνα: Καρδαμίτσα, κεφάλαιο 
10 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
 
S. Andreou, M. Fotiadis και K. Kotsakis, 2001. Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic 
and Bronze Age of Northern Greece. Στο Aegean Prehistory. A Review. T. Cullen (επιμ.) 
American Journal of Archaeology Supplement 1. Boston: Archaeological Institute of America, 
259-327. 
 
Σ. Ανδρέου και Κ. Κωτσάκης 1986. Διαστάσεις του χώρου στην Κεντρική Μακεδονία: 
Αποτύπωση της ενδοκοινοτικής οργάνωσης του χώρου. Στο Αμυτός, Τιμητικός τόμος για τον 
Καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο (Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη, 57-88. 
 
Α.Βλαχόπουλος και Δ. Τσιαφάκη, 2017. Αρχαιολογία. Μακεδονία και Θράκη. Αθήνα: 
Μέλισσα. 
 
P. Halstead 1999. Neighbours from Hell? The Household in Neolithic Greece. Στο P. Halstead 
(επιμ.) Neolithic Society in Greece, 77-95. 
 
P. Halstead 1989. The economy has a normal surplus: economic stability and social change 
among early farming communities in Thessaly, Greece. Στο P. Halstead and J. O’Shea (επιμ.) 
Bad year economics. Cultural responses to risk and uncertainty, 68-80. 
 
V. Kilikoglou, Y. Bassiakos, A. P, Grimanis, K. Souvatzis, A. Pilali-Papasteriou, A. 
Papanthimou-Papaefthimiou 1996. Carpathian obsidian in Macedonia, Greece, Journal of 
Archaeological Science 23: 343-349. 
 
K. Kotsakis 1999. What Tells can Tell: Social Space and Settlement in the Greek Neolithic. 
Στο P. Halstead (επιμ.), Neolithic Society in Greece, 66-76. 
 
K. Kotsakis 2006. Settlement of Discord: Sesklo and the Emerging Household. Στο N. Tasic 
και C. Grozdanov (επιμ.), Homage to Milutin Garasanin, 207-220.  
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Κ. Κωτσάκης 2004. Ο νεολιθικός οικισμός χώρος παραγωγής και ιδεολογίας. Στο Α.-Φ. 
Λαγόπουλος (επιμ.), Η Ιστορία της Ελληνικής Πόλης, Αθήνα: Ερμής, 55-68. 
 
S. Kotsos και D. Urem-Kotsou, 2007. Filling in the Neolithic Landscape of Central Macedonia, 
Greece. Στο N. Tasic και C. Grozdanov (επιμ.), Homage to Milutin Garasanin, 193-207. 
 
Ντ. Ούρεμ-Κώτσου και Σ. Κώτσος, 2018.  Νεολιθικοί οικισμοί στην πεδιάδα της 
Θεσσαλονίκης και στη λεκάνη της Μυγδονίας. Στο Μ. Βαρβούνης, Γ. Τσιγάρας, Ε. Βόγλη 
(επιμ.), Διεπιστημονικές διαδρομές από το παρόν στο παρελθόν, 275-306. 
 
Urem-Kotsou, D., Dimoula, A., Elezi, G., Papadakou, T., Papaioannou, A., Saridaki, N., 
Siamidou, I., Silva, T., Tzemopoulou, Ei., Kotsakis, K., 2017, Patterns in contemporaneous 
ceramic traditions: inter-regional relations between Thessaly and Macedonia during the 
Early and Middle Neolithic. Στο A. Sarris, E. Kalogiropoulou, T. Kalayici και E. Karimali (επιμ.), 
Communities, Landscapes and Interaction in Neolithic Greece. Michigan, Ann Arbor: 
International Monographs in Prehistory, 324-338 
 
Γ. Παπαθανασόπουλος, 1996. Νεολιθικός πολιτισμός στην Ελλάδα, Αθήνα 
 
Α. Πεντεδέκα, 2008. Δίκτυα ανταλλαγής της κεραμικής στη νεολιθική Θεσσαλία, 
Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
 
C. Perlés, 2001. The Early Neolithic in Greece. Cambridge University Press  
 
C. Perlés και K. Vitelli, 1999. Craft Specialization in the Neolithic of Greece. Στο P. Halstead 
(επιμ.) Neolithic Society in Greece, 96-107. 
 
C. Runnels, Payne C., Rifkind N.V., Chantel W., Wolf N.P., LeBlanc S.A. 2009. Warfare in 
Neolithic Thessaly, A Case Study. Hesperia 78 (2), 165-194. 
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55ΣΤΥΕ2 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

 
Διδάσκουσα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΑΒΒΑ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2018-19) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΣΤΥΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (από το 
4ο εξάμηνο) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολιτική Ανθρωπολογία 

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 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03214/ 

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 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 

 
 Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει την έννοια του «πολιτικού» στην ανθρωπολογία 
και ταυτόχρονα να προσδώσει στον όρο μια ιστορική διάσταση. Το βασικό ζήτημα για το 
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οποίο γίνεται λόγος είναι οι ποικίλες αναπαραστάσεις του «άλλου» και οι σχέσεις ή 
δυνάμεις που δημιουργούνται από πλέγματα οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών ή 
άλλων αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων.  Η πολιτική οργάνωση, το ζήτημα των 
σχέσεων δύναμης / εξουσίας, καθώς επίσης κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί 
συσχετισμοί δυνάμεων θα μελετηθούν μέσα από συγκεκριμένες εθνογραφικές εμπειρίες 
σε συνάρτηση με το πολιτικο-κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής κατά την οποία 
καταγράφηκαν. Το μάθημα αποσκοπεί στο να διερευνηθούν οι τάσεις αλλά και οι 
προοπτικές της σύγχρονης πολιτικής  ανθρωπολογίας αλλά και της πολιτικοποιημένης 
γνώσης. 
 
Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

 Διακρίνει την επιστήμη της πολιτικής ανθρωπολογίας από την πολιτική επιστήμη 
 

 Να κατανοεί τον ρόλο της αποικιοκρατίας και τη θέση των πολιτικών συστημάτων 
των αποικιών στη διαμόρφωση της πολιτικής θεωρίας 

 
 Να συνειδητοποιήσει την διαπολιτισμικότητα της πολιτικής έκφρασης και συνεπώς 

να αποκτήσει διαπολιτισμικούς φακούς 
 

 Να συνειδητοποιήσει την αξία στην ισονομία και τη δημοκρατία όπως αυτές οι 
αξίες εκφράστηκαν διαφορετικά μέσα από Ευρωπαϊκά και μη-ευρωπαϊκά 
περιβάλλοντα  

 
 Να γίνει κτήμα του ο νέος ανθρωπισμός που πρεσβεύει τον σεβασμό στον 

άνθρωπο και τη φύση όπως εκφράστηκε μέσα από την επιστήμη της πολιτικής 
ανθρωπολογίας. 

 
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 πληροφοριών και μελετών περίπτωσης 
Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
Σπουδή στη διεπιστημονικότητα 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Ανεκτικότητα και ευαισθησία σε πολιτικά ζητήματα και μη-ανοχή σε οποιαδήποτε 
ιδεολογία απολυταρχισμού 
Άσκηση κριτικής και αναστοχασμού 
Παραγωγή δημιουργικής σκέψης 
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3.Περιεχόμενο μαθήματος 

Ζητήματα προς διερεύνηση: 

1.Διερεύνηση του όρου «πολιτικός». Τί σημαίνει πολιτική ανθρωπολογία; Σε ποιούς 
απευθύνεται; Το αντικείμενο μελέτης της πολιτικής ανθρωπολογίας στο πέρασμα του 
χρόνου. Σχέσεις πολιτικές: σχέσεις συμπαγείς και σταθερές ή αντικείμενα αλλαγής και 
διαρκώς εναλλασσόμενων οικονομικο-κοινωνικών συσχετισμών και ιστορικών συγκυριών; 

Βασικά ερωτήματα: ποιός έχει τη δύναμη / εξουσία (πολιτική, οικονομική, 
πολιτισμική), πώς την ασκεί, σε βάρος ποιού, τελικά τί σχέσεις προκύπτουν  

πλειοψηφίας/μειοψηφίας; 
δυνατού/αδύναμου; 
εξουσιαστή/εξουσιαζόμενου; 
θύτη/θύματος; 
κυρίαρχου/υπόδουλου; 
(άλλα πιθανά ζευγάρια πολιτικών σχέσεων;) 
 

2.Είναι το πολιτικό πάντα άμεσα αντιληπτό και ορατό; Η πολιτική ανήκει κάποια 
ξεχωριστή, επίσημη και ευδιάκριτη σφαίρα δραστηριοτήτων; Μπορούν ενέργειες όπως μια 
απεργία πείνα ενός φυλακισμένου ή ακόμη η άρνηση του τηλεθεατή να παρακολουθήσει 
τα ριάλιτι τηλεπαιχνίδια στην τηλεόραση (και πολλά άλλα ) να θεωρηθούν πολιτικές 
ενέργειες; 
 
3.Μικροπολιτική /μακροπολιτική δηλαδή, από την πολιτική της καθημερινής ζωής στις 
επίσημες πολιτικές που κατά καιρούς εφαρμόζονται/επιβάλλονται. Αφανείς, καθημερινοί 
άνθρωποι/στρατηγοί, πολιτικοί, διπλωμάτες και πάσης φύσεως ηγέτες (ακόμη και 
θρησκευτικοί).  Η αλληλεξάρτηση πολιτικής και ιστορίας. Οι ιδιάζουσες σχέσεις της 
επιστήμης της κοινωνικής ανθρωπολογίας με τα πολιτικά συμφραζόμενα της εποχής της 
ακαδημαϊκής της παγίωσης (αρχές του 20ου). Αποικιοκρατία, σχέσεις πολιτικής εξάρτησης 
(άμεσης και έμμεσης). Οι αποικιακές διακυβερνήσεις, οι εκκλησιαστικές αποστολές ή 
αλλιώς ο καταναγκαστικός εκχριστιανισμός-εκπολιτισμός των άλλων («βαρβάρων», 
«αγρίων», «πρωτόγονων», «παραδοσιακών», πάντως «μη δυτικών»). Μια μορφή βίαιης 
δυτικοποίησης δηλαδή, το δυτικό ως πανάκεια. Ο ανθρωπολόγος εν τω μέσω 
κοσμογονικών αλλαγών. Ναι μεν η σύνδεσή του με τους σκοπούς και τα μέσα της 
αποικιοποίησης άδικη και μονομερής αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι κατάφερε με 
επιτυχία να συλλάβει και να καταγράψει έναν κόσμο που άλλαζε διαρκώς κυρίως υπό την 
επίδραση της εντατικής αποικιοποίησης και δυτικοποίησης (που εν μέρει εκπροσωπούσε 
με την παρουσία και τις καταγραφές του).  
 
4.Αρχές του 20ου δηλ. τρείς πρώτες δεκαετίες, μελέτη των κατακερματισμένων και 
ακέφαλων Πολυνησιακών και Μελανησιακών κοινωνιών/πολιτικών συστημάτων 
(Μαλινόφσκι),  
 
5.Μετά τη δεκαετία του 40 μελέτη των συγκεντρωτικών και δομημένων Νειλωτικών 
κοινωνιών /πολιτικών συστημάτων (Ράντκλιφ-Μπράουν, Μπαλαντιέ),  
 
6.Δεκαετία 70-80 και Μαρξιστικά προσανατολισμένες κριτικές για τη σιωπηλή ανοχή ή 
ακόμη και σύμπραξη της δυτικής επιστήμης και της αποικιοκρατίας (Ασάντ, Σαίντ, Γούλφ),  
 
7. Κοινωνίες χωρίς Κράτος. Το παράδειγμα των Ινδιάνικων φυλαρχιών μέσα από το έργο 
του Π. Κλάστρ. Η έννοια της ισονομίας. 
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8. Προβιομηχανικά πολιτικά συγκεντρωτικά και μη συγκεντρωτικά συστήματα 
 
9.Θρησκεία και πολιτική 
 
10.Σύγχρονες πολιτικο/οικονομικές αναλύσεις που συνεξετάζουν πλήθος αμιγώς πολιτικές 
και οικονομικές εξαρτήσεις αλλά ταυτόχρονα δίνουν το λόγο και στις μικροπολιτικές του 
φύλου, των άλλων (προσφύγων, μειονοτικών) και στα ανθρώπινα δικαιώματα (βλ. 
Γκλέντχιλ). 
 
11.Οι Πολιτικές της ταυτότητας: εθνικισμός και εθνοτισμός. 
 
12.Παγκοσμιοποίηση, εκσυγχρονισμός και πολιτικές. 
 
13. Μοντερνισμός, Μεταμοντερνισμός και εξουσίες επί του σώματος. 
 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία/διαλέξεις σε αίθουσα 

Ανθρωπολογικοί περίπατοι και συζητήσεις στην πόλη 

της Κομοτηνής με τους φοιτητές. Οι περίπατοι 

αφορούν το παρελθόν της πόλης και τους ιστορικούς 

πληθυσμούς της όπως πχ, τον εβραϊσμό της πόλης. Η 

μέθοδος αυτή δοκιμάστηκε πιλοτικά το έτος 2018-19 

και οδήγησε σε μια αξιόλογη συλλογή φωτογραφικού 

και πληροφοριακού υλικού που θα αποτελέσει τη 

βάση για μια μελλοντική εκθεσιακή φοιτητική δράση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του 
διδακτικού υλικού) 
Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και επικοινωνία 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webmail 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σεμινάρια 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
10 

Διαδραστική διδασκαλία 10 

Συγγραφή εργασίας 10 

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος (25Χ 4.5= 112.5) 
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(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

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. 

 Γραπτή εργασία και δημόσια παρουσίαση που 
αποτελούν τμήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

 

Η τελική αξιολόγηση είναι η τρίωρη γραπτή εξέταση 
στα ελληνικά πάνω σε ζητήματα επιστημολογικά του 
πεδίου αλλά και η γραπτή αναφορά σε εθνογραφικά 
διαπολιτισμικά παραδείγματα. 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
 
Lewellen T. 2009. Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια Εισαγωγή, Αθήνα: Κριτική. 
 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
  
Κλαστρ Π., 1974, Η Κοινωνία ενάντια στο Κράτος, Αλεξάνδρεια. 
 
Κλαστρ Π., 1999, Εξουσία και Ελευθερία στις πρωτόγονες Κοινωνίες, Ελεύθερος Τύπος. 
 
Μαλινόφσκι Μ., 1993 [1927], Σεξουαλικότητα και καταπίεση στην πρωτόγονη κοινωνία, Αθήνα: 
Καστανιώτης. 
 
Μπαλαντιέ, Ζ. 1990 [1967], Πολιτική Ανθρωπολογία, Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση.  
 
Μως Μ. 1999 [1923], Το Δώρο: Μορφές και Λειτουργίες της Ανταλλαγής, Αθήνα: Καστανιώτης. 
 
Κούπερ Α. 1989. Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι, Αθήνα: Καστανιώτης. 
 
Λέβι-Στρως Κ., 1991 [1952], Φυλή και Ιστορία, Αθήνα: Γνώση. 
 
Λέβι Στρως Κ, 2001, Η ανθρωπολογία και τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, Πατάκης 
 
Κράββα Β., 2007, «Η Πολιτισμική και Πολιτική διάσταση της ‘Μετάβασης’ στα Βαλκάνια: 
Ανθρώπινα Δικαιώματα σε μια Ευρώπη ‘Υπό Μετάβαση’» στο Διαστάσεις της Μετάβασης και η 
Ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παν. Μακεδονίας. 
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55ΒΥ3 / ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

Διδάσκουσα: ΝΤΟΥΣΑΝΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΥΡΕΜ-ΚΩΤΣΟΥ  
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΒΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ' 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

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 

 3 4,5 
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://eclass.duth.gr/courses/KOM03248/ 

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  

Η σειρά μαθημάτων εισάγει στον προϊστορικό πολιτισμό, από τις απαρχές της προϊστορίας, 
της πιο μακράς ιστορικής εποχής της ανθρωπότητας έως το τέλος, με έμφαση στον 
Ελλαδικό χώρο και στις σχέσεις με τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης 
της Αφρικής και της Ευρώπης. Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια 
ολοκληρωμένη εισαγωγή στην Προϊστορία των πρώτων ανθρώπινων κοινωνιών και τον 
πολιτισμό τους, από την εμφάνιση του ανθρώπου έως το τέλος της Εποχής του Χαλκού. 
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Συγκεκριμένα: 
 

Προσφέρει συνοπτική και εισαγωγική επισκόπηση της πρώιμης ιστορίας της 
ανθρωπότητας, των βασικών ιστορικών της περιόδων και των ιδιαίτερων πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών τους: 

 της Παλαιολιθικής εποχής που περιλαμβάνει την εξέλιξη των ανθρώπων  και 
τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα, με 
έμφαση στον Ελλαδικό και ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, 

 τη Νεολιθική εποχή και τις ιστορικές και πολιτισμικές αλλαγές που έλαβαν 
χώρα στην ανατολική Μεσόγειο και στον Ελλαδικό χώρο, 

 την Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο.  
 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 

 Να κατανοούν τις μεγάλες διάρκειες που αποτυπώνονται στον υλικό πολιτισμό ως 
αποτέλεσμα σύνθετων κοινωνικών, οικονομικών και ιστορικών φαινομένων, τα 
οποία ανιχνεύονται στα προϊστορικά αρχαιολογικά αρχεία με κατάλληλα 
θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία.    

 

 Να μπορούν να εκτιμήσουν τη θέση και τον ρόλο των προϊστορικών κοινωνιών 
στην ιστορία της ανθρωπότητας γενικότερα και της Ελλάδας ειδικότερα. 

 

 Να γνωρίζουν τις βασικές μορφές του υλικού πολιτισμού των κύριων ιστορικών 
περιόδων της προϊστορίας και να μπορούν να τα συνδέσουν με τις δραστηριότητες 
των φορέων τους.  

 
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,  
Ομαδική εργασία,  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Παλαιολιθική περίοδος, η εμφάνιση του ανθρώπου και των προγόνων του στην Αφρική, την 

Ευρώπη και την Ελλάδα, γεωλογικές εποχές, κλιματολογικές αλλαγές και τα αρχαιολογικά 

δεδομένα.  
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2. Παλαιολιθική εποχή στην Ευρώπη: Κατώτερη και Μέση Παλαιολιθική. 

3. Παλαιολιθική εποχή στην Ευρώπη: Ανώτερη Παλαιολιθική και Μεσολιθική περίοδος. 

4. Παλαιολιθική και Μεσολιθική περίοδος στην Ελλάδα. 

5. Νεολιθική εποχή στον Ελλαδικό χώρο και οι πρώημες γεωργικές κοινωνίες.  

6. Αρχαιότερη και Μέση Νεολιθική στην Ελλάδα. 

7. Νεότερη και Τελική Νεολιθική στην Ελλάδα. 

8. Δίκτυα ανταλλαγών και οι κοινωνικές αλλαγές. 

9. Εποχή του Χαλκού στον Ελλαδικό χώρο. 

10. Κυκλαδικός πολιτισμός. 

11.  Μινωικός πολιτισμός. 

12. Μυκηναϊκός πολιτισμός. 

13. Εποχή του Χαλκού στη βόρεια Ελλάδα.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα 

Στους φοιτητές δίδεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης 

στην ανασκαφή / επιφανειακή έρευνα / καταγραφές 

αρχαιολογικών υλικών και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα στα αρχαιολογικά μουσεία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Διδασκαλία με ppt.  

 Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω πλατφόρμας e-class. 

 Eπικοινωνία μέσω email. 

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 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
70,5 

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 
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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. 

 Τελική αξιολόγηση γίνεται με τρίωρη γραπτή 
εξέταση στα Ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

 Ερωτήσεις Ανάπτυξης  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Συγγράμματα:  
Α. Σάμψων 2014. Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου. Αθήνα: Καρδαμίτσα, κεφάλαια 1.1, 1.2, 
10 
 

 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
 
Α. Βλαχόπουλος και Δ. Τσιαφάκη, 2017. Αρχαιολογία. Μακεδονία και Θράκη. Αθήνα: Μέλισσα. 

 
Άρθρα που παρουσιάζουν αποτελέσματα νέων ερευνών και δημοσιεύονται σε έγκυρα διεθνή 
περιοδικά όπως το Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Journal of 
Archaeological Sciences, World Archaeology, Journal of World Prehistory, Antiquity, Archaeometry, 
Eurasian Prehistory, Quaternary International και άλλα. 
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55YKΕ1802 / Αναπαραστάσεις της δεκαετίας του 1940 στη μεταπολεμική 
λογοτεχνία 

 
Διδάσκων: Θανάσης Β. Κούγκουλος 

Βαθμίδα: ΕΔΙΠ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55YKΕ1802 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο και μετά 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αναπαραστάσεις της δεκαετίας του 1940 στη μεταπολεμική 
λογοτεχνία 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 

   

   
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 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03254/ 

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 η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών-τριών της 
αλληλεπίδρασης Λογοτεχνίας και Ιστορίας με άξονα τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων της 
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συγκλονιστικής για την ελληνική πραγματικότητα δεκαετίας του '40 στη μεταπολεμική λογοτεχνία. 
Οι φοιτητές-τριες εμβαθύνουν σε λογοτεχνικά κείμενα που αναφέρονται στον πόλεμο του 1940, 
στην Κατοχή, στην Αντίσταση και στον Εμφύλιο.  
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, υπολογίζουμε ότι οι φοιτητές-τριές θα είναι σε θέση: 
- Να κατανοούν ότι η λογοτεχνία λειτουργεί ως μεσολάβηση καθώς αναπλάθει το βίωμα της 
Ιστορίας παρεμβαίνοντας στη συλλογική μνήμη.  
- Να αντιλαμβάνονται ότι οι λογοτεχνικοί ήρωες δρουν στην κλίμακα της μικροϊστορίας. Δέχονται 
τον αντίκτυπο των μεγάλων ιστορικών ανατροπών στον μικρόκοσμο της καθημερινότητάς τους, ο 
οποίος τέμνεται από τον κύκλο της μακροϊστορίας .  
- Να γνωρίζουν ότι η μεταπολεμική λογοτεχνία, που καλύπτει το διάστημα μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο και έως τη δικτατορία των συνταγματαρχών, χωρίζεται σε πρώτη και δεύτερη 
γενιά. Στο επίπεδο της ψυχικής εμπειρίας, η πρώτη μεταπολεμική γενιά ζει και συμμετέχει άμεσα 
στις πολεμικές και πολιτικές περιπέτειες ενώ η δεύτερη βιώνει το πολεμικό κλίμα με τα μάτια του 
παιδιού ή του έφηβου και υφίσταται τις πολιτικές του συνέπειες.  
- Να αναλύουν, με βάση κυρίως τη σημειωτική προσέγγιση της λογοτεχνίας, ποικίλα λογοτεχνικά 
κείμενα (αντάρτικα τραγούδια, ποιήματα, διηγήματα και μυθιστορήματα) που αναπλάθουν το κλίμα 
της δεκαετίας του `40 και τοποθετούνται με διαφορετικούς τρόπους απέναντι στο τραύμα που 
δημιουργεί.  

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 

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η λογοτεχνία ως αναπαράσταση: θεωρητικές προσεγγίσεις. 
2. Αλληλεπίδραση Λογοτεχνίας και Ιστορίας. 
3. Γραμματολογικά της μεταπολεμικής λογοτεχνίας. 
4. Η ιταλική εισβολή και ο πόλεμος του '40 στην ποίηση και στην πεζογραφία. 
5. Το αντιστασιακό τραγούδι. Ζητήματα ποιητικής και ιδεολογίας. 
6. Κατοχή, Εαμική Αντίσταση και Δωσιλογισμός στην πεζογραφία.   
7. Μυθιστορήματα της εκτός ΕΑΜ Αντίστασης: Αλ. Κοτζιάς, Ρ. Ρούφος, Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Ν. 
Κάσδαγλης.  
8. Το ολοκαύτωμα και η εξόντωση των Εβραίων στην πεζογραφία. 
9. Ο Δημήτρης Χατζής και η στροφή στα θύματα του Εμφυλίου. 
10. Ο Εμφύλιος στους πεζογράφους Άρη Αλεξάνδρου, Χριστόφορο Μηλιώνη και Θανάση Βαλτινό.  
11. Η Αντίσταση και ο Εμφύλιος στην ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. 
12. Η Αντίσταση και ο Εμφύλιος στην ποίηση της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς. 
13. Ο Εμφύλιος στη νεότερη λογοτεχνία: Μιχάλης Γκανάς και Χρήστος Μπράβος.  
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
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εκπαίδευση κ.λπ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 Παρουσιάσεις ανά μάθημα με power point και 
συστηματική χρήση διαδικτύου για αναζήτηση 
επιστημονικής πληροφόρησης. 

 Στο open eclass είναι αναρτημένα ποικίλα σχετικά 
επιστημονικά άρθρα, σε διάφορες γλώσσες, που 
ανανεώνονται συνεχώς ανάλογα με την τρέχουσα 
βιβλιογραφία. Επίσης είναι αναρτημένα: α. ανθολόγιο 
λογοτεχνικών κειμένων και β. αναλυτικές οδηγίες (με 
μεθοδολογικές αρχές και εξήγηση των συστημάτων 
παραπομπών) για τη συγγραφή των προαιρετικών 
εργασιών στο μάθημα. 

 Επικοινωνία μέσω E-MAIL 

 
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 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

 

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, με ερωτήσεις 
ανάπτυξης και σχολιασμό λογοτεχνικών πεζών και 
ποιητικών κειμένων που περιλαμβάνονται στο Ανθολόγιο 
του μαθήματος. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα: 
 Α. Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Πόλις, Αθήνα 2005. 

 Δ. Ραυτόπουλος, Εμφύλιος και λογοτεχνία, Πατάκης, Αθήνα 2012.  

 R. Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία 1821-1992, 
μτφρ. Ευ. Ζουργού - Μ. Σπανάκη, Νεφέλη, Αθήνα 1996. 

 
 Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Ανυφαντάκης Ι., Η παράσταση της εμφύλιας βίας (1940-1950) στη μεταπολεμική 
πεζογραφία, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 
Πανεπιστημίου, Αθήνα 2015. 
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 Αποστολίδου Β., Λογοτεχνία και Ιστορία στη Μεταπολεμική Αριστερά. Η παρέμβαση του 
Δημήτρη Χατζή 19471981, Πόλις, Αθήνα 2003. 

 Αποστολίδου Β., Τραύμα και μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων, Πόλις, 
Αθήνα 2010. 

 Βασιλακάκος Γ., Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη Μεταπολεμική Πεζογραφία (1946- 
1958), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000. 

 Ευαγγέλου Κ., Τρινάκρια, η καρδιά της Μεσογείου, και η άπειρος Ήπειρος. Σικελία και 
Ήπειρος στη μεταπολεμική πεζογραφία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013. 

 Hokwerda H., Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Νεοελληνική παράδοση και ιδεολογία 
στο έργο του Δημήτρη Χατζή, Καλλιγράφος, Αθήνα 2016. 

 Καψωμένος Ε. Γ., «Η ελληνική λογοτεχνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-
1967)», στο Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), τόμος 
Α΄, 4ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειον Πανεπιστήμιο 24-27 Νοεμβρίου 1993, Ίδρυμα Σάκη 
Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σσ. 385-398. 

 Κούγκουλος Θ. Β., «Από την αντιπαράθεση στο θύμα: ο εμφύλιος πόλεμος στους 
σύγχρονους Ηπειρώτες πεζογράφους», Φηγός 9 (Φθινόπωρο - Χειμώνας 2000), σσ. 49 - 65. 

 Κούγκουλος Θ. Β., «Για μια συγκριτική ανάγνωση του Χριστόφορου Μηλιώνη στο πλαίσιο 
της μεταπολεμικής πεζογραφίας», Εξώπολις 15-16 (Άνοιξη – Καλοκαίρι 2001), σσ. 98 – 115. 

 Κούγκουλος Θ. Β., «Ο μύθος του γενέθλιου τόπου στα διηγήματα του Τάσου Πορφύρη», Ο 
Σίσυφος 3 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2012), σσ. 69-76. 

 Κούγκουλος Θ. Β., Η Ήπειρος ως λογοτεχνικός μύθος στη μεταπολεμική πεζογραφία, 
Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήματος 
Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2012. 

 Κούγκουλος Θ. Β., «Από τη λογοτεχνική στην κινηματογραφική αφήγηση: ¨Ο τελευταίος 
ταμπάκος¨ των Χ. Μηλιώνη / Λ. Δανίκα», Πόρφυρας 149 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013), 
σσ. 259-273. 

 Κούγκουλος Θ. Β., «Μορφές του άλογου και του παράδοξου στην ποίηση της δεύτερης 
μεταπολεμικής γενιάς», στο Ξένη Σκαρτσή (επιμ.), Ποίηση και Αλογία, Πρακτικά Τριακοστού 
Τρίτου Συμποσίου Ποίησης, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 
5−7 Ιουλίου 2013, Μανδραγόρας, Αθήνα 2016, σσ. 238-253. 

 Κούγκουλος Θ. Β., «Από το χρονικό Μουργκάνα στο διήγημα «Ανυπεράσπιστοι». Η στροφή 
του Δημήτρη Χατζή στα θύματα του Εμφυλίου», Estudios Neogriegos 19 (2017), υπό 
δημοσίευση. 

 Κούγκουλος Θ. Β., «Το αντιστασιακό τραγούδι της περιόδου 1940-1944. Ζητήματα 
ποιητικής και ιδεολογίας», στο Tudor Dinu (επιμ.), Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των 
Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών: Ο Ελληνισμός ως Πολιτιστικός και Οικονομικός 
Παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, Λογοτεχνία, Τέχνη, Κοινωνία, Τμήμα 
Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου - Ινστιτούτο 
Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας - Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, 
Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015, UER Press, Bucureşti 2017, σσ. 597-616. 

 Κωτόπουλος Τ., Η Θεσσαλονίκη στο έργο των Θεσσαλονικέων πεζογράφων. Ο ρόλος και οι 
λειτουργίες της λογοτεχνικής πόλης, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2006. 

 Νικολοπούλου Μ., «Ο “τριακονταετής πόλεμος”: η πεζογραφία με θέμα τον Εμφύλιο και η 
διαχείριση της μνήμης στο πεδίο της αφήγησης (19461974)», στο Γ. Αντωνίου - Ν. 
Μαραντζίδης (επιμ.), Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του ’40 και η ιστοριογραφία, 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2008, σσ. 419-493.  

 Παγανός Γ., Τρεις Μεταπολεμικοί πεζογράφοι. Χριστόφορος Μηλιώνης – Νίκος Μπακόλας – 
Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλος, Νεφέλη, Αθήνα 1998. 

 Παπακώστας Γ., Πού μας πάει αυτό το αίμα; Αναπαραστάσεις αυτοδικίας και βίας στη νέα 
ελληνική λογοτεχνία, Πατάκης, Αθήνα 2017. 

 Φρέρης Γ., «Το θέμα του πολέμου στην ελληνική πεζογραφία, 1936-1949», στο Χάγκεν 
Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα ’36-’49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες, 
Καστανιώτης, Αθήνα 2003, σσ. 400-410. 
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55ΕΠΕΖ43 / ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Διδάσκων : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΠΕΖ43 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 

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 

 3 4,5 

   

   
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://eclass.duth.gr/courses/KOM03171/  

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  

  Η ανθρωπολογική δημογραφία αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο της επιστήμης, στο 
οποίο συγκεράζονται οι δημογραφικές μέθοδοι και αναλύσεις με τις αντίστοιχες 
της κοινωνικο-πολιτισμικής και της φυσικής ανθρωπολογίας και της εξελικτικής 
σκέψης. 
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Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν 
βασικές όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης που αφορούν τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των πληθυσμών του ανθρώπου. 
   Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα 
πρέπει να είναι σε θέση : 
   -να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της διεπιστημονικότητας. 
   -να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξης των πληθυσμών του 
ανθρώπου 
   -να διακρίνουν την επίδραση διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών 
και βιολογικών παραγόντων στην ανάπτυξη των δημογραφικών χαρακτηριστικών. 
Ιδιαιτέρως δε του φύλου (gender), της έλλογης δράσης (agency), της πολιτικής 
οικονομίας και του πολιτισμού (culture).  
   -να γνωρίζουν  την εξελικτική προσέγγιση και τις αρχές της φυσικής 
ανθρωπολογίας και να κατανοήσουν το ερμηνευτικό περίγραμμα των 
δημογραφικών φαινομένων σε αυτό το πλαίσιο. 
   -να γνωρίζουν και να εξοικειωθούν με διάφορους απομoνωμένους πληθυσμούς 
του ανθρώπου (isolates). 
   -να μπορούν να αναγνωρίσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν το ρόλο της 
διαφορετικότητας στην ανάπτυξη των δημογραφικών χαρακτηριστικών. 
- να καθίστανται ικανοί για την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 
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. 
   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
   Αυτόνομη εργασία. 
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Α. Εισαγωγή   

   1.  Η έννοια της διεπιστημονικότητας και της πολυεπιστημονικότητας.  

    2.  Η δημογραφική μετάβαση ως παράδειγμα διεπιστημονικών προσεγγίσεων. 

    3.  Η ανθρωπολογική ματιά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού 

Β. Η κοινωνικο-πολιτισμική ανθρωπολογία ως ερμηνευτικό περίγραμμα των 
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δημογραφικών φαινομένων: 

        4.  Φύλο (gender) 

        5.  ‘Ελλογος Δράση (Agency) 

        6.  Πολιτική οικονομία (political economy) 

        7.  Πολιτισμός (culture) 

        8. Η γονιμότητα στους ανθρωπολογικούς πληθυσμούς 

        9. Θνησιμότηττα και βρεφοκτονίες στους ανθρωπολογικούς πληθυσμούς. 

Γ. H φυσική ανθρωπολογία και η εξελικτική σκέψη ως ερμηνευτικό περίγραμμα των 

ερμηνευτικών φαινομένων:  

        10.  Εισαγωγή στην εξελικτική θεωρία. Η έννοια του πολιτισμού κατά την 

εξελικτική προσέγγιση 

        11.  Ανθρωπολογική Δημογραφία και Εξελικτική Οικολογία του Ανθρώπου 

        12.  Η εξεύρεση συζύγου και οι Δημογραφικές Στρατηγικές 

        13.  Η προσπάθεια για την απόκτηση απογόνων και οι Δημογραφικές 

Στρατηγικές 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις με χρήση Power-point. 
Επικοινωνία με e-mail. 
Internet browsers 
Software για την προβολή ντοκιμαντέρ. 
 

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 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής εργασία 
και παρουσίαση στην 
αίθουσα διδασκαλίας 

30 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

40 
 

  

  

  

  

  

Τελική προφορική 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 
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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. 

Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 

Τρίωρη προφορική εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει: ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 
καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης. 

Υποχρεωτική γραπτή εργασία. Η διδασκαλία του 
μαθήματος γίνεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο 
επίπεδο γίνονται διαλέξεις από το διδάσκοντα 
όπου αναλύονται τα υπό εξέταση φαινόμενα. 
Μετα από κάθε διάλεξη γίνεται παρουσίαση των 
εργασιών των φοιτητών, οι οποίες άπτονται του 
θέματος που έχει παρουσιαστεί προηγουμένως. 

Ποσόστωση βαθμολογίας:  

Τελική εξέταση: 75% 

Τελική εργασία: 25% 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα. Ως εκ τούτου στους 
φοιτητές διανέμονται σημειώσεις του μαθήματος. Επίσης, διανέμονται 
επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή και αναγνωρισμένα περιοδικά με 
σκοπό να εκπονήσουν τις εργασίες τους.  
Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 

Aaby P. (1998), Are men weaker or do their sisters talk too much? Sex 
differences in childhood mortality and the construction of biological differences. In: 
in Basu, A. and P. Aaby (eds.) The Methods and the Uses of Anthropological 
Demography, Oxford, Clarendon Press: 223-245. 

Basu, A. and P. Aaby (1998). Introduction: Approaches to Anthropological 
Demography, in Basu, A. and P. Aaby (eds.) The Methods and the Uses of 
Anthropological Demography, Oxford, Clarendon Press, 1-21. 

Basu, A. and P. Aaby (1998). The Methods and the Uses of Anthropological 
Demography. 329 pp. Oxford, Clarendon Press 

 Bernardi, L. and I. Hutter (eds.) (2007 forthcoming). The Anthropological 
Demography of Europe, Demographic Research 

Bledsoe, C. (2002). Contingent Lives, 396 pp. Chicago, the University of Chicago 
Press.Bledsoe, C. (1990). No success without struggle: social mobility and hardship 
for foster children in Sierra Leone. Man, New Series, 25(1), 70-88. 

Bozon, M. (2006). The Contribution of Qualitative Methods to Demography, 
Demography. Analysis and synthesis, Vol 4 (ed. G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsch), 731-
744  

Brettell C. (2003). Anthropology and Migration. Essays on Transnationalism, 
Ethnicity and Identity, pp. 238, New York, Altamira Press. 

Caldwell, J., P. Caldwell, B. Caldwell, D. Eversley, A. G. Fix, N. Howell; M. Nag, C 
Taeuber, and F. van de Walle (1987). Anthropology and Demography: The Mutual 
Reinforcement of Speculation and Research [and Comments and Reply] Current 
Anthropology, Vol. 28 (1), 25-43.  

Caldwell, J, A Hill, and V. Hull (1988). Micro-Approaches to Demographic 
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Research, 500 pp. London, Kegan Paul International 
Carter, A. (1998),. Cultural Models and Demographic Behavior. The Methods 

and the Uses of Anthropological Demography, Oxford, Clarendon Press (eds. Basu, 
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55ΕΥΕ3 / ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
 

Διδάσκων : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΥΕ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Δημογραφική ανάλυση. Η δημογραφία των χωρών 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου 
Πόντου.  

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 

 3 4,5 

   

   
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://eclass.duth.gr/courses/KOM03169/  

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  

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων που οι φοιτητές 
προσέλαβαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος «Εισαγωγή στη Δημογραφία» του 
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πρώτου έτους. Το μάθημα γίνεται με τη μέθοδο της υλοποίησης project από τους 
φοιτητές. Κάθε φοιτητής προβαίνει σε συγκριτική ανάλυση των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών δύο χωρών στη διάρκεια του χρόνου. Τα δεδομένα για την 
υλοποίηση των projects παρέχονται από τις ιστοσελίδες των Εθνικών Υπηρεσιών 
Στατιστικής κάθε κράτους, τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, τη Eurostat και άλλες 
πηγές και επιστημονικές δημοσιεύσεις. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει ένα 
θεωρητικό μέρος με διδασκαλίες από το διδάσκοντα. Οι διδασκαλίες αυτές 
εναλλάσσονται με τις παρουσιάσεις των τμημάτων των project που προετοιμάζουν 
κάθε φορά οι φοιτητές.      
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει 
να είναι σε θέση : 
   -να εμβαθύνουν στις βασικές αρχές της Δημογραφίας. 
   -να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξης των πληθυσμών του 
ανθρώπου και να είναι ικανοί να προβαίνουν αυτόνομα σε δημογραφικές 
αναλύσεις. 
-να εξοικειωθούν με τις πηγές των δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτισμικών δεδομένων και να καθίστανται ικανοί τόσο στην αναζήτηση τους, όσο 
και στην αξιολόγηση και χρήση τους.  
   -να καθίστανται ικανοί να περιγράφουν και να ερμηνεύουν το δημογραφικό 
προφίλ ενός πληθυσμού.  
- να καθίστανται ικανοι να ερμηνεύσουν τις δημογραφικές ομοιότητες/διαφορές 
μεταξύ των πληθυσμών του ανθρώπου.   
   -να μπορούν να αναγνωρίσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν το ρόλο της 
διαφορετικότητας στην ανάπτυξη των δημογραφικών χαρακτηριστικών. 
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. 
   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
   Αυτόνομη εργασία. 
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Γνώση/κατανόηση - Εισαγωγή στη Δημογραφική Ανάλυση. Το διάγραμμα 

Lexis και οι μετρήσεις των δημογραφικών φαινομένων. 

2. Το δημογραφικό, κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό προφίλ των 

πληθυσμών του ανθρώπου. Ανάθεση projects στους φοιτητές. Κάθε 
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φοιτητής αναλαμβάνει δύο χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και του 

Εύξεινου Πόντου και σταδιακά αναλύει τα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά. 

3. Υλοποίηση/εφαρμογή - Παρουσίαση τμήματος project από τους φοιτητές. 

Θέμα: η ιστορία, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός (culture) των χωρών του 

κάθε project. Αξιοποίηση των δεδομένων για την επακόλουθη δημογραφική 

ανάλυση.   

4. Γνώση/κατανόηση - Πίνακες επιβίωσης. Διαγενεακή και συγχρονική 

ανάλυση. Πίνακες επιβίωσης κατά αιτία θανάτου. Βρεφική θνησιμότητα.  

5. Γνώση/κατανόηση - Προσδιοριστικοί παράγοντες της θνησιμότητας 

6. Υλοποίηση/εφαρμογή: Παρουσίαση τμήματος project: συγκριτική ανάλυση 

της θνησιμότητας και των αιτιών θανάτου μεταξύ των επιλεγμένων χωρών. 

7. Γνώση/κατανόηση - Η διαγενεακή και συγχρονική ανάλυση της γονιμότητας.  

8. Γνώση/κατανόηση - Προσδιοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας. 

9. Υλοποίηση/εφαρμογή - Παρουσίαση τμήματος project: συγκριτική ανάλυση 

και προσδιοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας στις επιλεγμένες χώρες. 

10. Γνώση/κατανόηση - Η ηλικιακή δομή. Μετρήσεις και παρεμβολές 

δημογραφικών φαινομένων 

11. Υλοποίηση/εφαρμογή - Παρουσίαση τμήματος project: συγκριτική ανάλυση 

των πληθυσμιακών δομών, των πληθυσμιακών μεγεθών και των ρυθμών 

αύξησης στις επιλεγόμενες χώρες. 

12. Γνώση/κατανόηση - Μετανάστευση. Προσδιοριστικοί παράγοντες και 

μεταναστευτική πολιτική. Δημογραφικές προβολές 

13. Υλοποίηση/εφαρμογή - Παρουσίαση τμήματος project: συγκριτική ανάλυση 

των μεταναστευτικών κινήσεων στις επιλεγόμενες χώρες. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις με χρήση Power-point. 
Επικοινωνία με e-mail. 
Internet browsers 
Software για την προβολή ντοκιμαντέρ. 
 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής εργασία 
και παρουσίαση στην 
αίθουσα διδασκαλίας 

50 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 
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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 

  

  

  

  

  

Τελική παρουσίαση 
εργασίας 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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. 

Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 

Η τελική εξέταση γίνεται με την παρουσίαση της 
τελικής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου 
παρουσία όλων των φοιτητών. Για τη 
βαθμολόγησή της λαμβάνεται υπόψη και η 
γνώμη των υπόλοιπων φοιτητών,  οι οποίοι 
καλούνται να την διατυπώσουν και να την 
αναπτύξουν.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενο σύγραμμα από τον ΕΥΔΟΞΟ: 
Βιβλίο [7748]: Οι δημογραφικές εξελίξεις κατά τη μεταπολεμική περίοδο στις χώρες 
της ανατολικής Ευρώπης και στην Ελλάδα, ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ  
Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68390670, Έκδοση: 1/2002, 
Συγγραφείς: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ISBN: 960-8026-11-2, Τύπος: Σύγγραμμα, 
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32345 
Έκδοση: 1η έκδ./2010 Συγγραφείς: Καλογεράκη Στεφανία ISBN: 978-960-01-1318-1 
Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
32101. Έκδοση: 1η έκδ./2004. Συγγραφείς: Μπάγκαβος Χρήστος, Μωυσίδης 
Αντώνης (επιμ.). ISBN: 978-960-01-1012-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Γ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

Εισαγωγή στην πληθυσμιακή γεωγραφία. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22749 
Έκδοση: 1η έκδ./2009. Συγγραφείς: Βερροπούλου Γεωργία, Μπάγκαβος Χρήστος, 
Τραγάκη Αλεξάνδρα,Τσίμπος Κλέων Χ.,Ψημμένος Ιορδάνης ISBN: 978-960-351-782-
5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ 
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55YKΕ1801 / Η εικόνα του "Τούρκου" στη νεοελληνική πεζογραφία (19ος - 20ος 
αιώνας) 

 
Διδάσκων: Θανάσης Β. Κούγκουλος 

Βαθμίδα: ΕΔΙΠ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55YKΕ1801 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο και μετά 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η εικόνα του "Τούρκου" στη νεοελληνική πεζογραφία (19ος - 
20ος αιώνας) 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 

   

   
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 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03253/ 

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 η εξοικείωση των φοιτητών-τριών με τις βασικές αρχές της 
λογοτεχνικής εικονολογίας  μέσα από την αναζήτηση της εικόνας του «Τούρκου» ως εθνικά και 
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θρησκευτικά Άλλου στη νεοελληνική πεζογραφία του 19ου και του 20ου αιώνα.  
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, υπολογίζουμε ότι οι φοιτητές-τριές θα είναι σε θέση: 
- Να κατανοήσουν ότι η μελέτη της εικόνας του Άλλου στη λογοτεχνία αποτελεί ένα ζήτημα που 
εντάσσεται στο θεωρητικό πεδίο της πολιτισμικής εικονολογίας  ή συγκριτικής 
στερεο τυπολογίας  (Imagology / Ιmagologie), στο οποίο η σημειωτική προσέγγιση κατέχει 
σημαντικό ρόλο.   
- Να αντιληφθούν ότι ο κατεξοχήν Ξένος / Άλλος στη διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας του 
νέου ελληνισμού είναι αναμφισβήτητα ο «Τούρκος», καθώς ως ετερότητα είναι ο καθρέφτης της 
ταυτότητας του Νεοέλληνα και το αντίθετο.  
- Να διαπιστώσουν, μέσα από την ανάλυση και την ερμηνεία πεζογραφικών κειμένων, τα τρία 
στάδια της αναπαράστασης του «Τούρκου» στη νεοελληνική πεζογραφία: α) Στον 19ο αιώνα και 
στις αρχές του 20ού, ο Τούρκος ταυτίζεται με τον «προαιώνιο» εχθρό. β) Από τη γενιά του 1930 έως 
τη δεκαετία του 1960, παρά την ύπαρξη της στερεοτυπικής εικόνας του κατακτητικού και 
απολίτιστου «Τούρκου», όσα κείμενα συνδέονται με τη Μικρασιατική Καταστροφή και την 
ανταλλαγή των πληθυσμών αντιστρατεύονται τη ρητορική του εθνικισμού. γ) Μετά το 1960, και 
ιδίως από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, στα πεζογραφήματα με σύγχρονη κοινωνική 
προβληματική είναι έκδηλες οι έννοιες της αποδοχής και της κατανόησης του «Τούρκου» ως Άλλου. 

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 

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνικής εικονολογίας (H. Dyserinck, J. M. Carré, A. Duju, D. H. 
Pageaux, Jean-Marc Moura) 
2. Ερευνητική μέθοδος της λογοτεχνικής εικονολογίας και κριτική επισκόπηση των εικονολογικών 
μελετών της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
3. Το κοινωνικό φαντασιακό στην Ελλάδα για τον Τούρκο: ιστοριογραφία, σχολικά εγχειρίδια, γιορτές 
στην εκπαίδευση, κινηματογράφος, τηλεόραση. Τουρκικές προσεγγίσεις για τον Έλληνα / Ρωμιό.  
4. Ο Τούρκος στο μυθιστόρημα του 19ου αιώνα και το θέμα της ελληνικής επανάστασης. 
5. Εικονολογική ανάλυση μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα με οθωμανική θεματική: Στέφ. Ξένος, Ο 
Διάβολος εν Τουρκία, ήτοι Σκηναί εν Κωνσταντινουπόλει (1862), Κων. Ράμφος, Χαλέτ Εφέντης (1867-
69) και Νικ. Ε. Μακρής, Η Βασιλική Σουλτάνα Αθηναία (1878). 
6. Ο Τούρκος στη διηγηματογραφία του Γ. Βιζυηνού, του Αλ. Παπαδιαμάντη και του Χρ. 
Χρηστοβασίλη. 
7. Ο λογοτεχνικός μύθος του Αλή Πασά των Ιωαννίνων στον 19ο αιώνα (Αθ. Ψαλίδας, Ι. Βηλαράς, Αχ. 
Λεβέντης, Κ. Ράμφος, Στ. Ξένος, Ν. Γ. Δόσιος). 
8. Ο Τούρκος ως εξουσία και ως γείτονας στην πεζογραφία της Μικρασιατικής Καταστροφής. Α' 
Μέρος: Η. Βενέζης, Γ. Θεοτοκάς, Σ. Μυριβήλης, Κ. Πολίτης, Π. Πρεβελάκης. 
9. Ο Τούρκος ως εξουσία και ως γείτονας στην πεζογραφία της Μικρασιατικής Καταστροφής. Β' 
Μέρος: Σ. Δούκας, Μ. Ιορδανίδου, Φ. Κόντογλου, Μ. Λουντέμης, Δ. Σωτηρίου.  
10. Μνήμη και νοσταλγία των Τουρκογιαννιωτών στη μεταπολεμική και σύγχρονη πεζογραφία: Δ. 
Χατζής, Χ. Μηλιώνης, Φρ. Τζιόβας, Ν. Λαζάνης, Β. Γκουρογιάννης.    
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11. Έμφυλες αναπαραστάσεις της ταυτότητας του Τουρκοκρητικού σε γυναίκες συγγραφείς: Ε. 
Αλεξίου, Μ. Δούκα, Σ. Μαραγκοζάκη.    
12. Ο μειονοτικός μουσουλμάνος της Θράκης στη σύγχρονη πεζογραφία.   
13. Συγκριτικές προσεγγίσεις: Η τουρκική πεζογραφία και ο τουρκικός κινηματογράφος για την 
ανταλλαγή των πληθυσμών.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Παρουσιάσεις ανά μάθημα με power point και 
συστηματική χρήση διαδικτύου για αναζήτηση 
επιστημονικής πληροφόρησης. 

 Στο open eclass είναι αναρτημένα ποικίλα σχετικά 
επιστημονικά άρθρα, σε διάφορες γλώσσες, που 
ανανεώνονται συνεχώς ανάλογα με την τρέχουσα 
βιβλιογραφία. Επίσης είναι αναρτημένα: α. ανθολόγιο 
λογοτεχνικών κειμένων και β. αναλυτικές οδηγίες (με 
μεθοδολογικές αρχές και εξήγηση των συστημάτων 
παραπομπών) για τη συγγραφή των προαιρετικών 
εργασιών στο μάθημα. 

 Επικοινωνία μέσω E-MAIL 

 
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 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

 

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, με ερωτήσεις 
ανάπτυξης και σχολιασμό κειμένων της αφηγηματικής 
πεζογραφίας που περιλαμβάνονται στο Ανθολόγιο του 
μαθήματος. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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55ΥΕΕ12 / Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ 
 

Διδάσκουσα: ΝΤΟΥΣΑΝΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΥΡΕΜ-ΚΩΤΣΟΥ  
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΕ12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε, ΣΤ, Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ 

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 

 3 4,5 
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: 
 

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03225/ 

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  

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι προϊστορικές κοινωνίες στην περιοχή των Βαλκανίων, της 
Εγγύς  Ανατολής, της Ανατολίας και του Αιγαίου. Γενικός στόχος είναι να αποτελέσει για τους 
φοιτητές μια εισαγωγή στον πολιτισμό των προϊστορικών κοινωνιών αυτών των περιοχών και στις 
σχέσεις μεταξύ τους. 
 

Συγκεκριμένα: 
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 Προσφέρει συνοπτική και εισαγωγική επισκόπιση στην προϊστορία της ανατολικής 
Μεσογείου και των Βαλκανίων με έμφαση στις περιόδους της Επιπαλαιολιθικής, της 
Νεολιθικής και της Χαλκολιθικής. 

 

 Συζητά τις ριζικές κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές που αποτελούν 
σταθμό στην ιστορία τόσο της ανατολικής Μεσογείου όσο και όλης της Ευρώπης. 

 
 Έμφαση δίνεται στις περιόδους κατά τις οποίες έγιναν σημαντικές αλλαγές στις κοινωνίες αυτών 
των περιοχών, οι οποίες θα επηρεάσουν καθοριστικά τις προϊστορικές κοινωνίες της Ευρώπης και 
την μετέπειτα ιστορία της.  

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 

 Να γνωρίζουν τα βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών των περιοχών της 
ανατολικής Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

 Να γνωρίζουν τα σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία και τις βασικές συνθήκες που 
συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους, τα οποία καθόρισαν την ιστορική πορεία των χωρών 
της ανατολικής Μεσογείου, της νοτιοανατολικής Ευρώπης και τελικά όλης της 
Ευρώπης.  

 

 Να γνωρίζουν την επιστημονική συζήτηση σχετικά με τις επαφές και τη διάδοση των 
πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ των κοινωνιών αυτών των περιοχών. 

 

 Να αναγνωρίζουν τη σημασία των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην 
αρχαιολογική έρευνα στις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές και στην ερμηνεία των 
αρχαιολογικών δεδομένων.    

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,  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,  
Αυτόνομη εργασία,  
Ομαδική εργασία,  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Το τέλος του Πλειστόκαινου και η εποχή των μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών 

αλλαγών στην ανατολική Μεσόγειο. 

2. Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Επιπαλαιολιθικής περιόδου στην Εγγύς Ανατολή. 

3. Τα αρχαιολογικά αρχεία και οι κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες των μεγάλων 

αλλαγών στην εποχή της μετάβασης από την τροφοσυλλογή στην γεωργία και την 
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κτηνοτροφία.  

4. Πολιτισμικά χαρακτηριστικά  της Νεολιθικής περιόδου στην Εγγύς Ανατολή.  

5. Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου στην 

Ανατολία.  

6. Η Κύπρος στην Επιπαλαιολιθική και τη Νεολιθική περίοδο και οι σχέσεις της με την 

Εγγύς Ανατολή και την Ανατολία.  

7. Η αρχή της αγροτικής ζωής στον Ελλαδικό χώρο και οι σχέσεις με τις περοχές της 

ανατολικής Μεσογείου. 

8. Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Αρχαιότερης και της Μέσης Νεολιθικής στον 

Ελλαδικό χώρο. 

9. Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Νεότερης και της Χαλκολιθικής περιόδου στον 

Ελλαδικό χώρο. 

10. Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Αρχαιότερης και της Μέσης Νεολιθικής στις χώρες 

των Βαλκανίων. 

11. Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Νεότερης Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου 

στις χώρες των Βαλκανίων. 

12. Συζήτηση με τους φοιτητές για την αρχή του παραγωγικού σταδίου (την αρχή της 

γεωργίας και της κτηνοτροφίας) στην ανατολική Μεσόγειο, τα κοινωνικά φαινόμενα 

που δημιουργήθηκαν και τη διάδοση τους στην Ευρώπη. Παρουσίαση των εργασιών. 

13. Παρουσίαση εργασιών και συζήτηση των συναφών θεμάτων.   

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα 

Στους φοιτητές δίδεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης 

στην ανασκαφή (τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βαλκανικές 

χώρες) / επιφανειακή έρευνα / καταγραφές αρχαιολογικών 

υλικών και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στα 

αρχαιολογικά μουσεία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο 
λογισμικό (ppt κ.λ.π.) 

 Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω πλατφόρμας e-class 

 Eπικοινωνία μέσω email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
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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 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
49,5 

Συγγραφή εργασίας 21 
Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 Τελική Αξιολόγηση γίνεται με Τρίωρη Γραπτή Εξέταση 
στα Ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

 Ερωτήσεις Ανάπτυξης  

 

Αξιολόγηση γραπτής εργασίας και της δημόσιας 
παρουσίασής της.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  
 
Α. Σάμψων 2014. Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου. Αθήνα: Καρδαμίτσα, κεφάλαια 2, 3, 7, 8 
και 9  

 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
 
Sh. R. Steadman και G. McMahon (επιμ.) 2011. The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford: 
Oxbow Books. 
 
M. L. Steiner και A. E. Killebrew (επιμ.) 2014. The Oxford Handbook of the Archaeology of the Levant. 
Oxford: Oxbow Books. 
 
Ch. Fowler, J. Harding and D. Hofman (επιμ.) 2015. The Oxford Handbook of Neolithic Europe. Oxford: 
Oxford University Press.  
 
Ι. Μανιάτης 2014. Radiocarbon dating of the major cultural changes in prehistoric Macedonia: recent 
developments. Στο E. Στεφανή, N. Μερούσης, A. Δημουλά (επιμ.). Εκατό Χρόνια Έρευνας στην 
Προϊστορική Μακεδονία 1912-2012. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 2014, 205-222.  
 
M. Milić 2014. PXRF characterisation of obsidian from central Anatolia, the Aegean and central 
Europe, Journal of Archaeological Science 41: 285-96. 
 
V. Kilikoglou, Y. Bassiakos, A. P, Grimanis, K. Souvatzis, A. Pilali-Papasteriou, A. Papanthimou-
Papaefthimiou 1996. Carpathian obsidian in Macedonia, Greece, Journal of Archaeological Science 
23: 343-349. 
 
A. Rosen 2010. Natufian Plant Exploitation: Managing Risk and Stability in an Environment of Change, 
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Euroasian Prehistory 7 (1): 113-127 
 
M. Balter 2010. The Tangled Roots of Agriculture, Science 327: 404-406 (www.sciencemag.org) 
 
O. Bar-Yosef, 2011. Climatic Fluctuations and Early Farming in West and East Asia, Current 
Anthropology 52 (S4): S175-S193 
 
E. Weiss and D. Zohary 2011. The Neolithic Southwest Asian Founder Crops: Their Biology and 
Archaeobotany, Current Anthropology 52 (S4): S237-S254 
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55ΕΥΕ4 / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΘΙΜΙΚΗ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Διδάσκων: Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 

Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΥΕ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ        Ε΄, Ζ΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΟΧΙ 

 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 η εξοικείωση των φοιτητών με τα φαινόμενα της 
θρησκευτικής λαογραφίας, τόσο σε επίπεδο θεωρίας, όσο και στην πράξη, με αφορμή συγκεκριμένα 
παραδείγματα από την παραδοσιακή θρησκευτική και εθιμική ζωή του ελληνικού λαού. Γίνονται 
ιδιαίτερες αναφορές σε έθιμα του κύκλου της ζωής, του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, καθώς και 
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σε νέες εθιμικές μορφές που προσδιορίζουν τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης, εξετάζονται 
οι εθιμικές μορφές του αστικού χώρου και άλλα αντίστοιχα φαινόμενα της δημόσιας ζωής, στο 
βαθμό που αυτά συνδέονται με πολλές άλλες εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού. 

 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:  
- να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη βασική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετικά με τη 

θρησκευτική και εθιμική Λαογραφία 

- να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται για 

την περιγραφή και μελέτη των φαινομένων της παραδοσιακής θρησκευτικότητας 

- να γνωρίζουν και να περιγράφουν τις δομές, τους σκοπούς, τους στόχους και τα επιμέρους 

στοιχεία των τελετουργιών 

- να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις βασικές δομές μιας λαϊκής θρησκευτικής τελετουργίας, 

και τις κοινωνικές συνισταμένες και συνδηλώσεις της 

- να κατανοούν τη σημασία των εθίμων και των τελετουργιών για την μελέτη του λαϊκού 

πολιτισμού στο σύνολό του 

- να κατανοούν τους μηχανισμούς δημιουργίας, τους σκοπούς και τις κατά καιρούς μετεξελίξεις 

των φαινόμενων αυτών. 

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 πηγών 

και βοηθημάτων 

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Το θρησκευτικό φαινόμενο διαχρονικά και η διαμόρφωση του 
«επίσημου» και του «λαϊκού» σκέλους κάθε θρησκείας. Η στάση των 
επίσημων θρησκευτικών παραδόσεων, και οι αντιστάσεις της λαϊκής 
παράδοσης. 
2. Η μελέτη της ελληνικής λαϊκής λατρείας από τις απαρχές της ελληνικής 
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λαογραφίας ως και τις μέρες μας: θεωρητικές, μεθοδολογικές και 
θεματολογικές ανανεώσεις. 
3. Η μελέτη της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς από την 
Λαογραφία διεθνώς: τάσεις και κατευθύνσεις. 
4. Ο κλάδος της «θρησκευτικής Λαογραφίας», περιεχόμενο, μεθοδολογικοί 
προσανατολισμοί και εισαγωγή στην Ελλάδα. Στοιχεία ταυτότητας και 
ελληνορθόδοξης συνείδησης και παράδοσης. 
5. Περιεχόμενα της «θρησκευτικής Λαογραφίας» και επιμέρους κατατάξεις, 
ομαδοποιήσεις και κατηγοριοποιήσεις της ύλης της. 
6. Ο «κύκλος του χρόνου» και ο «κύκλος της ζωής» στην θρησκευτική 
Λαογραφία: περιεχόμενα, σημεία επαφής και αποκλίσεις. 
7. Το θρησκευτικό φαινόμενο και οι αποτυπώσεις του σε διάφορους τομείς 
του λαϊκού πολιτισμού (οικονομική σχέση του πιστού με την ενορία, 
τοπωνύμια, αρχειακές πηγές κ.λπ.). 
8. Σύγχρονες μορφές τελετουργιών και εθίμων, διαχείριση του παλαιότερου 
εθιμικού υλικού και εισαγωγή νέων ανάλογων μορφών σε εκκλησιαστικό – 
ενοριακό πλαίσιο και λαϊκό – κοινωνικό πλαίσιο. 
9. Η αγιολατρεία και οι τάσεις που τη διαμόρφωσαν ιστορικά – νέες 
αγιολατρικές μορφές στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Από την 
μεταφυσική αντίληψη του κόσμου στην κοινωνική πρακτική και την 
ψυχαγωγική σκοπιμότητα. 
10. Ιερός και ανίερος ή κοσμικός χώρος και χρόνος. Το λαϊκό πανηγύρι, τα 
συστατικά στοιχεία και η κοινωνική και ψυχολογική λειτουργικότητά του, 
διαχρονικά. 
11. Στοιχεία «αστικής» λαϊκής θρησκευτικότητας, διαχείριση των 
παλαιότερων μορφών παράδοση – φολκλορισμός και στοιχεία του 
δημόσιου τελετουργικού. 
12. Θεωρίες της μελέτης των εθίμων και των τελετουργιών: μεταξύ 
Λαογραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Θρησκειολογίας και Ψυχολογίας 
της Θρησκείας. 
13. Προχριστιανικές εθιμικές και τελετουργικές επιβιώσεις, εκκλησιαστική 
πολεμική, επιβίωση και ενσωμάτωσή τους δια της «μεταστοιχειώσεως» 
στην ελληνορθόδοξη λαϊκή θρησκευτική παράδοση. 

 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας 

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.) 

 Eπικοινωνία μέσω email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
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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 

Εργασίες 13 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

59 
 

  

  

  

  

  
Τελική προφορική εξέταση 1,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112.5 

 

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. 

 Τελική Αξιολόγηση: 
Προφορική εξέταση στα ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει:           

Ι. Ερωτήσεις σχετικές με τη θεωρία, τη μέθοδο και 
την ιστορία της Θρησκευτικής Λαογραφίας 

ΙΙ. Εξέταση και αξιολόγηση της κατανόησης του 
μαθήματος μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων, 
ή από την εργασία που εθελοντικά ο φοιτητής 
μπορεί να συγγράψει. 

Ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος, με κριτήριο την καλή γνώση 
της θεωρίας, της μεθόδου και της ιστορίας της 
Θρησκευτικής Λαογραφίας, όπως έχουν διδαχθεί κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου. 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

1. Βιβλίο [33154173]: Νεωτερική ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα, Μ. Γ. Βαρβούνης 
Λεπτομέρειες  

2. Βιβλίο [484]: Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τόμος Α΄, Μ. Γ. Βαρβούνης 
Λεπτομέρειες  

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 
Μ. Γ. Βαρβούνης, «Θρησκευτική Λαογραφία: μια σύγχρονη θεώρηση της λαϊκής θρησκευτικότητας 
και της λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1, Αθήνα 2012, σ. 
669-691. 
Μ. Γ. Βαρβούνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία, Αθήνα 
1995. 
Γ. Κ. Σπυριδάκης, «Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης», Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-
14 (1960-1961), σ. 73-147.  
Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η συμβολή του Δημητρίου Λουκάτου στην έρευνα της ελληνικής θρησκευτικής 
Λαογραφίας», στο Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη – Παρασκευάς Ποτηρόπουλος (επιμ.), 
Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας «Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία», Αθήνα 
2008, σ. 50-64.  
Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η συμβολή του Δημ. Σ. Λουκάτου στη μελέτη της νεοελληνικής λαϊκής 
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αγιολατρείας», Λαογραφία-Εθνογραφία στα Επτάνησα.  Γηγενή στοιχεία – επιρροές – αφομοιώσεις - 
σύγχρονη πραγματικότητα. Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου. Πρακτικά συνεδρίου, Αργοστόλι 2008, 
σ. 149-156. 
Μ. Γ. Βαρβούνης, Θεμελιώδεις έννοιες και μορφές της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, Αθήνα 
2013. 
Μ. Γ. Σέργης, «Το Δωδεκάμερο ως διαβατήρια περίοδος στον εθιμικό «κύκλο του χρόνου»: 
Παραδείγματα από την ελληνική και τη βουλγαρική λαογραφία», Παρνασσός 51 (2009), σ. 321- 322. 
Γ. Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήναι 1956 (δεύτερη έκδοση: Αθήναι 
1963). 
Νικ. Περπατάρη, «Διάγραμμα της λαογραφικής ύλης και θεωρίες πολιτισμού», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 1, Αθήνα 2012, σ. 289-306.  
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55ΥΕΕ15 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Διδάσκουσα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΑΒΒΑ  

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2018-19) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΕ15 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (από 
το 5ο εξ. 
σπουδών) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατανάλωση, Υλικός Πολιτισμός και Μουσειακή Εκπαίδευση 

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 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03209/ 

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 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 

 

Το μάθημα διακρίνεται σε τρία μέρη: 
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Α) Γνωριμία με την έννοια της κατανάλωσης και κατά πόσον οι καταναλωτικές πρακτικές 

και επιλογές μπορούν να αναγνωσθούν ως στάσεις και επιλογές που διαμορφώνονται και 

απαντούν σε πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές σχέσεις και εξαρτήσεις. Τα πράγματα και η 

ύλη μέσα από αυτό το θεωρητικό πρίσμα βγαίνουν από την υποστασιοποίηση και την 

αντικειμενοποίηση, χαράζουν διαδρομές και συνδιαμορφώνουν πολιτισμικές ανταλλαγές. 

Η δε κατανάλωση αναδύεται ως μια πολιτικά φορτισμένη έννοια που προβληματοποιεί την 

α-πολιτική ανάγνωση του υλικού πολιτισμού και συλλήβδην της υλικότητας και καθιστά 

ορατές πολιτικοποιημένες εκδοχές και αναγνώσεις της καθημερινότητας.  

 

Β) Γνωριμία με την έννοια του υλικού πολιτισμού και της διαχείρισης πολιτισμικών 

αγαθών. Μέσα από αυτή την οπτική το μάθημα εξετάζει τις ποικίλες επιστημολογικές και 

μεθοδολογικές διαδρομές των πραγμάτων στην ανθρωπολογία και εστιάζει στην τέχνη, τον 

χώρο, το ένδυμα αλλά και την τροφή ως «τόπους» όπου συντίθενται κοινωνικές 

πραγματικότητες και αμφισβητούνται κοινωνικά όρια και στερεοτυπικές αντιλήψεις. 

 

Γ)«Αντικείμενα» τα οποία χρήζουν αποκωδικοποίησης αποτελούν και τα μουσεία: η 

μουσειακή αναπαράσταση και η διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς που επιτελείται 

αναδεικνύονται σε μείζονα ζητήματα που αφορούν τόσο την ανθρωπολογία, όσο και την 

εκπαιδευτική πολιτική. Το μάθημα μέσα από παραδείγματα θα εστιάσει σε ζητήματα 

πολιτισμικής διαχείρισης (υλικής και άυλης) αλλά και στον εκπαιδευτικό ρόλο που καλείται 

να διαδραματίσει το σύγχρονο μουσείο. 

 
Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
 
 Να κατανοούν την έννοια της κατανάλωσης και των καταναλωτικών πρακτικών και 

επιλογών 
 

 Να αντιλαμβάνονται την αξία μελέτης του υλικού πολιτισμού σε διαφορετικά 
πολιτισμικά συμφραζόμενα 
 

 Να είναι γνώστες ιδιαίτερα σημαντικών, σύγχρονων εννοιών όπως η πολιτισμική 
κληρονομιά (υλική και άυλη) 

 
 Να έχουν γνώση της παγκόσμιας πολιτισμικής κινητοποίησης και των δράσεων 

παγκόσμιών φορέων για την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς όπως η 
UNESCO και το διεθνές συμβούλιο μουσείων (ICOM) 

   
 Να διακρίνουν τις ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στον εθνοκεντρισμό και την 

προστασία και διατήρηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας 
  
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  

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 
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία 
Αυτόνομη εργασία 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Προβληματοποίηση της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης) 
 

 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1-2.Για την ιστορία του πράγματος: από τις ιδιωτικές συλλογές στο δημόσιο μουσείο. Οι 

περιπέτειες και οι διαδρομές του υλικού πολιτισμού 

3.Η σχέση προφορικής ιστορίας και μουσειακής αναπαράστασης 

4.Μουσείο, μουσειολογία, μουσειοπαιδαγωγική, μουσεία και εκπαίδευση 

5.Η διαχείριση του πολιτισμού: αναπαράσταση και μουσειακή πολιτική 

6.Υλική μνήμη και διαχείριση του παρελθόντος. Ανάλυση της έννοιας της Πολιτισμικής 

κληρονομιάς. Παραδείγματα.  

7.Ο διάλογος των μουσείων με τους επισκέπτες: επικοινωνία, αξιολόγηση, νέες τεχνολογίες 

8.Η αφήγηση μιας δύσκολης και τραυματικής μνήμης: η περίπτωση των μουσείων του 

Ολοκαυτώματος 

9.Όψεις της  σύγχρονης μουσειακής πολιτικής στην Ελλάδα: Παραδείγματα και Προτάσεις 

10-13.Η έννοια της Κατανάλωσης: το ένδυμα, η τέχνη και η τροφή ως πεδία κατανάλωσης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην αίθουσα 

Επισκέψεις και συζητήσεις σε μουσειακούς χώρους 

της πόλης και διάφορους χώρους πολιτισμού 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του 
διδακτικού υλικού) 
Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και επικοινωνία 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webmail 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σεμινάρια 10 

Άσκηση πεδίου 10 
 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

10 

Συγγραφή εργασίας 20 

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

(25Χ4.5 = 112.5) 

 

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. 

 Γραπτή εργασία και δημόσια παρουσίαση που 
αποτελούν τμήματα διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

Η τελική αξιολόγηση είναι η τρίωρη γραπτή εξέταση 
στα ελληνικά πάνω σε ζητήματα επιστημολογικά του 
πεδίου αλλά και η γραπτή αναφορά σε εθνογραφικά 
διαπολιτισμικά παραδείγματα. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
 
Γιαλούρη Ελεάνα (επιμ.), 2012, Υλικός πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των 
πραγμάτων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 
Ελληνόγλωσση: 
 
Νάκου Ε, 2001, Μουσεία: εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Από τη σκοπιά της θεωρίας 
του υλικού πολιτισμού, της μουσειολογίας και της μουσειοπαιδαγωγικής, Αθήνα, Νήσος. 
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Νάκου Ε. και Γκαζή Α., Η προφορική ιστορία στα μουσεία και την εκπαίδευση, 2015, Αθήνα, 
Νήσος.  
 
Οικονόμου Μ, 2003, Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός; Αθήνα, Κριτική. 
 
Οικονόμου Α, 2014, «Υλικός Πολιτισμός και Μουσεία» στο Υλικός Πολιτισμός: Θεωρία, 
Μεθοδολογία, Αξιοποίηση. Σύντομη επισκόπηση, Αθήνα, Παπαζήσης. 
 
Σκαλτσά Μ, 2007, Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισμό, Θεσσαλονίκη, Εντευκτήριο. 
 
Σολομών Ε, 2011, «Ιστορία, μνήμη και αναπαράσταση: Παρουσιάζοντας το Ολοκαύτωμα 
στα εβραϊκά μουσεία της Ελλάδας» στο Αντωνίου, Δορδανάς, Ζάϊκος,  
Μαραντζίδης (επιμ), Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο. 
 
Ξενόγλωσση: 
 
Benett T, 1995, The Birth of the Museum: History, Theory, Policy, Routledge, Λονδίνο και 
Νέα Υόρκη. 
 
Dudley S, Barnes A. J, Binnie J, Petrov J, Walklate (επιμ.), 2011, The Thing About Museums, 
Objects and Experience. Representation and Contestation, Routledge, Λονδίνο. 
 
 
Δικτυακοί τόποι: 
 
http://icme.icom.museum/index.php?id=23 
http://epi.uth.gr/uploads/2013_proceeedings.pdf 
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55ΕΕ1208 / ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Διδάσκουσα: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Βαθμίδα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1208 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (Γ΄) Χειμερινό  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη βασική ορολογία της ανατομίας και της ιστολογίας του 

ανθρώπινου σκελετικού συστήματος. Παρέχει πληροφορίες για τις αναπτυξιακές καταβολές του 

ανθρώπινου σκελετού, ενώ γίνεται αναφορά σε ταφικές πρακτικές και βασικές έννοιες ταφονομίας. 
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Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών στη διαχείριση αρχαιολογικού 

οστεολογικού υλικού.  

Ειδικότερα μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν την ανατομική ορολογία για τα οστά του ανθρώπινου σκελετού 

2. Να αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα οστά σε αρχαιολογικό/ανασκαφικό περιβάλλον 

3. Να διακρίνουν ταφονομικές αλλαγές στη δομή και τη μορφολογία των οστών εξαιτίας  

περιβαλλοντικών (οξύτητα εδάφους, μηχανικές δυνάμεις) ή ανθρωπογενών (καύση νεκρών, 

ανακομιδή οστών) παραγόντων  

4. Να χρησιμοποιούν πρωτόκολλα τεκμηρίωσης αρχαιολογικού σκελετικού υλικού 

5. Να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές διαχείρισης αρχαιολογικού σκελετικού υλικού στο 

ανασκαφικό πεδίο, σε οστεολογικές συλλογές μουσείων και σε ερευνητικά εργαστήρια 

 

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 
Ομαδική εργασία 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ανατομικές, παλαιοπαθολογικές, εθνολογικές και ανθρωπολογικές συλλογές, οστά 

αρχαιολογικής προέλευσης, ταφικές πρακτικές, αρχαιολογικός νόμος και οστεολογικό 

υλικό 

2. Εισαγωγή στην οστεολογία: μορφολογία και βιολογική δομή των οστών, βασικές 

έννοιες, προσανατολισμός στον σκελετό και βασική ορολογία. 

3. Άνω άκρα: σκελετός βραχίονα, κερκίδα, ωλένη, οστά καρπού και χεριού 

4. Σκελετός των κάτω άκρων: μηριαίο, κνήμη περόνη, οστά ταρσού και ποδιού 

5. Σπονδυλική στήλη και σκελετός του θώρακα 
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6. Σκελετός της πυέλου 

7. Επανάληψη - Πρακτική άσκηση και έλεγχος προόδου 

8. Εγκεφαλικό κρανίο 

9. Σπλαχνικό κρανίο 

10. Άνω και κάτω γνάθος, οδοντική μορφολογία 

11. Αναπτυξιακή οστεολογία 

12. Βασικές αρχές ταφονομίας, παραδείγματα ταφονομικών αλλαγών 

13. Επανάληψη -Πρακτική άσκηση 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point και οπτικοακουστικών μέσων στη 
διδασκαλία και την εργαστηριακή εκπαίδευση 
Διδακτικό Υλικό 
Ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας 
classweb 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
Διαλέξεις 19,5 
Εργαστηριακή Άσκηση 19,5 
Μελέτη και πρακτική άσκηση 73 
Προφορική εξέταση 0,5 
  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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 
 

 

Προφορική εξέταση όπου εξετάζονται: 

Η κατανόηση και χρήση της ανατομικής ορολογίας 

Η εμπέδωση του θεωρητικού υπόβαθρου στη διαχείριση 
οστεολογικού υλικού 

Η κατάκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στη διαχείριση 
οστεολογικού υλικού 
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδακτικά βοηθήματα 
1. Παπαγεωργοπούλου Χ. κ. αλ. 2015. Ειδικά θέματα σκελετικής ανθρωπολογίας, ταφονομίας και 

βιοαρχαιολογίας. Ελληνικά ακαδημαϊκά Συγγράμματα - Κάλλιπος. 
 
Επιπρόσθετα συγγράμματα 
 
1. Βαλάκος ΕΔ κ. αλ. 2015. Βιολογική Ανθρωπολογία στην Πράξη. Ελληνικά ακαδημαϊκά 

Συγγράμματα - Κάλλιπος. 

2. Bass WM. 2005. Human osteology: A laboratory and field manual (5th Eds.). Columbia: Missouri 
Archaeological Society. 

3. Platzer W, Fritsch H, Kuhnel W, Kahle W, Frotscher M. 2009. Εγχειρίδιο Περιγραφικής 
Ανατομικής. Μετάφραση Λεωνίδα Δ, Αρβανίτης Π. Ιατρικές Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδης. 

4. White TD, Black MT, Folkens PA. 2011. Human osteology. Academic press. 

5. Cunningham C, Scheuer L, Black S. 2016. Developmental juvenile osteology. Academic Press. 

6. Hillson S. 1996. Dental Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. 

7. Mays, S. 2010. The archaeology of human bones. Routledge. 

8. White TD, Black MT, Folkens PA. 2011. Human osteology. Academic press. 

9. Nikita, E. 2016. Osteoarchaeology: A guide to the macroscopic study of human skeletal remains. 
Academic Press. 

 

 

 

 

Downloaded from eduguide.gr



208 

 

55ΕΕ1207 / ΠΑΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
 

Διδάσκουσα: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
Βαθμίδα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1207 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ () Χειμερινό  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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  

 

Το μάθημα αποτελεί μία συλλογή επίκαιρων γνώσεων και πρακτικών που αφορούν τις εφαρμογές 

του αρχαίου DNA (aDNA) στη σύγχρονη φυσική ανθρωπολογία και την αρχαιολογία. Συνεισφέρει 
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στην εξοικείωση των νέων επιστημόνων με τις σύγχρονες τάσεις της διεπιστημονικής 

ανθρωπολογικής έρευνας και την ενημέρωσή τους για τα διεθνή τεκταινόμενα στο χώρο της 

ανάλυσης του αρχαίου DNA.  

Ειδικότερα μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να περιγράψουν με σαφήνεια την έννοια του αρχαίου DNA και τις πολλαπλές εφαρμογές του 

στις ανθρωπιστικές επιστήμες  

2. Να συνθέσουν επιμέρους πληροφορίες από συνεχώς παραγόμενη βιβλιογραφία στο πεδίο της 

παλαιογενετικής σε βασικά θέματα αρχαιολογίας και εξέλιξης του ανθρώπου 

3. Να πραγματοποιήσουν εργαστηριακές ασκήσεις και να εφαρμόσουν πρωτόκολλα 

4. Να αναδείξουν τις πολλαπλές εφαρμογές στη σύγχρονη ιατρική, ιατροδικαστική και γενικά στις 

βιοεπιστήμες και να συνδέουν τη στενή σχέση με την εξέλιξη του ανθρώπου 

5. Να παρουσιάσουν ένα επιστημονικό άρθρο στην αγγλική γλώσσα 

 

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  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Δομή, λειτουργία, κληρονομικότητα του DNA – βασικές εισαγωγικές έννοιες 

2. Σύγχρονη γενετική ποικιλομορφία στον άνθρωπο - εξελικτικές δυνάμεις 

3. Πληθυσμιακή γενετική του ανθρώπου (βασικές αρχές) 

4. Το αρχαίο DNA: εφαρμογές, προοπτικές, περιορισμοί 

5. Σύγχρονα πρωτόκολλα παλαιογενετικής Ι - Πρακτική άσκηση στο εργαστήριο πολύ απλών 

πρωτόκολλων και παρακολούθηση προβολής για την εφαρμογή των μεθόδων σε clean Lab 

6. Εφαρμογές της παλαιογενετικής/παλαιογονιδιωματικής στην παλαιοανθρωπολογία, το 
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γενετικό αρχείο του παρελθόντος 

7. Εφαρμογές της παλαιογενετικής/παλαιογονιδιωματικής στην αρχαιολογία, το γενετικό 

αρχείο του παρελθόντος 

8. Εφαρμογές της παλαιογενετικής/παλαιογονιδιωματικής στην αρχαιοβοτανολογία και στην 

αρχαιοζωολογία. Εξαφανισμένα και εξημερωμένα είδη υπό το φως νέων μελετών 

9. Παλαιογενετική/παλαιογονιδιωματική, ασθένειες, πανδημίες και ιστορικά αρχεία: νέες 

θεωρίες και εφαρμογές στη σύγχρονη σύνθεση της ιστορίας  

10. Παλαιογενετική/παλαιογονιδιωματική και ιατροδικαστική 

11. Παρουσίαση εργασιών 

12. Παρουσίαση εργασιών 

13. Συγκεφαλαίωση. Ερωτήσεις φοιτητών και απαντήσεις/διευκρινίσεις του διδάσκοντα, 

συζήτηση 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point και οπτικοακουστικών μέσων στη 
διδασκαλία  
Διδακτικό Υλικό 
Ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας 
classweb 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
Διαλέξεις και εργαστήρια 39 
Μελέτη,  ανάλυση βιβλιογραφίας, 
προετοιμασία εργασίας 

72,5 

Δημόσια παρουσίαση εργασίας 0,5 
Προφορική εξέταση 0,5 
  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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, 

 

Στη προφορική εξέταση (70%) εξετάζονται: 

Η κατανόηση βασικών εννοιών του αρχαίου DNA 

Η συνθετική σκέψη και η επιχειρηματολογία για τις 
πολλαπλές εφαρμογές του DNA σε διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία 
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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. 

Στην παρουσίαση της εργασίας (30%) εξετάζονται: 

Η κατανόηση του ερευνητικού ερωτήματος και της 
μεθοδολογίας 

Η δομή, η συγκρότηση και η παρουσίαση της εργασίας 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδακτικά βοηθήματα 
RELETHFORD H. JOHN, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
THE HUMAN SPECIES: AN INTRODUCTIOΝ TO BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY 
ISBN:139789603942993 
Εκδότης: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. 
Χρονολογία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2004 
Μετάφραση: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
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ΥΕΕ17 / Σημειωτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας 
 

Διδάσκων: Βασίλης Κ. Δαλκαβούκης 
Βαθμίδα: Αναπληρωτής καθηγητής 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΕΕ17 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε, Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σημειωτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής 

λογοτεχνίας 
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 4,5 
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 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03255/ 

 

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 

Με το μάθημα «Σημειωτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης λογοτεχνίας» επιδιώκεται η 
βαθύτερη και συστηματικότερη εντρύφηση των φοιτητών και των φοιτητριών του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας σε ζητήματα που έχουν αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του 
Υποχρεωτικού μαθήματος «Εισαγωγή στη Σημειωτική» και αφορούν στην εφαρμογή της 
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σημειωτικής προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων ως «αισθητικών κειμένων» που από 
σημειωτική άποψη χαρακτηρίζονται ως «ασαφή και αυτοεπικεντρούμενα». Επιπλέον, 
καθώς οι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με τη σημειωτική εννοιολόγηση του «κειμένου» ως 
«του αποτελέσματος της συνύπαρξης κωδίκων και υποκωδίκων», θα επιδιωχθεί μια 
συστηματική εφαρμογή της προσέγγισης αυτής με εφαρμογές σε κείμενα της νέας 
ελληνικής λογοτεχνίας και ιδιαίτερα της μεταπολεμικής. Θα προηγηθεί μια εισαγωγή στις 
κυριότερες λογοτεχνικές θεωρίες (Θεωρία της Αντανάκλασης, Γενετικός Δομισμός κ.λπ.), 
που θα ολοκληρωθεί με την παράθεση ενός ολοκληρωμένου σημειωτικού μοντέλου που 
εντάσσεται στις λεγόμενες «κειμενικές θεωρίες» για τη λογοτεχνία.  
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 

 Να εφαρμόζουν τη σημειωτική μεθοδολογία στην ανάλυση πεζών και ποιητικών λογοτεχνικών 
κειμένων 

 Να σχεδιάζουν διδασκαλίες λογοτεχνικών κειμένων με εφαρμογή σημειωτικής ανάλυσης 

 Να αξιολογούν άλλες διδακτικές προσεγγίσεις των λογοτεχνικών κειμένων 

 Να αξιολογούν τα ίδια τα λογοτεχνικά κείμενα (λογοτεχνία – παραλογοτεχνία) 

 
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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.Εισαγωγικές έννοιες – σύντομη επανάληψη των εισαγωγικών ζητημάτων για τη 
Σημειωτική 
2. Η πολλαπλή εννοιολόγηση του «κειμένου» 
3. Λογοτεχνία και κοινωνία: το ζήτημα της εμφάνισης του μυθιστορήματος 
4. Αντανακλαστικές θεωρίες – η ιδιομορφία του Γενετικού Δομισμού 
5. Σε αναζήτηση μιας κειμενικής μεθόδου για τη μελέτη του μυθιστορήματος 
6. Η Σχολή της Φραγκφούρτης και η μελέτη της μαζικής κουλτούρας 
7. Η παράδοση του Μιχαήλ Μπαχτίν, η στροφή στο κείμενο και οι ρώσοι και γάλλοι 
δομιστές (Κρίστεβα – Τοντόροφ) – Ο Μ. Riffaterre και η έννοια της «διακειμενικότητας» 
8. Ζητήματα τεχνικής στο επίπεδο των σημαινόντων Ι: πλοκή και δράση  
9. Ζητήματα τεχνικής στο επίπεδο των σημαινόντων ΙΙ: αφήγηση, αφηγητής, 
χρονικότητα 
10. Μυθιστορήματα εμφανών και μη εμφανών ιστορικών συμφραζομένων και η τεχνική 
τους προσέγγιση: ο ρόλος του Λόγου (discourse) 
11. Σημειωτικές προσεγγίσεις της ποίησης – στοιχεία κειμενικής προσέγγισης 
12. Αναθέσεις εργασιών 
13. Η ανάγνωση της λογοτεχνίας στο επίπεδο των σημαινομένων: η πράξη της 
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ερμηνείας 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του 
διδακτικού υλικού) 
Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και επικοινωνία 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webmail 
Επικοινωνία μέσω email. 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 - 39 

Διαδραστική διδασκαλία 20 - 20 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
10 - 50 

Εκπόνηση μελέτης 
(project), 

20 

Συγγραφή εργασίας 20 

Τελική γραπτή εξέταση / 
παρουσίαση εργασίας 

3,5 – 3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

(25Χ 4.5= 112.5) 

 

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. 

 Η τελική αξιολόγηση γίνεται εναλλακτικά είτε  

α) με την εκπόνηση μελέτης και συγγραφή εργασίας 
είτε  

β) με τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά με 
ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων πάνω σε 
επιστημολογικά ζητήματα του πεδίου, όπως 
αναδεικνύονται μέσα από παραδείγματα τα οποία οι 
φοιτητές χρησιμοποιούν από τη βιβλιογραφία  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

1. Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Τρινάκρια, η καρδιά της Μεσογείου, και η άπειρος 
Ήπειρος. Σικελία και Ήπειρος στη μεταπολεμική πεζογραφία, Επίκεντρο, 
Θεσσαλονίκη 2013. ISBN: 960-458-285-2  

2. Άννα Τζούμα, Η διπλή ανάγνωση του κειμένου. Για μια κοινωνιοσημειωτική της 
αφήγησης, Αθήνα, Επικαιρότητα, 1991. ISBN: ISBN 960-205-218-Χ 

 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1. Adorno W. Theodor, Minima Moralia, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000, μτφρ. Λευτέρης 
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Αναγνώστου 
2. Adorno W. Theodor, Αισθητική Θεωρία, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, εκδ. Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 2000 
3. Beardsley C. Monroe, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ – Π. 

Χριστοδουλίδης, Νεφέλη, Αθήνα 1989 
4. Brunel Pierre – Claude Pichois και Αndré – Michel Rousseau, Τι είναι η συγκριτική 

γραμματολογία;, Πατάκης, Αθήνα 1998, μτφρ. Δημήτρης Αγγελάτος  
5. Goldmann Lucien, Για μια κοινωνιολογία του μυθιστορήματος, μτφρ. Π. Ρυλμόν – 

Ελ. Βέλτσου, Πλέθρον, Αθήνα 1979 
6. Jakobson Roman, Δοκίμια για τη γλώσσα της λογοτεχνίας, μτφρ. Ά. Μπερλής, 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1998. 
7. Kristeva Julia, Ξένοι μέσα στον εαυτό μας, Scripta, Αθήνα 2004, μτφρ. Βασίλειος 

Πατσογιάννης, επιμ. Στέφανος Ροζάνης. 
8. Löwenthal Leo, Για μια κριτική θεωρία της λογοτεχνίας, μτφρ. Αλ. Ζήρας, Ρόπτρον, 

Αθήνα 1990 Umberto Eco, Il superuomo di massa, Bompiani, Milano 1978  (και σε 
ελληνική μετάφραση από την Έ. Καλλιφατίδη: Ο υπεράνθρωπος των μαζών, Γνώση, 
Αθήνα 1988).  

9. Ricoeur Paul, Η αφηγηματική λειτουργία, μτφρ. Βαγγ. Αθανασόπουλος, 
Καρδαμίτσας, Αθήνα 1990  

10. Said W. Edward, Ο κόσμος, το κείμενο και ο κριτικός, επιμ. Γ. Μερτίκας – μτφρ. Λ. 
Εξαρχοπούλου Scripta, Αθήνα 2004,  

11. Spinazzola Vittorio, L’egemonia del romanzo, Fondazione Mondadori, Milano 2007 
12. Steiner George, Στον πύργο του Κυανοπώγωνα, μτφρ. Σ. Βελέντζας, Scripta, Αθήνα 

2002  
13. Todorov Tsvetan (επιμ.), Θεωρία Λογοτεχνίας. Κείμενα των Ρώσων φορμαλιστών, 

πρόλογος R. Jakobson, επιμ. Άννα Τζούμα – μτφρ. Η. Π. Νικολούδης, Οδυσσέας, 
Αθήνα 1995. 

14. Wallace Martin, «Αφηγηματική δομή: μια σύγκριση μεθόδων», στο Θεωρία της 
αφήγησης, Εξάντας, Αθήνα 1991, μτφρ. Αγγελική Κουφού, σ. 11-46. 
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51. Σερέφας Σάκης (επιμ.), Θεσσαλονίκη: μια πόλη στη λογοτεχνία, Μεταίχμιο, Αθήνα 

2006 
52. Σταυρίδης Σταύρος, «Εικόνα και εμπειρία της πόλης στον Βάλτερ Μπένγιαμιν», στο 

Αγγελική Σπυροπούλου (επιμ.), Βάλτερ Μπένγιαμιν. Εικόνες και μύθοι της 
Νεωτερικότητας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007, σ. 253-254 

53. Τερζάκης Φώτης, «Εισαγωγή στο έργο του Μιχαήλ Μπαχτίν», Πλανόδιον 38 
(Ιούνιος 2005) 244-261  

54. Τζιόβας Δημήτρης, Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης, Οδυσσέας, Αθήνα 
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55ΕΥΕ2 / Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική 
 

Διδάσκων: Βασίλης Κ. Δαλκαβούκης 
Βαθμίδα: Αναπληρωτής καθηγητής 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Εθνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΥΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε, Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική 

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 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03258/ 

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  

Το μάθημα περιλαμβάνει καταρχάς την αποσαφήνιση της έννοιας «Εθνογραφία» και την ιστορική 
της εξέλιξη. Επιδιώκεται, λοιπόν, να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σχέση Κοινωνικής και Πολιτισμικής 
Ανθρωπολογίας από τη μια μεριά, και Εθνογραφίας από την άλλη, τόσο στο πλαίσιο του λεγόμενου 
«Εθνογραφικού Ρεαλισμού», δηλαδή την κλασική εκδοχή της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, όσο και 
στο πλαίσιο της «Πολιτισμικής Κριτικής», που ανανέωσε την επιστημολογική συζήτηση για την 
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Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Εθνογραφία. Στη συνέχεια επιδιώκεται η συστηματική διδασκαλία 
των μεθοδολογικών εργαλείων της εθνογραφικής προσέγγισης (συμμετοχική παρατήρηση, 
συνέντευξη, ημερολόγιο κ.λπ.) στο πλαίσιο των ποιοτικών μεθόδων έρευνας, με τις οποίες οι 
φοιτητές του Τμήματος είναι εξοικειωμένοι από τον υποχρεωτικό κύκλο μαθημάτων του 
προγράμματος Σπουδών. Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται προαιρετική εκπόνηση 
εθνογραφικής εργασίας από τους φοιτητές, η οποία συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση του 
μαθήματος που είναι γραπτή. 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 

 Να γνωρίζουν την ιστορική διαμόρφωση και τη μετεξέλιξη της Εθνογραφίας ως 
επιστημονικής μεθόδου 

 Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της εθνογραφικής μεθόδου 

 Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρωτότυπες εθνογραφικές έρευνες 

 Να αξιολογούν εθνογραφικές έρευνες άλλων 
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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας (και) σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.Εισαγωγικές έννοιες (Κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, εθνολογία, 
εθνογραφία) 
2. Αποσαφήνισης της έννοιας ethno- 
3. Η ιστορική διαμόρφωση της εθνογραφίας Ι (Ο B. Malinowski και η βρετανική σχολή) 
4. Η ιστορική διαμόρφωση της εθνογραφίας ΙΙ (Ο F. Boas και η αμερικανική σχολή) 
5. Η ιστορική διαμόρφωση της εθνογραφίας ΙΙΙ (Η γαλλική σχολή και η συμβολή του 
μαρξισμού: M. Mauss – Cl. Lévi – Strauss – M. Godelier) 
5. Ερμηνευτική ανθρωπολογία και η συμβολή του Cl. Geertz 
6. Η ιστορική διαμόρφωση της εθνογραφίας ΙV (Η Πολιτισμική Κριτική και η έννοια του 
αναστοχασμού) 
7. Αναθέσεις εργασιών 
8. Μεθοδολογικά ζητήματα Ι: η έννοια της συμμετοχικής παρατήρησης 
9. Μεθοδολογικά ζητήματα ΙΙ: εννοιολογώντας το «πεδίο»  
10. Μεθοδολογικά ζητήματα ΙΙΙ: η εθνογραφική συνέντευξη 
11. Μεθοδολογικά ζητήματα ΙV: εθνογραφικό ημερολόγιο και σημειώσεις πεδίου 
12. Ειδικές εθνογραφικές πρακτικές και εφαρμογές (αρχειακή εθνογραφία – 
αξιοποίηση αρχειακού υλικού και βιβλιογραφίας) 
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13. Παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή εθνογραφική βιβλιογραφική παραγωγή 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Διδασκαλία μέσω ppt (συνεχής ανανέωση του 
διδακτικού υλικού) 
Ανακοινώσεις, αναρτήσεις εγγράφων και επικοινωνία 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webmail 
Επικοινωνία μέσω email. 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 - 39 

Διαδραστική διδασκαλία 20 - 20 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
10 - 50 

Εκπόνηση μελέτης 
(project), 

20 

Συγγραφή εργασίας 20 

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση / 
παρουσίαση εργασίας 

3,5 – 3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

(25Χ 4.5= 112.5) 

 

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. 

 Η τελική αξιολόγηση γίνεται εναλλακτικά είτε  

α) με την εκπόνηση μελέτης και συγγραφή εργασίας 
είτε  

β) με τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά με 
ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων πάνω σε 
επιστημολογικά ζητήματα του πεδίου, όπως 
αναδεικνύονται μέσα από παραδείγματα τα οποία οι 
φοιτητές χρησιμοποιούν από τη βιβλιογραφία 

2. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

1. Γκέφου – Μαδιανού Δήμητρα, Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό 
στην Πολιτισμική Κριτική, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999. 

 
2. Βασίλης Δαλκαβούκης, Γράφοντας ανάμεσα. Εθνογραφικές δοκιμές με αφορμή το Ζαγόρι, 

Downloaded from eduguide.gr



224 

 

Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2015. 

 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1. Anderson, B., 1997, Φαντασιακές κοινότητες, Νεφέλη, Αθήνα, μτφρ. Π. 
Χαντζαρούλα. 

2. Antrop, M., 2005, “Why landscapes of the past are important for the future”, 
Landscape and Urban Planning 70: 21-34. 

3. Appadurai, A.,1996, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, 
University of Minessota Press, Minneapolis. 

4. Augé, M., 1995, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, 
Verso, London. 

5. Barth, F., 1969, Ethnic groups and boundaries. The social organization of cultural 
difference,   Universities Forlaget / Allen  &  Unwin,   Bergen  /  London. 

6. Barth, F., 1994, “Enduring   and   emerging   issues  in  the  analysis   of ethnicity”, 
στο H.  Vermeulen – C.  Covers (eds.), The Anthropology  of  Ethnicity,  Het Spinhuis,    
Amsterdam, σ. 11-32. 

7. Bourdieu, P., 2006, Η αίσθηση της Πρακτικής, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, μτφρ. Θ. 
Παραδέλλης 

8. Boyarin, D., 1986, “Voices in the Text”, Revue Biblique 93: 581-597.  
9. Boyarin, J., 1989, “Voices around the Text: The Ethnography of Reading at Mesivta 

Tifereth Jerusalem”, Cultural Anthropology 4 (4): 399-421 
10. Clifford, J., - Marcus, G. (eds.), 1986, Writing Culture: The Poetics and Politics of 

Ethnography, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London. 
11. Clifford, J., 1990, “Notes on (Field)notes”, στο R. Sanjek (ed.), Fieldnotes: The 

Makings of Anthropology, Cornell University Press, Ithaca. 
12. Comaroff, J., - Comaroff, J., 1992, Ethnography and the Historical Imagination, 

Westview Press, Boulder, Colo. 
13. Cresswell, T., 2004, Place, a short introduction, Blackwell, London. 
14. Dalkavoukis, V., 2009, “Constructing space through words: A triple narration about 

migrating from Zagori (Epirus) in the beginning of the 20th century”, στο Διεθνές 
Συνέδριο Narratives across space and time. Transmissions and Adaptations, Hellenic 
Folklore Research Centre, Academy of Athens, Athens, June 21-27 2009 (υπό 
έκδοση στα Πρακτικά). 

15. Danforth, L., 2008, «H συλλογική μνήμη και η κατασκευή ταυτοτήτων στα έργα του 
Nicholas Gage», στο Ρ. Β. Μπούσχοτεν – Ε. Βουτυρά – Β. Δαλκαβούκης – Κ. Μπάδα 
(επιμ.), Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, Επίκεντρο, 
Θεσσαλονίκη, σ. 257-268 

16. De Vos, G., - Romanucci / Ross, L., 1982, “Ethnicity: Vessel of Meaning and Emblem 
of Contrast”, στο G. De Vos – L. Romanucci-Ross (eds.), Ethnic Identity. Cultural   
Continuities and Change, The University  of Chicago   Press, Chicago – London, σ. 
363-390. 

17. Debord, G., 1004, The Society of the Spectacle, Zone Books, New York  
18. Dosse, F., 20002, Η ιστορία σε ψίχουλα. Από τα Annales στη «Νέα Ιστορία», 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, μτφρ. Α. Βλαχοπούλου – επιμ. Χρ. 
Χατζηιωσήφ.  

19. Eriksen, T. H., 1993, Ethnicity and Nationalism, Pluto Press, London. 
20. Foster, G. M. et al. (eds.), 1979, Long-Term Field Research in Social Anthropology, 

Academic press, New York  
21. Foucault, M., 1977, Language, Counter-Memory, Practice, ed. Donald F. Bouchard, 

trans. Donald Bouchard and Sherry Simon, Cornell University Press, Ithaca. 
22. Foucault, M., 1987 [1972], Η αρχαιολογία της γνώσης, Εξάντας, Αθήνα, μτφρ. Κ. 
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Παπαγιώργης 
23. Geertz, Cl., 1973, “Ethos, World View and the analysis of Sacred Symbols”, στο Cl. 

Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, σ. 126-141. 
24. Geertz, Cl., 1973, “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”, στο 

Cl. Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, σ. 3-33. 
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26. Giddens, A., 1990, The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge.  
27. Giddens, A., 1991, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern, 

Polity Press, Cambridge.  
28. Godelier, M., 1977, Perspectives in Marxist Anthropology, Cambridge University 
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29. Goldstein, K. S., 1964, A Guide for Field Workers in Folklore, Folklore Assosiates, INC, 
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30. Graeber, D., 2001, Toward an Anthropological Theory of Value: The false coin of our 
own dreams, Palgrave, New York. 

31. Graeber, D., 2011, Debt: The first 5,000 years, Melville House, New York. 
32. Gupta, A., - Ferguson, J., 1997, “Beyond ‘Culture’: Space, Identity and the Politics of 

Difference”,  στο A. Gupta - J. Ferguson (eds.), Culture, Power, Place. Explorations in 
Critical Anthropology, Duke University Press, London, σσ. 33-51. 

33. Hart, K., - Laville, J-L., – Cattani, A. (eds.), 2010,   The Human Economy: A citizen’s 
guide, Polity, Cambridge. 

34. Hastrup, Κ., 1998, «Ιθαγενής Ανθρωπολογία: μια αντίφαση στους όρους;», στο Δ. 
Γκέφου Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Ελληνικά 
Γράμματα, μτφρ. Ρ. Αστρινάκη, σ. 337-364. 

35. Kalpana, S., 2004, “Recordkeeping in the Production of Scientific Knowledge: An 
Ethnographic Study”, Archival Science 4: 367-382. 

36. Kuper, A., 1998, «Ιθαγενής Εθνογραφία, πολιτική ευπρέπεια και το σχέδιο μιας 
κοσμοπολίτικης Ανθρωπολογίας», στο Δ. Γκέφου Μαδιανού (επιμ.), 
Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Ελληνικά Γράμματα, μτφρ. Ρ. Αστρινάκη, 
σ. 297-336.  
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UNESCO, Paris. 
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προλεγόμενα Ά. Κυριακίδου – Νέστορος.  

42. Lévy, P., 2001, Δυνητική Πραγματικότητα. Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του 
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Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Πατάκης, μτφρ. Ρ. 
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Β ΖΩΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΘΥΝΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
55ΥΕΙ9 / ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Διδάσκων: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΙ9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

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 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03192/ 

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 

Downloaded from eduguide.gr



230 

 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν τα τρία ιστοριογραφικά είδη 
της βυζαντινής ιστοριογραφίας (εκκλησιαστική ιστορία, κοσμική ιστορία και 
χρονογραφία) από τον 4ο αι. ώς και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους  
  
Τούρκους (1453) και να γίνουν γνωστοί οι κυριότεροι εκπρόσωποι αυτών των 
ειδών και το έργο τους.  Μέσα από τη γλωσσική εξομάλυνση και τον ιστορικό 
σχολιασμό αποσπασμάτων των ανωτέρω συγγραφέων μελετώνται τα 
χαρακτηριστικά των τριών ειδών, οι ιστοριογραφικές μέθοδοι των ιστορικών 
της περιόδου, η θεματολογία τους και οι επιδράσεις που δέχονται από την 
προγενέστερη παράδοση. 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα 
είναι σε θέση: 

• να διακρίνουν τα τρία είδη της βυζαντινής ιστοριογραφίας και να τα 
χρησιμοποιούν ανάλογα 

• να γνωρίζουν τις βασικές ιστοριογραφικές πηγές της βυζαντινής εποχής 
ώστε να τις αξιοποιούν στη μελέτη ή στην έρευνά τους 

• να κατανοούν τα ιστοριογραφικά κείμενα του Βυζαντίου ώστε να 
οδηγούνται στα ανάλογα συμπεράσματα 

• να ταξινομούν τις διαφορετικές απόψεις των ιστοριογράφων ανάλογα 
με το είδος που θεραπεύουν ώστε να ερμηνεύουν την οπτική γωνία από 
την οποία βλέπουν τα ιστορικά γεγονότα 

• να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές παρουσιάσεις των συμβάντων και να 
ανασυνθέτουν το ιστορικό γεγονός 

• να διαχωρίζουν την εξιστόρηση των συμβάντων από το σχόλιο του 
συγγραφέα ώστε να είναι πιο αντικειμενική η αξιολόγησή τους 

•  να διασαφηνίζουν τη στάση των συγγραφέων απέναντι σε κατώτερες 
κοινωνικά ή περιθωριακές ομάδες για να μην γίνεται παρανόηση της 
στάσης τους 

• να αντιπαραβάλλουν την πολυπολιτισμικότητα της βυζαντινής κοινωνίας 
με την αντίστοιχη της σύγχρονης εποχής και να βλέπουν τα θετικά της 
ανεκτικότητας 

• να αξιολογούν πράξεις που περιγράφονται από τους συγγραφείς 
εντάσσοντάς τες στο μεσαιωνικό περιβάλλον 

• να καταγράφουν τους περιορισμούς που δημιουργεί στον συγγραφέα η 
γλώσσα του, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, το δόγμα του κ.ά. ώστε η 
ερμηνεία τους να είναι κοντά στην πραγματικότητα 

 

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες 
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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 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
• Λήψη αποφάσεων  
• Αυτόνομη εργασία  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Εργασία σε 

διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
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3. Α. Ο ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ - Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΑΡΙΧΟ, Β. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ  

4. ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΟΥ - ΕΥΑΓΡΙΟΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Η 

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  

5. ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ - ΠΡΙΣΚΟΣ ΠΑΝΙΤΗΣ  - ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΡΙΣΚΟΥ ΜΕ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΡΑΙΚΟ  

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΛΑΣ - Η ΑΤΙΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ  

7. Η ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΛΑΪΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ - Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΒΑΡΟΣΛΑΒΟΥΣ   

8. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΥ 6ου ΑΙΩΝΑ – Ο ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ  ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ  

9.  ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ Ο  ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ – Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ)  

10. ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ – Η ΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ ΚΑΙ Η ΑΛΕΞΙΑΔΑ  

11. ΕΜΜΕΤΡΕΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΡΑΙΜ ΑΙΝΙΟΣ  

12. ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ  

13. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
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εκπαίδευση κ.λπ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με ppt  

 Χρήση διαδικτύου 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας eclass 

 Eπικοινωνία μέσω email και eclass 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

Τελική γραπτή εξέταση 3,5 
 

  

  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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, 
διαμορφωτική με ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων και 
κείμενο για ιστορική ερμηνεία 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Συγγράμματα:  
1) Απ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, τ. Α΄ (4 ος-7ος αι.), 
εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 1997.   
2) Θεοφάνους Χρονογραφία, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2007.   
  
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
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1. Απ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, τ. Β΄ (8ος-10ος αι.), 
εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2002.   

2. Απ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, τ. Γ΄ (11ος-12ος αι.), 
εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2009.   

3. Απ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, τ. Δ΄ (13ος-15ος 
αι.), εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2015   

4. H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, Η λόγια κοσμική γραμματεία των 
Βυζαντινών, τόμος Β': Ιστοριογραφία, Φιλολογία, Ποίηση, μτφ. Τ. Κόλιας, Κ.  
Συνέλλη, Γ.Χ. Μακρής, Ι. Βάσσης, έκδοση ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992,  σ.  13-364. 

5. Αθ. Μαρκόπουλος, Η θέση του χρονογράφου στη βυζαντινή κοινωνία, 
Ίδρυμα Χουλανδρή Χορν, Αθήνα 1998. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Downloaded from eduguide.gr



234 

 

55ΥΚΕ1701 /  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΌ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΌ 
ΚΌΣΜΟ 

 
Διδάσκων /Διδάσκουσα: Andrew Farrington 

Βαθμίδα: Επίκουρος 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΚΕ1701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (από το 
4ο εξάμηνο) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΌ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΌ ΚΌΣΜΟ 

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 4,5 

   

   

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 

Μάθημα επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03234/ 

6. 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  
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 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 

Το μάθημα εξετάσει τους βασικούς θεσμούς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου του 
κλασικού και ελληνιστικού κόσμου.  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη θέση στην κοινωνία 
κοινωνικών ομάδων που δεν συμμετέχουν άμεση στην πολιτική ζωή της πόλεως, δηλαδή, 
κυρίως δούλων, παιδιών και γυναικών.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/ φοιτήτρια θα είναι σε θέση να 
κατανοεί την βασική δομή της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας και να εκτιμά τη σημασία των 
κύριων πλευρών της. 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει 
να είναι σε θέση : 
 
- να κατανοήσουν την καθημερινή πραγματικότητα του αρχαίου ελληνικού κόσμου.  
 
- να αναγνωρίσουν τη θέση της γυναίκας και το ρόλο της τόσο στην ιδιωτική ζωή 
όσο και στη δημόσια και πιο συγκεκριμένα το ρόλο που παίζει στη θρησκευτική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας, αλλά και στο ευρύτερο επίπεδο της πόλεως. 
 
- να κατανοήσουν τη δομή της οικογένειας στην κλασική και ελληνιστική 
αρχαιότητα και το κοινωνικό και οικονομικό ρόλο της.   
 
- να αναγνωρίσουν και να εξηγήσουν τη σημασία της θρησκείας και τις πολιτικές 
της διαστάσεις στο επίπεδο της ζωής της πόλεως, αλλά το ρόλο που παίζει στη 
προσωπική ζωή του ατόμου, μέσω ελέγχου των λεγόμενων ‘μυστικιστικές 
λατρείες’, όπως η λατρεία του Διονύσου. 
 
- να κατανοήσουν τον τρόπο ανατροφής και κοινωνικοποίησης του παιδιού στην 
κλασική αρχαιότητα, τις επιρροές που διαπλάθουν το παιδί ενός πολίτη της 
αρχαίας πόλεως, τους θεσμούς (π.χ. το γυμνάσιον, η εφηβεία) που έχουν ως σκοπό 
την εκπαίδευση και την πρόοδο προς την ενηλικίωση προς του παιδιού.   
 
- να αναγνωρίσουν τις φυσικές συνθήκες της ζωής που επικρατούν στην 
αρχαιότητα, το προσδόκιμο ζωής διάφορων ομάδων, αλλά και οι προσεγγίσεις της 
αρχαίας ιατρικής.   
 

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;. 
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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. 
   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
   Αυτόνομη εργασία. 
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η πρώτη ενότητα του μαθήματος (‘Η ιστορία και πολιτική οργάνωση της ελληνικής πόλεως’) 
αφορά την ιστορία και τις καταβολές της πόλεως και την πολιτική οργάνωση της, με 
έμφαση στους πολιτικούς θεσμούς και υλική έκφανση τους, υπό τη μορφή αγορών, 
θεάτρων, ναών, τειχών, κτλ.  Η δεύτερη ενότητα (΄Η θρησκεία στη ζωή της πόλεως και του 
ατόμου΄) ελέγχει το ρόλο της θρησκείας στη ζωή της πόλεως και το πώς χρησιμοποιείται για 
τη ρύθμιση και την τήρηση σχέσεων της πόλεως με τους θεούς.  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται 
στη λειτουργία μαντείων στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.  Η ενότητα καλύπτει, επίσης, και τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις του ατόμου σχετικά με τις δικές του υπαρξιακές ανησυχίες, 
όπως ο φόβος του θανάτου.   Η τρίτη ενότητα (‘Η οικογένεια και οικογενειακή ζωή’) αφορά 
την οικογένεια και ελέγχει το ρόλο των μελών του οἴκου σχετικά με την υλική συντήρηση 
και υποστήριξη του, με το θρησκευτικό ρόλο που παίζει κάθε μέλος της οικογένειας.  Η 
τέταρτη ενότητα (‘Μυστικιστικές λατρείες στον κλασικό και ελληνιστικό κόσμο’) αφορά το 
ρόλο που παίζει η θρησκεία στην προσωπική ζωή του ατόμου στο πλαίσιο των λεγόμενων 
‘μυστικιστικών’ λατρειών, όπως τα Ελευσίνια ή διάφορες λατρείες του Διονύσου που 
διεξάγονταν στη Βοιωτία. Η πέμπτη ενότητα (‘Υγεία, ιατρική και συνθήκες ζωής’) 
παρουσιάζει τις συνθήκες υγείας και της δημόσιας και ιδιωτικής υγιεινής, τις αντιλήψεις για 
αρρώστιες και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιεί η αρχαία ελληνική ιατρική.  Η έκτη (‘ο 
πόλεμος’) ελέγχει τη θέση που έχει ο πόλεμος στην αρχαία ελληνική κοινωνία, από την 
πλευρά της λογοτεχνίας, της πολιτικής ζωής, αλλά και από την θρησκευτική ζωή.  Η έβδομη 
ενότητα (‘Η ανατροφή του παιδιού και παιδεία’) παρουσιάζει την ανατροφή από τη 
βρεφική ηλικία του παιδιού στην ελληνική πόλιν και τους δημόσιους θεσμούς που το 
φέρνει στην ενηλικίωση (π.χ. το γυμνασιον, η εφηβεία).  Η ενότητα ελέγχει και την 
ανατροφή κοριτσιών.  Τέλος η ογδόη ενότητα (‘Η οικονομία της πόλεως’) παρουσιάζει την 
οικονομική ζωή.  Ελέγχει το μεγάλο ρόλο που παίζει η γεωργία στην αρχαία οικονομία, 
αλλά και των βιοτεχνιών και άλλων απασχολήσεων.  Εξετάζεται το θέμα του κατά πόσο 
ήταν εκχρηματισμένη η αρχαία κοινωνία. 
Ενότητες: 
1. Η ιστορία και πολιτική οργάνωση της ελληνικής πόλεως/1 
2. Η ιστορία και πολιτική οργάνωση της ελληνικής πόλεως/2 
3. Η θρησκεία στη ζωή της πόλεως και του ατόμου /1 
4. Η θρησκεία στη ζωή της πόλεως και του ατόμου /1 
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5. Η οικογένεια και οικογενειακή ζωή /1 
6. Η οικογένεια και οικογενειακή ζωή /2 
7. Μυστικιστικές λατρείες στον κλασικό και ελληνιστικό κόσμο 
8. Υγεία, ιατρική και συνθήκες ζωής  /1 
9. Υγεία, ιατρική και συνθήκες ζωής /2 
10. Ο πόλεμος /1 
11. Ο πόλεμος /2 
12. Η ανατροφή του παιδιού και παιδεία 
13. Η οικονομία της πόλεως 

   

8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

 

Παρουσιάσεις με χρήση Power-point. 
Επικοινωνία με e-mail και Skype. 
 

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 

Παραδόσεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

Ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης 
προαιρετικές (Επίσης θα 
διατίθενται στο eclass 
ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης (μαζί 
με τις σχετικές λύσεις), 
οι οποίες δεν αποτελούν 
μέρος της ύλης προς 
εξέταση και 
αποσκοπούν στην 
παροχή βοήθειας στον 
φοιτητή/στη φοιτήτρια 
που υποτίθεται θα τις 
κάνει με τη δική του/της 
πρωτοβουλία χωρίς την 
παρέμβαση ή 
υποστήριξη του 
διδάσκοντα (εκτός αν 
χρειαστεί, βέβαια). 
Αποτελούνται από 
ασκήσεις βασισμένες 
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στις σημειώσεις του 
διδάσκοντα. ) 

  
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

Η γραπτή εξέταση έχει δύο κυρίως μέρη. Σκοπός του 
πρώτου είναι ο έλεγχος των γνώσεων του/της 
φοιτητή/τριας, ενώ του δεύτερου είναι η εξέταση των 
ικανοτήτων των φοιτητών όσον αφορά τη χρήση 
επιχειρηματολογίας.  Το πρώτο μέλος αποτελείται από 
τρία σκέλη.  Κατά το πρώτο, ο φοιτητής/φοιτήτρια 
καλείται να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής 
απάντησης, των οποίων τα θέματα είναι παρμένα από 
όλη την ύλη.    
 
Κατά το δεύτερο σκέλος, ο/η φοιτητής/τρια καλείται 
να διορθώσει τρία μικρά (13 – 15 γραμμές) κείμενα.  
Αυτά αφορούν τα θέματα των διδακτικών ενοτήτων, 
βασίζονται στις σημειώσεις του διδάσκοντος και 
εμπεριέχουν έως και πέντε σοβαρά λάθη, τα οποία 
ο/η φοιτητής/-τρια διορθώνει με τεκμηριωμένη 
απάντηση.  Τα τυχόν λάθη δεν αφορούν απλά θέματα, 
όπως, π.χ., λάθη στην ακριβή χρονολόγηση μιας 
μάχης, αλλά τις έννοιες και τις αντιλήψεις που 
διέπουν την αρχαία κοινωνία (τη σημασία της 
θρησκείας, την έννοια της πόλεως και την ιδεολογία 
των πολιτών της, κτλ.).  Άλλος κύριος σκοπός αυτού 
του μέρους της εξέτασης είναι να ελεγχθεί αν ο/η 
φοιτητής/-τρια έχει αποκτήσει μια ιδέα της γενικής 
ροής και των κύριων γεγονότων της αρχαίας ελληνικής 
και ρωμαϊκής ιστορίας.  
 
Κατά το τρίτο μέρος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαντά 
σε ερωτήσεις, που συνήθως έχουν τρία ή τέσσερα 
μικρά σκέλη, εκ των οποίων το καθένα χρειάζεται 
απάντηση μήκους τριών – τεσσάρων λέξεων το πολύ – 
πολύ.   
 
Το παραπάνω μέρος ελέγχει τη σφαιρική γνώση 
του/της φοιτητή/-τριας σχετικά με το αντικείμενο και 
τις βασικές κριτικές τους δυνατότητες.  Στο δεύτερο 
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μέρος, ο/η φοιτητής καλείται να απαντήσει σε μια 
ερώτηση κρίσεως.  Ως μέρος της προετοιμασίας 
του/της, επιλέγει από τρεις εξεταστικές ενότητες, εκ 
των οποίων η καθεμία εμπεριέχει τρία θέματα 
βασισμένα στα περιεχόμενα των σημειώσεων του 
διδάσκοντος, διότι για κάθε εξεταστική ενότητα θα 
έχει μια ερώτηση στο δεύτερο μέρος της γραπτής 
εξέτασης που αφορά μόνο ένα από τα τρία θέματα 
κάθε εξεταστικής ενότητας.   
 
Ο/η φοιτητής/-τρια, επιλέγοντας την εξεταστική 
ενότητα Α, ετοιμάζει και  τα τρία θέματα της, για να 
είναι πλήρως προετοιμασμένος/η.  Σκοπός αυτού του 
συστήματος, όπως και του πρώτου μέρους της 
εξέτασης, είναι να αποτραπεί ο/η φοιτητής/-τρια από 
την βαθύτατα βλαβερή πρακτική της αποστήθισης της 
ύλης.  Ταυτόχρονα, καλείται ο/η φοιτητής/-τρια να 
μελετήσει τις σελίδες του συγγράμματος που 
αφορούν αυτά τα τρία θέματα (και όχι όλο το 
σύγγραμμα) και να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες 
με αυτές που παρουσιάζουν οι σημειώσεις του 
διδάσκοντος.  Ευρύτερος σκοπός αυτού είναι η 
προώθηση και καλλιέργεια των δυνατοτήτων 
συνθετικής και κριτικής σκέψης.  
  
Αν ο/η φοιτητής/-τρια δεν πιάνει τη βάση (50%) στο 
πρώτο μέρος της εξέταση, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη 
η απόδοσή του/της στο δεύτερο μέρος.   

 

9. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  

Mossé C., Gourbeillon-Schnapp A., Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2.000 - 31 
π.Χ.) (Αθήνα, 2005) 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

Rostovtzeff, M., Ρωμαϊκή Ιστορία (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1984) 

Mackay, C., Αρχαία Ρώμη: Στρατιωτική και πολιτική ιστορία (Εκδόσεις Παπαδήμα, 
Αθήνα, 2008) 
 
 

 

Downloaded from eduguide.gr



240 

 

55ΗΥΙ4 Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ος αιώνας 

Διδάσκουσα: Dr. Αθηνά Συριάτου 

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΗΥΙ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ος αιώνας 

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 

 3 4.5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03177/ 

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 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  

 Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θεματικές ενότητες που αφορούν την περίοδο από 

το τέλος του α΄ παγκοσμίου πολέμου έως και τη πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και 

έχει σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με την μελέτη των κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτικών συγκρούσεων του μεσοπολέμου καθώς και με τη 

διαμόρφωση των θεσμών που καθόρισαν την μεταπολεμική Ευρωπαϊκή ιστορία 

του 20ου αιώνα. 

Downloaded from eduguide.gr



241 

 

 Οι φοιτητές μέσω των παραδόσεων και την βιβλιογραφία θα μπορούν: 

 Να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στην 

διαμόρφωση του νεότερου κόσμου. 

 Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της Σοβιετικής επανάστασης στην νεότερη 

Ευρώπη.  

 Να αναλύσουν τις ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές 

συγκρούσεις την περίοδο του μεσοπολέμου. 

 Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, καθώς και την 

γένεση και γιγάντωση των ολοκληρωτικών καθεστώτων και ιδεολογιών 

όπως ο φασισμός. 

 Να κατανοήσουν την διάρθρωση και την ενδυνάμωση του ναζιστικού 

κράτους. 

 Να ερμηνεύσουν την κομβικότητα του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου στην  

αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. 

 Να αναλύσουν τον ρόλο των νέων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων θεσμών για 

την εδραίωση της ειρήνης αλλά και την επίδραση του ψυχρού πολέμου στην 

διαμόρφωση του μεταπολεμικού κόσμου. 

 Να αναγνωρίζουν την σημασία της εδραίωσης του κράτους πρόνοιας στα 

ευρωπαϊκά κράτη, για την οικονομική ευρωστία και κοινωνική ισορροπία 

των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 

 Να κατανοήσουν το κίνημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

 Να στοχαστούν σχετικά με τις επιπτώσεις της απο-αποικιοποίησης, στα 

πρώην αποικιακά κράτη. 

 Να κατανοήσουν τους λόγους της οικονομικής άνθησης κατά τη δεκαετία 

του εξήντα καθώς και την λεγόμενη «ανεκτική κοινωνία». 

 Να προβληματιστούν σχετικά με την άνοδο του νεο-φιλελευθερισμού και 

την πτώση του κομμουνισμού μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 

1989. 

 Να ενημερωθούν για την σύγχρονη βιβλιογραφία επί των θεμάτων αυτών. 

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  

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 
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Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Αυτόνομη εργασία 

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει 
ως εξής: 

1. Η σύγκρουση των Ευρωπαϊκών εθνικισμών και η πορεία προς τον 

πόλεμο./Ο Μεγάλος Πόλεμος και η ολοκλήρωση της Ευρώπης των 

Εθνών 

2. Επαναστάσεις Σοβιετική Ένωση. Η ασταθής ισορροπία της δεκαετίας 

του 1920 

3. Δημοκρατίες και δικτατορίες μπροστά στην κρίση 

4. 1933-1945: Γένεση, ακμή και πτώση της χιτλερικής Ευρώπη 

5. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

6. Ειρήνη και διαίρεση. Απαρχές του ψυχρού Πολέμου. Το βάρος των 

θεσμών 

7. Ανάπτυξη και κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου. Σουέζ / Ουγγαρία 

1956 

8. Κοινωνικά κράτη διαφορετικά μοντέλα και η Ευρωπαϊκή εσωτερική 

μετανάστευση 

9. Θεμέλια της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, εξάρια εφτάρια. ΕΟΚ και 

διεύρυνση 

10. Οικονομικά θαύματα, Γερμανία Ιταλία Ισπανία 

11. Πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην δεκαετία του 1960: Οι καρποί 

του κράτους πρόνοιας 

12. Πετρελαϊκές κρίσεις, από-αποικιοποίηση και επιβίωση της Ευρώπης 

13. Θρίαμβος της δημοκρατίας στη Νότια Ευρώπη και κατάρρευση του 

Ανατολικού συνασπισμού/ 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία στην αίθουσα πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος 
prower point. 

2. Χρήση ντοκινμαντέρ 

3. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων 
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στο e-class. 

4. Έρευνα στην βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων. 

 
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 

1. Διαλέξεις: Σε αυτές 
γίνεται ανάπτυξη της 
ύλης. Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
συζητούν τις απορίες 
τους σχετικά με τις 
παραδόσεις. 

39 
 
 

Προαιρετικές 
εργασίες: Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
αναλάβουν εργασίες 
που σχετίζονται με 
ειδικά θέματα που 
αφορούν τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες 
κατά την διάρκεια του 
20ου αιώνα. Πριν την 
τελική παράδοση οι 
φοιτητές κάνουν μια 
εικοσάλεπτη 
παρουσίαση της 
εργασίας που έχουν 
αναλάβει. 

 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος 112,5 

  
 

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 

 

Τελική γραπτή εξέταση (100% για όσους δεν 
έχουν κάνει εργασία ή παρουσίαση ενός 
επιλεγμένου θέματος και 70% για όσους έχουν 
αναλάβει εργασία η αξιολόγηση της οποίας 
αποτελεί το 30%).  
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αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Εγχειρίδια: 

1. Mark Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος, Ο Ευρωπαϊκός Εικοστός Αιώνας, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001 

2. Tony Judd, Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2012 

Βιβλιογραφία Γενικά και Ειδικά Θέματα: 

Επισκοπήσεις 20ου αιώνα 

Ε. J. Hobsbawn, Η εποχή των άκρων Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991 (ε' 
έκδοση), Θεμέλιο, Αθήνα 2002. 
T.C.W. Blanning, Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης,  
εκδόσεις Τουρίκη Αθήνα 2009 
Berstein Milza,  Διάσπαση και Ανοικοδόμηση της Ευρώπης, Αλεξάνδρεια Αθήνα 
1999. 
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου, εκδ. 
Πατάκη Αθήνα 2001. 
Norman Davies, Ιστορία της Ευρώπης, εκδ. Νεφέλη Αθήνα 2010. 
E.M. Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Νεότερης Ευρώπης, 
Επίκεντρο Αθήνα 2006 
Ελένη Αρβελέρ, Maurice Aymard, Οι Ευρωπαίοι, Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή, 
Τόμος β’ Σαββάλας 2003. 
J. Joll, Η Ευρώπη 1870-1970, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006. 
Ι. Κολιόπουλος, Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία, 1789-1945, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 
1993. 
Π. Τσακαλογιάννης, Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία: Από τη Βαστίλη στο τείχος του 
Βερολίνου, 1789-1989, τ. α΄, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1997. 
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
Robson Stuart, Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εκδ. Πατάκης Αθήνα 2009. 
Marc Ferro, Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918, Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 
1997. 
Nial Ferguson, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Στρατιωτική, Διπλωματική, Οικονομική και 
Κοινωνική Ιστορία 1914-1918, εκδ. Ιωλκός Αθήνα 2006.  
John Keegan, Η ιστορία του πολέμου η κουλτούρα του πολέμου, εκδ. Λιβάνη 1999 
Για τον Ισπανικό Εμφύλιο: 

Aguilar Fernández Paloma, Μνήμη και λήθη του ισπανικού εμφυλίου. Δημοκρατία, 
δικτατορία και διαχείριση του παρελθόντος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Αθήνα 2005 

Χιου Τόμας, Ιστορία του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου, τομ. Α, Β, μτφρ. Αλίκης 
Γεωργούλη, Τάκη Μενδράκου, εκδ. Α/φοί Τολίδη, Αθήνα, χ.χ. 
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Τόνι Κλιφ, Άντι Ντούργκαν, Ισπανία 1936: Λαϊκό Μέτωπο και επανάσταση ενάντια 
στο φασισμό, μτφρ. Κώστας Πίττας, εκδ. Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Αθήνα 2015 

Συλλογικό, Ισπανία 1936-1939. Επανάσταση, Πόλεμος, Εξουσία, εκδ. Ελευθεριακή 
Κουλτούρα, Αθήνα 2016. 

Anthony Beevor, Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, 1936-1939, Εκδόσεις Γκοβόστη 

Preston, Paul, A Concise History of the Spanish Civil War, London (Fontana Press) 
1996 
Gabriele Ranzato, Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος,  Κέδρος 2007 
Φασισμός / Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
Enzo Traverso, Οι Ρίζες της Ναζιστικής Βίας, Μια ευρωπαϊκή γενεαλογία, εκδόσεις 
του 20ου αιώνα, Αθήνα 2013 (α’ έκδοση στα γαλλικά 2002) 
Emilio Gentile, Φασισμός, Ιστορία και Ερμηνεία, εκδ. Ασίνη, Αθήνα 2007 
Στάνλεϋ Πέιν, Μια Ιστορία του Φασισμού 1914-1945, Φιλίστωρ, Αθήνα 2000. 
Paxton Robert, Η ανατομία του φασισμού, Κέδρος Αθήνα 2006 
Peter Gay, Η πνευματική ζωή στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, Νησίδες Θεσσαλονίκη 
2010 
Pierre Milza, Οι μελανοχίτωνες της Ευρώπης εκδ. Scripta Αθήνα 2004. 
Anthony Beevor, Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, 1936-1939, εκδ. Γκοβόστης, Αθήνα  
Δημήτρης Φιλιππής (επ.), 1936 Ελλάδα και Ισπανία, εκδ. Βιβλιόραμα Αθήνα 2007 
Norman Davies, Η Ευρώπη σε Πόλεμο, Η έναρξη, οι συγκρούσεις, οι ηγέτες και το 
τέλος του φασισμού, 1939-1945, Ιωλκός Αθήνα 2007. 
John Lukacs, Ο Χίτλερ της Ιστορίας, εκδ. Ενιάλιος Αθήνα 1999. 
Gotz Aly, Το Λαϊκό Κράτος του Χίτλερ, Ληστεία, φυλετικός Πόλεμος και 
εθνοσοσιαλισμός, Κέδρος Αθήνα 2009. 
Mark Mazower, Η Αυτοκρατορία του Χίτλερ, Ναζιστική Εξουσία στην Κατοχική 
Ευρώπη, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009. 
Marc Ferro, Οι επτά ηγέτες του πολέμου 1918-1945, Στάλιν, Χίτλερ, Τσώρτσιλ, 
Μουσσολίνι, Ντε Γκώλ, Χιροχίτο, Ρούσβελτ, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2007 
Marks Stephan, Γιατί ακολούθησαν τον Χίτλερ; Η ψυχολογία του 
εθνικοσοσιαλισμού, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 2010 
Richard Bessel, Γερμανία 1945, από τον πόλεμο στην ειρήνη, εκδ. Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 2010 
Richard Bessel, Fascist Italy and Nazi Germany Comparisons and Contrasts 
 Cambridge University Press 1996 
Richard Overy, 1939. Η αντίστροφη μέτρηση για τον πόλεμο, μετάφραση Τιτίνα 
Σπερελάκη, Πατάκη, Αθήνα 2009 
Johann Chapoutot, Ο Εθνικοσοσιαλισμός και η αρχαιότητα, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 
2012 
Welch, David. Propaganda and the German Cinema: 1933-1945. Revised Edition. 
London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 2001.  

Tegel, Susan. Nazis and the Cinema. Cornwall, Great Britain: MPG  

Books Ltd., 2007.  
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Βαγγέλης Τζούκας, Το Φάντασμα του Ναζισμού, Μυθολογία και σαγήνη του Τρίτου 
Ράιχ από την προπολεμική περίοδο έως τις μέρες μας, εκδ. Εστία 2016 

Ruth Ben-Ghiat, Italian Fascism's Empire Cinema, (Indiana University Press, 2015) 
Nathan Stoltzfus, Η αντίσταση της καρδιάς, Οι μικτοί γάμοι και η διαμαρτυρία της 
Ρόζενστράσσε στη Ναζιστική Γερμανία, University Studio Press Θεσσαλονίκη 2010 
Μεταπολεμικός Κόσμος/ Κράτος Πρόνοιας  
John Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου 1945-1991, εκδ. Πατάκη Αθήνα 2005. 
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου, εκδ. 
Πατάκη Αθήνα 2001. 
Gosta Esping Anderson, Οι τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας, 
(επιστημονική επιμέλεια Μαρία Πετμετζίδου), Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 2006. 
Gosta Esping-Andersen, Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος, εκδ. 
Διόνικος.  
Robert Young, Μετααποικιακή Θεωρία Μια Ιστορική Εισαγωγή, εκδ. Πατάκη Αθήνα 
2007 
Κοινωνία / Οικονομία 
Αντώνης Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, Το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας και η Ανάδυση των Κοινωνικών Θεσμών, Ίδρυμα Έρευνας και 
Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, 1993..  
Michelle Perrot, Η Εργασία των γυναικών στην Ευρώπη, 19ος -20ος αιώνας, 
Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Ερμούπολη Σύρου, 1988 
Dick Geary, Το Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνημα, 1848-1939, Θεσσαλονίκη 
Παρατηρητής, 1988. 
C. Tilly, Κοινωνικά Κινήματα, 1768-2004, εκδ. Σαββάλας 2007. 
C. Tilly, Οι Ευρωπαϊκές Επαναστάσεις 1492-1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998.  
Λουίζα Πασσερίνι, Σπαράγματα του 20ου αιώνα: Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, 
Νεφέλη 1998 
Έφη Αβδελά, Δημόσιοι Υπάλληλοι Γένους Θηλυκού, Καταμερισμός της εργασίας 
κατά φύλα στον δημόσιο τομέα, 1908-1955, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της 
Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1990 
Έφη Αβδελά, Δια λόγους τιμής, Βία Συναισθήματα και Αξίες στην Μετεμφυλιακή 
Ελλάδα, Νεφέλη, Αθήνα 2002  
Έφη Αβδελά Αγγέλικα Ψαρρά, (επιμ.), Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέμου. Μια Ανθολογία, Αθήνα Γνώση 1985.  
Daniel Bell Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης Νεφέλη 1999 
Davis Landes, Ο Προμηθέας χωρίς δεσμά, Τεχνολογική αλλαγή και βιομηχανική 
ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη από το 1750 έως σήμερα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιά, (1969) 2003. 
Λουτσιάνο Κάνφορα Η Δημοκρατία ιστορία μιας ιδεολογίας Αθήνα Μεταίχμιο 2009. 
Axel Schidt, Detlef Siegfried (επιμ.), Ανάμεσα στον Μάρξ και την Coca-Cola, Νεανική 
κουλτούρα και κοινωνική αλλαγή, εκδ. Κασταλία 2010. 
Η μνήμη του β΄ παγκοσμίου πολέμου 
Χάγκεν Φλάισερ, Οι πόλεμοι της μνήμης, Αθήνα Νεφέλη 2008. 
Γεωργιάδου Βασιλική και Ρήγος Άλκης, Άουσβιτς Το γεγονός και η μνήμη του: 
ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της γενοκτονίας, 
Καστανιώτης Αθήνα 2007 
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Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Τασούλα Βερβενιώτη, Ευτυχία Βουτυρά, Βασίλης 
Δαλκαβούκης, Κωνσταντίνα Μπάδα Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου 
πολέμου, Επίκεντρο, 2008 
 Mark Mazower, Γιάννης Καστανάρας, Μετά τον πόλεμο  
Η ανασυγκρότηση της οικογένειας του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943 – 
1960, Αλεξάνδρεια, 2003 
Πολυμέρης Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας  
Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο, Αλεξάνδρεια, 2004 
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55YEI13 
 

Η Αίγυπτος την εποχή του Μουχάμμαντ Άλι και των διαδόχων του (1805-1882) 
 

Διδάσκων:  Marco Miotto 
 

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας του Ισλαμικού Κόσμου 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΙ13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η Αίγυπτος την εποχή του Μουχάμμαντ Άλι και των 

διαδόχων του (1805-1882) 

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 4,5 

   

   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (στα Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03217/ 

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 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 
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Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστημονική 
προσέγγιση της ιστορίας του κράτους που ο Μουχάμμαωτ  Άλι δημιούργησε στην 
Αίγυπτο μετά την έλευσή του σε αυτή την χώρα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 
μεταρρυθμίσεις του Μουχάμμαντ  Άλι στην προσπάθεια δημιουργίας ενός 
σύγχρονου, κεντρικού κράτους και πως αυτές επηρέασαν την αιγυπτιακή κοινωνία 
και εν γένει την ισλαμική Εγγύς Ανατολή.  

 
Το μάθημα:  

 Προσφέρει τις βασικές γνώσεις των ιστορικών εξελίξεων της Αιγύπτου και της Συρίας 

τον 19ο αιώνα καθώς και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.  

 Προσφέρει μια χρονολογική επισκόπηση της ιστορίας της Αιγύπτου και άλλων 

πολιτικών και κρατικών οντοτήτων της εποχής εκείνης. 

 Προσφέρει ειδικές γνώσεις και πληροφορίες για τις αλλαγές που ο Μωάμεθ Άλι 

εισήγαγε στη δομή του αιγυπτιακού στρατού και πως αυτές επηρέασαν τις κοινωνίες 

της Αιγύπτου και της Συρίας στο σύνολό τους. 

 Παράλληλα μελετά και αναλύει τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι μεταρρυθμίσεις 

του Μουχάμμαντ Άλι στις κοινωνίες αυτές. 

 Αναδεικνύει και αναλύει το διεθνές πλαίσιο της εποχής και τον ρόλο των ξένων 

δυνάμεων (ευρωπαϊκών και μη) στα της Αιγύπτου και της Συρίας (Ανατολικόν Ζήτημα 

και άλλα) 

 Δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για την 

ιστορία αυτού του ισλαμικού κράτους και αυτής της ισλαμικής κοινωνίας ιδίως για 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ξεχωριστή περίπτωση στην ισλαμική 

ιστορία, κυρίως σε αντίθεση με το Οθωμανικό Κράτος και με τις οθωμανικές δομές 

εξουσίας. 

 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να γνωρίζουν την προσωπικότητα και τη δράση του Μουχάμμαντ Άλι, καθώς και το 

περιβάλλον όπου έζησε και έδρασε (Μακεδονία, Αίγυπτος) 

 Να γνωρίζουν τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες όπου διαδραματίστηκαν όσα 

σχετίζονται με τον Μουχάμμαντ Άλι και τους διαδόχους του, καθώς και το 

ανθρωπολογικό, κοινωνικό και πολιτειακό υπόβαθρο των περιοχών αυτών. 

 Να εκτιμήσουν σωστά τα οθωμανικά στοιχεία και να τα ξεχωρίζουν από τα μη 

οθωμανικά, όσον αφορά το κράτος που δημιούργησε ο Μουχάμμαντ Άλι και τις 

κοινωνίες της Αιγύπτου και της Συρίας. 

 Να γνωρίζουν τις βασικές ιστορικές εξελίξεις του κράτους του Μουχάμμαμτ Άλι και των 
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διαδόχων τους. 

 Να τοποθετούν σωστά, γεωγραφικά και χρονικά, αυτές τις εξελίξεις. 

 Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν σωστά τις ιστορικές σχέσεις της Αιγύπτου και της 

Συρίας με άλλες περιοχές, πολιτικές οντότητες και ανθρώπινες ομάδες εντός και εκτός 

Ισλαμικού Κόσμου. 

 Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν μεθόδους και πρακτικές της ευρωπαϊκής 

αποικιοκρατικής διείσδυση τον 19ο αιώνα. 

 Να είσαι σε θέση να σχετίζουν το πολιτικό εγχείρημα του  Μουχάμμαντ Άλι και των 

διαδόχων του με τις πρώτες εκδηλώσεις του αιγυπτιακού και του αραβικού 

εθνικισμού. 

     
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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η Αίγυπτος: παρουσίαση μιας χώρας. Η Αίγυπτος τον 18ο αιώνα. Μαμελούκοι και Οθωμανοί. Το 

ιλτιζάμ. Η γαλλική εκστρατεία στην Αίγυπτο (1798-1801). 

2. Μουχάμμαντ Άλι, ένας Οθωμανός. Μεταξύ Καβάλας και Δράμας. Τα πρώτα χρόνια στην Αίγυπτο. 

3.  Ο δρόμος προς την εξουσία. Οι ουλεμάδες του αλ-Άζχαρ. Η εκδίωξη των Μαμελούκων από το 

Κάιρο. Η εξουδετέρωση των τοπικών ανταγωνιστών. 

4. Εξωτερικές απειλές (Οθωμανοί και Βρετανοί). 

5. Η σφαγή των Μαμελούκων (1811). Η δημιουργία μιας νέας βάσης της εξουσίας.  

6.  Οι πόλεμοι κατά των Ουαχχαμπιτών.  

7. Η οικονομική πολιτική του Μουχάμμαντ Άλι.  
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8. Η δημιουργία ενός νέου στρατού. 

9.  Οι πόλεμοι της Συρίας. H Αίγυπτος του Μουχάμμαντ Άλι ως μέρος του Ανατολικού Ζητήματος. 

10. Το ζήτημα της ανεξαρτησίας και ο διεθνής παράγων.  

11. Η Αίγυπτος μετά τον Μουχάμμαντ Άλι. Η οικονομική ανάπτυξη των δεκαετιών του 1850 και του 

1860.  

12. Οι μεταρρυθμίσεις του Σαΐντ και του Ισμαήλ. Παιδεία και πολιτισμός. Η χρηματοοικονομική 

υποδούλωση της Αιγύπτου. Η χρεωκοπία της Αιγύπτου.  

13. Το εθνικιστικό κίνημα στην Αίγυπτο. Η επανάσταση του Ούραμπι. Η βρετανική εισβολή του 

1882.  Το τέλος της αιγυπτιακής ανεξαρτησίας. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στη τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει ερωτήσεις γνώσεων . 

 
Στην αξιολόγηση της γραπτής εξέτασης θα 
συνεκτιμηθούν: 
 
–Η γνώση της διδαχθείσας ύλης 
– Η ικανότητά τους χρησιμοποιούν σωστά τους 
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

ειδικούς ιστορικούς και τεχνικούς όρους. 
–Η ικανότητά τους να τοποθετήσουν σωστά στον τόπο 
και τον χρόνο γεγονότα, πρόσωπα και εξελίξεις της 
ιστορίας της Αιγύπτου την εποχή του Μουχάμμαντ Άλι 
και των διαδόχων του 
–Η αποδοχή και η ορθή αντίληψή τους των 
ιδιαιτεροτήτων της ιστορίας της περιοχής  
(ονοματολογία, θεσμοί, γεωγραφικοί και ανθρώπινοι 
χώροι) 
–Η ευρύτητα της αντίληψής τους για τις ιστορικές 
εξελίξεις και τους θεσμούς του Κράτους του 
Μουχάμμαντ Άλι και των διαδόχων του. 

 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
• Συγγράμματα:  
(σημειώσεις του διδάσκοντος) 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
1. AA. VV., L’Égypte au XIXe siècle, Groupe de Recherche et d’Études sur le Proche-Orient, 

Aix-en-Provence, 4-7 juin 1979, Parigi 1982. 
2. Ayalon David, Egypt as a Dominant Factor in Syria and Palestine during the Islamic 

Period, in A. Cohen and G. Baer (ed.), Egypt adn Palestine. A Millennium of Association 
(868-1948), Gerusalemme 1984, 17-47. 

3. Gouin Edouard, L’Égypte au XIXe siècle. Histoire militaire et politique, anecdotique et pi 
4. Fahmy Khaled, All the Pasha’s Men. Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern 

Egypt, Cambridge Middle East Studies 8, Cambridge 1997. 
5. Hathaway, J., The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516-1800, Harlow (UK), 2008. 
6. Hunter F. Robert, Egypt under the Khedives 1805-1879, Pittsburgh 1984. 
7. Lutsky Vladimir Borisovič, Storia moderna dei paesi arabi, Milano 1975.  
8. Richmond J.C.B., Egypt 1798-1952. Her advance towards a modern identity, Londra 

1977. 
9. al-Sayyid Marsot Afaf Lutfi, Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge 1984. 
10. Vatikiotis P.J., The History of Egypt, Londra 19802 (1969). 
11. The Cambridge History of Egypt,τ. II (Modern Egypt, from 1517 to the end of the 

twentieth century), Cambridge 1998. 
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Κωδικός μαθήματος 55 ΕΕ2 
Τίτλος μαθήματος Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 
Διδάσκων /Διδάσκουσα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ 2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο-8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4,5 

   

   
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03147/ 

και  https://www.he.duth.gr/el/course/i-paideia-

venetokratoymeno-elliniko-horo-2 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

 
  Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις ευκαιρίες για εκπαίδευση 
και μόρφωση  των Ελλήνων βενετών υπηκόων και τα εκπαιδευτικά κέντρα στην 
περίοδο της βενετοκρατίας στον ελληνικό και ιταλικό χώρο. 
Ειδικότερα, μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:  
- να γνωρίζουν τους φορείς εκπαίδευσης ανά βαθμίδα και περιοχή 
- να συνδέουν την κοινωνική τάξη των μαθητευομένων με τις ευκαιρίες για εκπαίδευση 
στον ιταλικό χώρο 
-να διακρίνουν τον βαθμό εγγραμματοσύνης των βενετών υπηκόων  
-να αναγνωρίζουν τον βαθμό λογιοσύνης των βενετών υπηκόων  
-να αποτιμούν την προσφορά του πανεπιστημίου της Πάδοβας στη διαμόρφωση και 
στην  ανάδειξη της νεοελληνικής επιστημονικής σκέψης 
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-να συγκρίνουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των βενετών και οθωμανών υπηκόων  
-να προσεγγίζουν αρχειακά τεκμήρια και να αγρεύουν πληροφορίες 
-να έχουν προβληματιστεί για την εκπαίδευση  ως όχημα διάχυσης της ιδεολογίας των 
κυριάρχων και ευκαιρία μετακένωσης των ιδεών της Δύσης στην Ανατολή.   
 

Γενικές Ικανότητες 
 

  

 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
Αυτόνομη εργασία. 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
Άσκηση κριτικής. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η βενετοκρατία στον ελληνικό χώρο. Ορισμός και αποσαφήνιση του όρου 

«παιδεία». 

2. Η εκπαίδευση στον βενετοκρατούμενο χώρο. Διάκριση ανά βαθμίδα, είδος και 

φορέα παροχής. 

3. Δημόσια σχολεία. Η πολιτική της Βενετίας. 

4. Το πανεπιστήμιο της Πάδοβας. 

5. Εστίες  παιδείας για βενετούς υπηκόους στον ιταλικό χώρο. 

6. Εστίες παιδείας στον τουρκοκρατούμενο χώρο και στην Ανατολή. 

7. Τυπογράφοι και τυπογραφεία. Εκδοτική παραγωγή. 

8. Λογοτεχνική παραγωγή στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. 

9. Άλλη συγγραφική παραγωγή. Ιστορία, φιλοσοφία, επιστήμη,   μεταβυζαντινή 

υμνογραφία, κηρυγματικός λόγος. 

10. Μεταφράσεις δυτικών έργων από βενετούς υπηκόους. 

11. Οι ακαδημίες στον ελληνικό χώρο και τα φιλολογικά σαλόνια της Βενετίας. 

Γυναίκες και εκπαίδευση: Η περίπτωση της Μαρίας Πετρετίνη και της Ισαβέλλας 

Θεοτόκη-Albrizzi. 

12. Ιδιωτικές βιβλιοθήκες και αναγνωστικά ενδιαφέροντα των Ελλήνων βενετών 

υπηκόων. 

13. Ελληνομάθεια και ιταλομάθεια των Ελλήνων βενετών υπηκόων. Φιλοβενετική 

ιδεολογία και αναγνώριση εθνικής ταυτότητας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 
Η παρουσίαση του μαθήματος βασίζεται στο 
πρόγραμμα PowerPoint (προβολή διαγραμμάτων, 
εικόνων, χαρτών, χρονολογίων)  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

ΦόρτοςΕργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13Χ2 

Μελέτη και σχολιασμός 
πρωτογενών πηγών (σε 
νεοελληνική 
μετάφραση) 

13Χ1 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 
 

Τελική γραπτή εξέταση 3 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 Γραπτές εξετάσεις 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  

Κατανόηση πρωτογενών πηγών 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 • Συγγράμματα:  
 Παναγιώτα Τζιβάρα, Από την εγγραμματοσύνη στη λογιοσύνη, Θέματα παιδείας 

των βενετών υπηκόων στον ελληνικό χώρο, Αθήνα 2012, εκδ. Ενάλιος. 
 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Holton D., Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, Ηράκλειο 2002. 

 Βελουδής Γ., Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων. Συμβολή στη μελέτη του 
ελληνικού βιβλίου της τουρκοκρατίας, Μπούρας [χ.χ.]  

 Κακλαμάνης Στ., «Ειδήσεις για την πνευματική ζωή στον Χάνδακα από το 16ο 
Βιβλίο της «Istoria Candiana» του Ανδρέα Κορνάρου», Παιδεία και Πολιτισμός στην 
Κρήτη Βυζάντιο-Βενετοκρατία. Μελέτες αφιερωμένες στον Θεοχάρη Δετοράκη, 
Ηράκλειο 2008, σ. 115-249. 

 Καραθανάσης Αθ., Η Βενετία των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 2010. 

 Καραθανάσης Αθ., Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1986.  

 Μαλτέζου Χρύσα, «Η διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας στη 
λατινοκρατούμενη Ελλάδα», Byzance et l’hellénisme: L’identité grecque au Moyen-
Âge. Actes du Congrès International tenu à Trieste du 1er au 3 Octobre 1997, Études 
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Balkaniques 6 (1999), 103-119. 

 Μπόμπου-Σταμάτη Βασιλική, Τα καταστατικά του σωματείου (nazione) των 
Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), Αθήνα 1995. 

 Παναγιωτάκης Ν., «Η παιδεία κατά τη βενετοκρατία», Κρήτη: Ιστορία και 
Πολιτισμός, τ. Β΄, Κρήτη 1988, σ. 165-195. 

 Τζιβάρα Παναγιώτα, Σχολεία και δάσκαλοι στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-
18ος αι.), Αθήνα 2003. 

 Τσιρπανλής Ζαχ., Το Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του, 1576-1700, 
Θεσσαλονίκη 1980. 
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Κωδικός μαθήματος: 55 ΕΠΕΖ48 
Τίτλος μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΠΕΖ48 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

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 4,5 

   

   
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) 

 

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 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  

 
    Στόχος του μαθήματος είναι να μελετηθεί το ζήτημα της Βυζαντινής παιδείας, καθώς 
και της εκπαίδευσης, μέσω της εξέτασης αποσπασμάτων πηγών από διάφορα 
γραμματειακά είδη που αναπτύχθηκαν στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, όπως η 
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αγιολογία, η ιστοριογραφία, η χρονογραφία, η επιστολογραφία, η λόγια και δημώδης 
λογοτεχνία. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα  πρέπει να είναι σε θέση:  

- να κατανοήσουν ότι η διάσωση της αρχαίας ελληνικής (ειδωλολατρικής) 
κληρονομιάς οφείλεται στο χριστιανικό Βυζάντιο (την πρώτη φορά κατά τον 4ο 
αι. με την ίδρυση αυτοκρατορικού κέντρου αντιγραφής χειρογράφων και 
βιβλιοθήκης και τη δεύτερη φορά τον 9ο-10ο αι. με τη μεταγραφή των 
χειρογράφων στη μικρογράμματη γραφή). 

- να κατανοήσουν ότι στο Βυζάντιο η εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια) δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως στις μέρες μας και δεν 
ανήκε στη φροντίδα του κράτους, αλλά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

- να αντιληφθούν τη μεγάλη συμβολή του Βυζαντίου, μέσω των λογίων και 
διανοουμένων του στην πνευματική και πολιτιστική Αναγέννηση (Renovatio) 
της Δύσης. 

- να γνωρίζουν σπουδαίες προσωπικότητες που συνέβαλαν στην προώθηση της 
παιδείας και των γραμμάτων στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. 

- να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία από την οργάνωση των σχολείων, αλλά και 
της ανώτατης εκπαίδευσης στο Βυζάντιο. 

- να σχολιάζουν και να ερμηνεύουν αποσπάσματα πηγών σχετικών με τη 
Βυζαντινή παιδεία και εκπαίδευση. 

 
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 

  
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.  
- Αυτόνομη εργασία. 
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.  
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα. 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

     1.Αρχικά συνοψίζεται η παιδεία και η εκπαίδευση κατά την Αρχαιότητα, τους 

Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους. 

    2.Στη συνέχεια διερευνάται η τύχη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας κατά την πρώιμη 

Βυζαντινή εποχή. Το χριστιανικό Βυζάντιο δεν απέρριψε πλήρως την αρχαιοελληνική 
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(ειδωλολατρική) παιδεία, αλλά κράτησε ό,τι ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο από αυτήν. 

   3.Παρουσιάζονται οι λεγόμενοι «σκοτεινοί»  αιώνες (7ος-9ος) – «σκοτεινοί» εξαιτίας της 

έλλειψης πηγών, της εμφάνισης του Ισλάμ και των Αράβων, καθώς και της Εικονομαχίας – 

και διαπιστώνεται ότι δεν υπήρξε διακοπή, αλλά συνέχεια των γραμμάτων στο Βυζάντιο. 

   4.Γίνεται εκτενής αναφορά στις πρώτες μεγάλες μορφές που οδήγησαν στην Αναγέννηση 

των γραμμάτων κατά τον 9ο-10ο αι.: Πλάτων (+814) και Θεόδωρος Στουδίτης (+826), 

πατριάρχης Ταράσιος (784-806), πατριάρχης Νικηφόρος (806-815), πατριάρχης Ιωάννης 

Γραμματικός (837-843). 

   5.Παρουσιάζεται επίσης ο Λέων ο Μαθηματικός ή Φιλόσοφος (800-869) και η εποχή του.                                                                                                                                                                                                                                                                            

   6.Ο πατριάρχης Φώτιος (858-867, 877-886) και το έργο του (Λεξικό, Βιβλιοθήκη, 

Αμφιλόχια), καθώς και  ο Αρέθας ο Πατρεύς (μέσα 9ου – α΄μισό του 10ου αι.). 

Επιπλέον αναλύονται:  

   7.Η πρωτοβάθμια /στοιχειώδης εκπαίδευση («προπαιδεία») και η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση («παιδεία» ή «εγκύκλιος παίδευσις»). 

   8.Ο εγκυκλοπαιδισμός του 10ου αι. (Ανθολόγια, Γεωπονικά, Στρατηγικά, Βασιλικά, Ιατρικά, 

Θετικές επιστήμες, Λεξικά). 

   9.Η ανώτατη εκπαίδευση και η οργάνωση του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης 

(425). 

   10.Η σχολή της Μαγναύρας (μέσα του 9ου αι.). 

    11.Η κρατική Νομική Σχολή (μέσα του 11ου αι.) και η Πατριαρχική Σχολή της 

Κωνσταντινούπολης (12ος αι.). 

    12.Η αναδιοργάνωση της Ανώτατης σχολής της Κωνσταντινούπολης μετά το 1261 με 

επικεφαλής τον Γεώργιο Ακροπολίτη. 

    13.Η συμβολή των Βυζαντινών λογίων και διανοουμένων στην «Αναγέννηση» της Δύσης 

(15ος-16ος αι.). 

Γίνεται επίσης μελέτη αποσπασμάτων πηγών (αγιολογικών, ιστοριογραφικών, 

χρονογραφικών κ.τ.λ.) σχετικών με την εκπαίδευση και την παιδεία του Βυζαντίου. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Power-Point. 
Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb. 
Επικοινωνία μέσω  e-mail. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
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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 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
70,5 

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 

Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει:  

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, καθώς και κριτικό 
σχολιασμό αποσπάσματος πηγής, που διδάχθηκε 
στα πλαίσια του μαθήματος. 

Προαιρετική γραπτή εργασία. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: - P. Lemerle, Ο πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός4, Αθήνα 2010 (έκδ. 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης) 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

- Α.Δ.Βακαλούδη, Αγωγή και μόρφωση των παιδιών και των εφήβων στο πρώιμο Βυζάντιο, 

Θεσσαλονίκη 2013. 

- C.N. Constantinides, Higher education in Byzantium in the thirteenth and early fourteenth 

centuries (1204-ca.1310), (Cyprus Research Centre. Texts and Studies of the History of 

Cyprus XI), Nicosia 1982. 

- Του ιδίου, Η Παιδεία στο Βυζάντιο (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Διατμηματικό 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών. Σειρά Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων 1), 

Ιωάννινα 2000. 

- Θ. Καρζής, Η παιδεία στο Μεσαίωνα. Αθήνα 1998. 

- Φ. Κουκουλές,  Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, τ. Α1.Τα των ιερών γραμμάτων και της 

εγκυκλίου παιδεύσεως σχολεία, Αθήναι 1948. 

- Α. Μαρκόπουλος, Βυζαντινή εκπαίδευση και οικουμενικότητα, στο: «Το Βυζάντιο ως 

Οικουμένη». Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 16, 
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Αθήνα 2005, σ.183-200. 

- Του ιδίου, Από τη δομή του βυζαντινού σχολείου. Ο δάσκαλος, τα βιβλία και η εκπαιδευτική 

διαδικασία,  Βιβλιοαμφιάστης 3(2008) 1-13. 

- H.l. Marrou, Ιστορία της εκπαιδεύσεως κατά την αρχαιότητα, Αθήναι 1961. 

- Γ.-Ξ. Τσαμπής, Η παιδεία στο χριστιανικό Βυζάντιο, χ.τ.1999. 

- Γ.Χρ. Χαριζάνης, Γράμματα και σπουδές στη Θεσσαλονίκη κατά τους Βυζαντινούς αιώνες (μέσα 

από τους Βίους Θεσσαλονικέων αγίων και άλλες πηγές), Βυζαντινός Δόμος 22-23-24 (2014-

2015-2016) 23-38. 

 

- H.-G. Beck, Ιστορία της Βυζαντινής Δημώδους Λογοτεχνίας, Αθήνα 1993. 

- Η. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ.1-3, Αθήνα 

1991-1994. 

- Κ. Krumbacher, Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, τ.1-3, Αθήναι 1897 (ανατ. 1974). 

- C. Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, Αθήνα 1988. 
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Κωδικός μαθήματος 55ΕΠΕΖ46 
Τίτλος μαθήματος  

Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.) 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Ελπίδα Βόγλη 
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΠΕΖ46 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.) 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.he.duth.gr/course/istoria-ellinikis-diasporas-
19os-20os-ai-0 και 
https://eclass.duth.gr/courses/KOM03124/  

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  

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη 
επιστημονική συζήτηση για τη διασπορά και ειδικότερα την ελληνική διασπορά.  

Συγκεκριμένα το μάθημα:  
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 Προσφέρει ενδελεχή γνώση της θεωρητικής τυπολογίας των ανά των κόσμο 
διασπορών με σημείο εστίασης την ελληνική περίπτωση 

 Παρουσιάζει την εξέλιξη της μετανάστευσης ή και παλιννόστησης μετά τον 
19ο αιώνα με σημείο αναφοράς το ελληνικό κράτος, δίνοντας έμφαση στην 
υπάρχουσα διεπιστημονική βιβλιογραφία  

 Παρέχει μια ιστορική επισκόπηση της ελληνικής διασποράς από τον 
αρχόμενο 19ο αιώνα σε συνάρτηση με τα κοινωνικά, οικονομικά και 
πολιτισμικά δεδομένα, τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και εθνικές 
εξελίξεις του ελληνικού κράτους με ειδικότερα σημεία εστίασης τη Μεγάλη 
Ιδέα και την ελληνική πολιτική στα θέματα εθνικής και πολιτικής 
ταυτότητας.  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε 
θέση:  

1) να γνωρίζουν τους κοινωνικούς και οικονομικούς όρους που είναι 
πιθανό να επηρεάζουν τη σημασία και την εξέλιξη της ελληνικής 
διασποράς 

2) να κατανοούν και να μπορούν να εξηγούν τις βασικότερες έννοιες που 
σχετίζονται με τη διασπορά (αυτόχθονες, ετερόχθονες, μετανάστες, 
πρόσφυγες, ιθαγένεια και ιδιότητα του πολίτη, διπλή ιθαγένεια, 
πολιτικά και αστικά δικαιώματα κ.ά.)  

3) να αντιλαμβάνονται την αλληλοσυσχέτιση που αναπτύσσεται ανάμεσα 
στο φαινόμενο της διασποράς και την κυρίαρχη πρόσληψη της εθνικής 
ταυτότητας  

4) να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν στα ιστορικά τους συμφραζόμενα 
τους παράγοντες που είναι πιθανό (ή συνήθως) οδηγούν στην 
εντατικοποίηση της μετανάστευσης 

5) να κατανοούν τους τρόπους διαμόρφωσης των σχέσεων μεταξύ κράτους 
και διασποράς στην πορεία του χρόνου και να μπορούν να εξηγήσουν 
την ιστορική μετεξέλιξή τους  

6) να γνωρίζουν τις πηγές στις οποίες μπορούν να αναζητήσουν 
πληροφορίες για την εξέλιξη της ελληνικής διασποράς (ή σωστότερα των 
πολλών ανά τον κόσμο ελληνικών διασπορών) 

7) να παρακολουθούν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να μελετούν με 
αξιολογικά κριτήρια ή και με συγκριτικό τρόπο τις παλιότερες ή 
σύγχρονες μελέτες (η ικανότητα αυτή αναπτύσσεται περαιτέρω μέσω 
των προαιρετικών εργασιών) 

8) να μπορούν να περιγράψουν τα βασικά σημεία αναφοράς και τους 
κυριότερους σταθμούς στην εξέλιξη της ελληνικής μετανάστευσης και 
διασποράς  

9) να κατανοούν ότι τόσο το φαινόμενο της διασποράς όσο και εκείνο της 
μετανάστευσης δεν  είναι αποκλειστικά εθνικά ζητήματα αλλά 
εγγράφονται στο ευρύτερο φάσμα των διεθνών ή/και παγκόσμιων 
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εξελίξεων 
 
     

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η συνθετική θεώρηση και προσέγγιση του φαινομένου 
της ελληνικής διασποράς.  
Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες των παραδόσεων είναι οι εξής:  
1.Θεωρητική συζήτηση για την ανάπτυξη της σύγχρονης έρευνας και μελέτης των 
διασπορών (πότε ξεκίνησε η χρήση του όρου, ποιο ήταν το παλιό ή κλασικό 
περιεχόμενό του, πότε αναπτύχθηκε ο κλάδος των διασπορικών μελετών –diaspora 
studies- και γιατί τη δεδομένη περίοδο κ.ά.)  
2. Παρουσίαση, ερμηνεία και ιστορική ανάλυση των σπουδαιότερων εννοιών που 
σχετίζονται με το φαινόμενο της διασποράς με σημείο εστίασης την ελληνική 
περίπτωση 
3. Επισκόπηση της ελληνικής μετανάστευσης και των κοινοτήτων της διασποράς 
στη νεότερη εποχή και παρουσίαση των πολλών ελληνικών διασπορών στον 
αρχόμενο 19ο αιώνα και την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης 
4. Η μετάβαση από μια ελληνική διασπορά χωρίς πατρίδα στη διασπορά του 
ελληνικού κράτους - Παρουσίαση της ελληνικής μετανάστευσης κατά τη διάρκεια 
του 19ου μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Καταστροφή 
5. Σχέσεις, δεσμοί, πολιτικές στρατηγικές (η διάκριση της προκρατικής διασποράς 
και της διασποράς του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα) 
6. Το φαινόμενο της παλιννόστησης (επιστροφής στην πατρίδα) κατά τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα 
7. Η κρίσιμη περίοδος του Μεσοπολέμου: διεθνείς εξελίξεις, μετακινήσεις και 
ανταλλαγές πληθυσμών, το συμβατικό τέλος της Μεγάλης Ιδέας, παλιννόστηση 
Ελλήνων μεταναστών.   
8. Συγκριτική προσέγγιση της διαμόρφωσης της ελληνικής μεταναστευτικής και 
διασπορικής πολιτικής: διεθνή πρότυπα, εθνικές επιδιώξεις, ιδιαιτερότητες και 
προβλήματα 
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9. Οι ισχυρές και σημαντικές ελληνικές διασπορές: παραδείγματα.  
10. Οι ανίσχυρες και λιγότερο σημαντικές ελληνικές διασπορές. Παρουσίαση 
επιλεγμένων περιπτώσεων  
11. Οργανωτικές δομές, ανάπτυξη οργανώσεων της διασποράς στο εξωτερικό, 
έκδοση εφημερίδων, σχέσεις μεταξύ κράτους και διασποράς 
12. Η ελληνική διασπορά και οι σχέσεις μεταξύ κράτους και διασποράς από τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα 
13. Παρουσιάσεις και ανάλυση βιβλιογραφίας για την ελληνική διασπορά, 
επισκόπηση στις πηγές που επιτρέπουν τη μελέτη του φαινομένου. Η χρήση του 
διαδικτύου στην έρευνα του φαινομένου της διασποράς. Συνοπτική επισκόπηση 
της ύλης του μαθήματος.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email. 
 

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 

Διαλέξεις 39 

  
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 
 

  
Προαιρετικές πριμοδοτικές 
εργασίες 

30-50 ώρες για όσους 
επιλέγουν να 

πραγματοποιήσουν 
εργασία 

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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, 

 Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει ερωτήματα ανάπτυξης, που 
αναδεικνύουν το επίπεδο κατανόησης του 
αντικειμένου του μαθήματος, καθώς και τις 
συνθετικές και αναλυτικές ικανότητες των 
φοιτητών. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν 
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Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

σε δύο ερώτημα (50% έκαστο, μονάδες: 5/10). Σε 
περίπτωση που έχουν εκπονήσει εργασία 
(προαιρετική) και την έχουν παρουσιάσει στη 
διάρκεια παράδοσης (της τελευταίας παράδοσης 
του μαθήματος) λαμβάνουν μέχρι 6 μονάδες, υπό 
τον όρο ότι θα προσέλθουν στις εξετάσεις και θα 
απαντήσουν σε ένα ερώτημα (στην περίπτωση 
αυτή: 40%, 4/10).   

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  
Λίνα Βεντούρα και Λάμπρος Μπαλτσιώτης (επιμ.), Το έθνος πέραν των συνόρων: 
‘Ομογενειακές’ πολιτικές του ελληνικού κράτους, Αθήνα: Βιβλιόραμα/Κέντρο 
Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων Σειρά Μελετών Περίοδος Β´5, 2013.  

 
• Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Richard Clogg, Η ελληνική διασπορά στον 20ό αιώνα, μτφρ. Μαρίνα Φράγκου, 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004.  
 
Κωστής Καρπόζηλος, Κόκκινη Αμερική. Έλληνες μετανάστες και το όραμα ενός Νέου 
Κόσμου, 1900-1950, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2017.  
 
Ιωάννα Λαλιώτου, Διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Η ελληνική μετανάστευση στις ΗΠΑ 
κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, Αθήνα: Πόλις, 
2006.  
 
Άννα Μανδυλαρά, Το ταξίδι τους. Οι πολλαπλές ταυτότητες των Ελλήνων της 
διασποράς. Μασσαλία, 19ος αιώνας, Αθήνα: Ηρόδοτος, 2015.   
 
Άγγελος Νταλαχάνης, Ακυβέρνητη παροικία. Οι Έλληνες στην Αίγυπτο από την 
κατάργηση των προνομίων στην έξοδο, 1937-1962, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 
εκδόσεις Κρήτης, 2015.  
 
Stefan Petrescu, Οι Έλληνες ως ‘άλλοι’ στη Ρουμανία. Η εσωτερική οικοδόμηση του 
ρουμανικού έθνους-κράτους κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και οι Έλληνες, 
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2014.  
 
Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1993.  
 

 

Downloaded from eduguide.gr



268 

 

Κωδικός μαθήματος KOM03189 
Τίτλος μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Άγγελος Παληκίδης 
Βαθμίδα: Επίκ. Καθηγητής 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ KOM03189 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 

   

   
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 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03189  

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 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 σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν την τέχνη που 
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αναπτύχθηκε στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, να τη 
συνδέσουν με τις ιστορικές ιδεολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές παραμέτρους της 
ελληνικής κοινωνίας και των ευρωπαϊκών επιδράσεων, καθώς και να γνωρίσουν 
τρόπους και να αναπτύξουν προβληματισμούς για το πώς μπορεί η νεοελληνική τέχνη 
να ενταχθεί οργανικά και να αξιοποιηθεί έγκυρα και αποτελεσματικά στη διδασκαλία 
της Ιστορίας. 

   Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες προσδοκάται να 
είναι σε θέση: 
 Να γνωρίζουν και να διακρίνουν τα κύρια ρεύματα της νεοελληνικής τέχνης. 

 Να ερμηνεύουν με ιστορικούς όρους τη γέννηση και την εξέλιξη των καλλιτεχνικών ρευμάτων 
(ιδεολογία, πολιτική, νοοτροπίες, θρησκεία, φιλοσοφία, κουλτούρα).  

 Να αναπτύξουν δεξιότητες οπτικού γραμματισμού. 

 Να κατανοούν σε βάθος και να χειρίζονται σωστά την επιστημονική ορολογία στον 
περιγραφικό, αναλυτικό και ερμηνευτικό τους λόγο.  

 Να ανακαλύπτουν τις επιβιώσεις της νεοελληνικής τέχνης στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, 
καθώς και τις χρήσεις τους στη δημόσια σφαίρα. 

 Να αντιλαμβάνονται τη σημασία και να γνωρίζουν τους τρόπους αξιοποίησης της ιστορίας της 
νεοελληνικής τέχνης στη σχολική ιστορική εκπαίδευση. 

     
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  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Η Νεοελληνική Τέχνη, η τέχνη δηλαδή που αναπτύσσεται στο ελληνικό κράτος τον 19ο και 20ο 
αιώνα, έχει τις ρίζες της στη μεταβυζαντινή ζωγραφική και την επτανησιακή σχολή της 
προεπαναστατικής περιόδου. Μετά την απελευθέρωση και μέσα από σύνθετες επιρροές και 
οσμώσεις από τον ευρωπαϊκό χώρο διαμορφώνεται η καλλιτεχνική φυσιογνωμία του νεότερου 
Ελληνισμού. Πολλά έργα τέχνης της περιόδου αυτής εκφράζουν και αναπαράγουν τις ιδεολογικές 
τάσεις, την πραγματικότητα και τους μετασχηματισμούς της νεοελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη 
μελέτη των κύριων τεχνοτροπικών τάσεων και καλλιτεχνών, όπως ο Βρυζάκης, ο Γύζης, ο Λύτρας, ο 
Ράλλης, ο Μαλέας, ο Κόντογλου, ο Θεόφιλος, ο Παρθένης, ο Παπαλουκάς, ο Εγγονόπουλος, ο 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ο Ιακωβίδης κ.ά. επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας του 
ελληνικού κράτους. Τέλος, επιδιώκεται να αναπτυχθεί προβληματισμός και να διατυπωθούν 
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προτάσεις για το πώς μπορεί η νεοελληνική τέχνη να ενταχθεί οργανικά και να αξιοποιηθεί έγκυρα 
και αποτελεσματικά στη διδασκαλία της Ιστορίας. Το μάθημα εντάσσεται ως υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογή στο Πρόγραμμα παιδαγωγικής Κατάρτισης του ΤΙΕ. 
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των 13 διδακτικών εβδομάδων καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα: 

1. Έννοιες και ορισμός της νεοελληνικής τέχνης. Ιστορικό πλαίσιο και περιοδολόγηση. 

2. Σχέση μεταβυζαντινής και ευρωπαϊκής τέχνης. Μορφές εικονιστικής αναπαράστασης. 

3. Το ελληνικό τοπίο και η επανάσταση του 1821 με τα μάτια ξένων ζωγράφων 

4. Οι πρώτοι Έλληνες ιστορικοί ζωγράφοι 

5. Οι Έλληνες ζωγράφοι της Σχολής του Μονάχου 

6.  Οι Έλληνες ζωγράφοι της Σχολής του Μονάχου 

7. Έλληνες οριενταλιστές ζωγράφοι 

8. Θαλασσογραφία και τοπιογραφία 

9. Κωνσταντίνος Παρθένης 

10. Ο ελληνικός μοντερνισμός και η αναζήτηση της ελληνικότητας 

11. Η Ιστορία της Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας (μεθοδολογία) 

12. Η Ιστορία της Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας (παραδείγματα καλών πρακτικών) 

13. Η Ιστορία της Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας (χωρισμών των φοιτητών σε ομάδες 

και δημιουργία φύλλων εργασίας). Συζήτηση για τον τρόπο εξέτασης του 

μαθήματος. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Μετωπική διδασκαλία με διάλογο και συνεργατική 

μάθηση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Χρήση ΤΠΕ 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 80 

Συνεργατική μάθηση 32,5 

  
 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ τελική αξιολόγηση 
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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. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  
Σ. Λυδάκης, Ιστορία της Νεοελληνικής Ζωγραφικής, Μέλισσα, Αθήνα 1985 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
σημειώσεις e-class και επιλεγμένη βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class 
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Κωδικός μαθήματος 55ΥΕΙ5 
 

Τίτλος μαθήματος 
Ιστορία του ελληνικού κράτους το 19ο και 20ό αιώνα 

 
Διδάσκων /Διδάσκουσα: Ελπίδα Βόγλη 
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΙ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιστορία του ελληνικού κράτους το 19ο και 20ό αιώνα 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.he.duth.gr/course/istoria-ellinikoy-kratoys-19o-
20o-aiona-0 και https://eclass.duth.gr/courses/KOM03152/  

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 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη νεότερη και 
σύγχρονη ελληνική ιστορία. Συγκεκριμένα:  

 Προσφέρει μια συγκριτική προσέγγιση της πολιτικής, κοινωνικής, 
οικονομικής, ιδεολογικής και πολιτιστικής ελληνικής ιστορίας  
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 Παρουσιάζει και ερμηνεύει τις υπάρχουσες προσεγγίσεις σε συνάρτηση με 
τους τρόπους που γράφεται και προβάλλεται η εθνική ιστορία σε κάθε 
εποχή 

 Παρέχει μια χρήσιμη επισκόπηση των σημαντικότερων εξελίξεων του 
ελληνικού κράτους κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα.   

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε 
θέση:  

1) να γνωρίζουν την ανάπτυξη, την ιστορική πορεία και τις κυριότερες 
μεταβάσεις της ελληνικής κοινωνίας  

2) να κατανοούν και να μπορούν να παρουσιάσουν τις κυριότερες 
πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις της ελληνικής ιστορίας με βάση τα 
δεδομένα της εποχής στην οποία αυτές εγγράφονται 

3) να εξηγούν τους λόγους και τις ανάγκες που οδηγούν σε δεδομένες 
πολιτικές επιλογές ή/και στρατηγικές 

4) να ερμηνεύουν την ελληνική ιστορία στη συσχέτισή της με τις διεθνείς 
και παγκόσμιες εξελίξεις 

5) να διακρίνουν τους μύθους που έχουν προβληθεί στη διάρκεια του 
χρόνου και να κατανοούν τους λόγους που οδήγησαν στην παραγωγή 
και την επικράτησή τους 

6) να γνωρίζουν τις πηγές που προσφέρουν υλικό για την προσέγγιση των 
διάφορων ζητημάτων της ελληνικής ιστορίας του 19ου και 20ού αιώνα και 
να προβληματίζονται δημιουργικά σχετικά με τους τρόπους της 
αξιοποίησής τους από την ιστορική επιστήμη 

7) να παρακολουθούν την υπάρχουσα ιστορική βιβλιογραφία και να 
μελετούν με αξιολογικά κριτήρια ή και με συγκριτικό τρόπο τις 
παλιότερες ή σύγχρονες μελέτες (η ικανότητα αυτή αναπτύσσεται 
περαιτέρω μέσω των προαιρετικών εργασιών) 

8) να κατανοούν τη χρησιμότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας στην 
ιστορική προσέγγιση  

 
     

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των κυριότερων εξελίξεων και μεταβάσεων 
στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Συγκεκριμένα, οι υπό εξέταση θεματικές 
ενότητες είναι οι εξής:  
1.Η μετάβαση από τη ‘φαντασιακή κοινότητα του έθνους’ στο ελληνικό εθνικό 
κράτος: Προϋποθέσεις και μεταβολές 
2. Συγκριτική προσέγγιση των ευρωπαϊκών επαναστάσεων από το 18ο στον 19ο αι.: 
Η προετοιμασία και ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης. Θεωρητική μελέτη 
του ελληνικού επαναστατισμού 
3. Ελληνική εθνική ιδεολογία: Μεγάλη Ιδέα και αλυτρωτισμός. Εξέταση της εξέλιξης 
του ελληνικού εθνικισμού σε συνάρτηση με τις εδαφικές προσαρτήσεις της 
ελλαδικής ολοκλήρωσης 
4. Η ελληνική κοινωνία στον 19ο αιώνα μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 
(κινήματα, εξελίξεις κ.ά.)  
5. Πολιτικά ρεύματα, μοναρχία, βασιλεία, συνταγματισμός, κοινοβουλευτισμός, και 
σοσιαλισμός: Η μακρά πορεία από την Επανάσταση μέχρι τη δικτατορία του Ιωάννη 
Μεταξά  
6. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στον 19ο αιώνα. Απόπειρες 
εκβιομηχανισμού, το όραμα του εκσυγχρονισμού, δημοσιονομικές κρίσεις, 
εσωτερικά προβλήματα και διεθνές περιβάλλον 
7. Το αγροτικό ζήτημα και η σταφιδική κρίση 
8. Η ελληνική εξωτερική πολιτική από τον 19ο στον 20ό αιώνα: η Ελλάδα και οι 
σύμμαχοι και εχθροί της 
9. Πολιτική και οικονομία στον 20ό αιώνα 
10. Η ελληνική κοινωνία στον 20ό αιώνα: εξελίξεις και αναπροσαρμογές στο 
πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου κόσμου και υπό την επίδραση των διεθνών 
οργανισμών στους οποίους εντάσσεται η Ελλάδα.  
11. Ειδικά επιλεγμένα θέματα: Το Κυπριακό Ζήτημα 
12. Η εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού (λογοτεχνία, ποίηση θέατρο, 
κινηματογράφος)   
13. Ανάλυση της βιβλιογραφίας για τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία και 
επισκόπηση των ιστορικών πηγών. Η χρήση του διαδικτύου στην έρευνα και μελέτη 
της ελληνικής ιστορίας.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email. 
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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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 
 

  
Προαιρετικές πριμοδοτικές 
εργασίες 

40 ώρες για όσους 
επιλέγουν να 

πραγματοποιήσουν 
εργασία, οι οποίες 

αφαιρούνται από τον 
χρόνο αυτοτελούς 

μελέτης για τις 
εξετάσεις 

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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 
περιλαμβάνει ερωτήματα ανάπτυξης, που 
αναδεικνύουν το επίπεδο κατανόησης του 
αντικειμένου του μαθήματος, καθώς και τις 
συνθετικές και αναλυτικές ικανότητες των 
φοιτητών. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν 
σε δύο ερωτήματα (50% έκαστο, μονάδες: 5/10). 
Σε περίπτωση που έχουν εκπονήσει προαιρετική 
εργασία, λαμβάνουν από αυτήν μέχρι 6 μονάδες 
και στις εξετάσεις απαντούν σε ένα ερώτημα 
(στην περίπτωση αυτή: 40%, 4/10).   

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
Γιώργος Δερτιλής, Ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, 1750-2015, 
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.  
 
• Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία: 
 
Γιώργος Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920, Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2014 (8η έκδοση αναθεωρημένη και 
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συμπληρωμένη).  
 
Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, μτφρ. Θόδωρος 
Παρασκευόπολος, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2004, 2 τ.  
 
Αθανασία Μπάλτα, Ελπίδα Βόγλη και Χρήστος Χρηστίδης, Θέματα ελληνικής 
ιστορίας (19ος-20ός αι.), Κάλλιπος ebook 2016 
 
Αντώνης Μωυσίδης & Σπύρος Σακελλαρόπουλος, Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο 
αιώνα, Αθήνα: εκδ. Τόπος, 2010 
 
John Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-
1843), Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1986, 2 τ.  
 
*Πολύτομες σειρές:  
 
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Αθήνα: 
Βιβλιόραμα.  
 
Ιστορία του ελληνικού έθνους, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.  
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55ΕΣΤΗ4 Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα 

Διδάσκουσα: Αθηνά Συριάτου  

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΣΤΗ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο 
αιώνα 

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 

 3 4.5 
   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03178/ 

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 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  

Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι μετασχηματισμοί των αντιλήψεων σχετικά με την 
θέση της γυναίκας στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, στην νεότερη και σύγχρονη εποχή. 
Επίσης αναλύονται η δράση των γυναικών για κοινωνική ένταξη με ισότιμους 
όρους στη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται καθώς και οι μηχανισμοί 
αποκλεισμού και περιθωριοποίησής τους. 
Οι φοιτητές μέσω των διαλέξεων, της βιβλιογραφίας, των οπτικών υλικών και τις 
συζητήσεις θα μπορούν να: 
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 Να κατανοήσουν για ποιους λόγους μελετάμε την ιστορία των γυναικών και 

τι σημαίνει ιστορία του φύλου. 

 Να αναλύουν την εξέλιξη του querelles des femmes τον 18ο αιώνα, τον ρόλο 

των γυναικών στη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης και τα σπουδαιότερα 

κείμενα της περιόδου σχετικά με την θέση της γυναίκας την περίοδο αυτή. 

 Να κατανοήσουν τις αντιλήψεις των ουτοπιστών σοσιαλιστών τις πρώτες 

των χρόνων της εκβιομηχάνισης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 

 Να αναγνωρίζουν τις γυναικείες οργανώσεις των μέσων του 19ου και τους 

λόγους για την διεκδίκηση της ψήφου, την περίοδο αυτή.  

 Να κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στον Α΄ παγκόσμιο 

πόλεμο και στην επαναστατική Ρωσία.  

 Να συνδέουν τα είδη εργασίας των γυναικών στο μεσοπόλεμο και την 

δράση τους στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.  

 Να κατανοήσουν την διαμόρφωση του κράτους πρόνοιας σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις για την θέση των γυναικών στην μεταπολεμική κοινωνία. 

 Να αναρωτηθούν για την σημερινή θέση της γυναίκας στις σύγχρονες 

ευρωπαϊκές κοινωνίες, μετά την  επίτευξη της ψήφου και των κοινωνικών 

δικαιωμάτων.  

 Να ενημερωθούν για την σύγχρονη βιβλιογραφία επί των θεμάτων αυτών. 

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 

Αυτόνομη εργασία 

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Εργασία βασιζόμενη στην διεθνή και διεπιστημονική βιβλιογραφία 

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Έρευνα στην βιβλιογραφία 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως 
εξής: 

1. Τι είναι η ιστορία των γυναικών; Γιατί ιστορία των 
γυναικών; 

2. Εγγραμματισμός των γυναικών και οι αντιλήψεις για 
τις γυναίκες στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη Querelle 
des femmes και η Mary Astell 

3. Οι αντιλήψεις των Διαφωτιστών για τις γυναίκες και η 
δράση των γυναικών κατά την Γαλλική Επανάσταση: 
Olympe de Gouges και Mary Wollstonecraft  

4. Οι ουτοπιστές σοσιαλιστές και οι ιδέες των 
φιλελευθέρων περί ισότητας στα μέσα του 19ου αιώνα 

5. Ο φιλελευθερισμός και η εργασία των γυναικών τον 
19ο αιώνα στην Βρετανία και στην Γαλλία. Ο John 
Stuart Mill και η ματαίωση της πολιτικής 
χειραφέτησης 

6. Η διεκδίκηση της ψήφου και το τέλος του 19ου αιώνα. 
Είναι οι γυναίκες πολιτικά υποκείμενα;  

7. Η εργασία των γυναικών στο γύρισμα του αιώνα:  
εκσυγχρονισμός, α’ παγκόσμιος πόλεμος και 
επανάσταση. Η περίπτωση της Γερμανίας και της 
Ρωσίας 

8.  Ελληνίδες στο μεσοπόλεμο  
9. Μετά την ψήφο: Οι γυναίκες στην Ευρώπη στο 

μεσοπόλεμο, εργασία και «η νέα γυναίκα» 
10. Ο δεύτερος παγκόσμιος: οι γυναίκες στο πεδίο μάχης 

και στα μετόπισθεν 
11. Γυναίκες και κράτος πρόνοιας 
12. Μετά τα δικαιώματα: Θέματα ισότητας και 

πατριαρχίας τέλος του 20ου αιώνα 
13. Me too. Υπάρχει σήμερα φεμινισμός; 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαδραστικές διαλέξεις στην αίθουσα  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος 
κειμένων από πρωτογενείς πηγές και 
ανθολογίες σχετικών με την χειραφέτηση 
των γυναικών. 

2. Προβολή ταινιών και ντοκυμαντέρ για 
σχολιασμό. 

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων 
στο e-class. 
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3. Έρευνα στην βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων. 

 
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 

1. Διαλέξεις: Σε αυτές 
γίνεται ανάπτυξη της 
ύλης. Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
συζητούν τις απορίες 
τους σχετικά με τις 
παραδόσεις. 

39 
 
 

Αυτοτελής μελέτη για 
τις εξετάσεις 

70 

Προαιρετικές 
εργασίες: Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
αναλάβουν εργασίες 
που σχετίζονται με 
ειδικά θέματα που 
αφορούν τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες 
από τον 16 έως το 
τέλος του 18ου αιώνα. 
Πριν την τελική 
παράδοση οι φοιτητές 
κάνουν μια 
εικοσάλεπτη 
παρουσίαση της 
εργασίας που έχουν 
αναλάβει. 

 

Τελική Εξέταση 3,5 

Σύνολο Μαθήματος 112,5 

  
 

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. 

 

Τελική γραπτή εξέταση τρίωρη (100% για όσους 
δεν έχουν κάνει εργασία ή παρουσίαση ενός 
επιλεγμένου θέματος και 70% για όσους έχουν 
αναλάβει εργασία η αξιολόγηση της οποίας 
αποτελεί το 30%).  
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά εγχειρίδια:  

1. Valerie Bryson, Φεμινιστική πολιτική θεωρία, εκδόσεις Μεταίχμιο 
2005 

2. Γλαύκη Γκότση, Ανδρονίκη Διαλέτη, Ελένη Φουρναράκη (επ.), Το 
φύλο στην Ιστορία: Αποτιμήσεις και παραδείγματα, εκδόσεις Ασίνη 
2017 

Ειδικά θέματα: 

Βιβλιογραφία στα ελληνικά και αγγλικά: 
Γενικά βιβλία ιστορίας των Γυναικών/ Φύλο και ταυτότητες 
Όλουεν Χάφτον, Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη, (1500-1800), Νεφέλη Αθήνα 
2003 
Gisela Bock, Women in European History, Blackwell Oxford, 2002 
Joan Wallace Scott, Gender and the Politics of History, Columbia University Press 
1988. 
Μπακαλάκη, Α. (1994) Ανθρωπολογία Γυναίκες και Φύλο, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
Έφη Αβδελά Αγγέλικα Ψαρρά, (επιμ.), Σιωπηρές Ιστορίες, Γυναίκες και Φύλο στην 
Ιστορική Αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997 
Ελένη Βαρίκα, Με Διαφορετικό Πρόσωπο, Φύλο Διαφορά και Οικουμενικότητα, 
Κατάρτι, Αθήνα 2000,2005 
Laqueur, Thomas, 2003. Κατασκευάζοντας το φύλο: Σώμα και κοινωνικό φύλο από 
τους αρχαίους Έλληνες έως τον Φρόιντ (μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου). Αθήνα: 
Πολύτροπον. 
Λουίζα Πασσερίνι, Σπαράγματα του 20ου αιώνα: Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, 
Νεφέλη 1998 
Canning, Kathleen και Sonya O. Rose, 2001. «Introduction: Gender, Citizenship and 
Subjectivity: Some Historical and Theoretical Considerations». Gender and History, 
13,3:427-443. 
June Purvis (ed.), Women's History Britain, 1850-1945 an introduction, London, 
1995. 
Διεκδίκηση δικαιωμάτων: 
Έφη Αβδελά Αγγέλικα Ψαρρά, (επιμ.), Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέμου. Μια Ανθολογία, Αθήνα Γνώση 1985.  
Claire Duchen, Women's Rights and Women's Lives in France 1944-1968, Routledge, 
London, and New York, 1994. 
Σίλα Ροουμπόθαμ, Στο περιθώριο της Ιστορίας, 300 χρόνια γυναικείας καταπίεσης 
και αγώνων, Γνώση Αθήνα 1973,1984 
Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών, Η γένεση μιας φεμινιστικής Συνείδησης στην 
Ελλάδα 1833-1907, Κατάρτι, Αθήνα 1996, 2004 
Ελένη Βαρίκα Κωστούλα Σκλαβενίτη, (ανθολόγηση) Η Εξέγερση αρχίζει από παλιά, 
Εκδοτική Ομάδα Γυναικών, Αθήνα 1981 
Jane Rendall, The Origins of Modern Feminism: Women in Britain, France and the 
United States 1780-1860, Macmillan 1985. 
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Γιώργος Μαυροκορδάτος, Χρήστος Χατζηιωσήφ,  (επιμ.) Βενιζελισμός και αστικός 
εκσυγχρονισμός, Κρήτη Πανεπιστημιακές εκδόσεις, 67-82 1998 
Σκλαβενίτη, Κ. (1988) «Τα γυναικεία έντυπα 1908-1918», Διαβάζω, 198, σ. 13-22. 
Ψαρρά, Α. (1979α) «Γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα», Σκούπα, 2, 1979. σ. 10-
13. 
Ψαρρά, Α. (1979β) «Άμα η όρνιθα αρχίση να λαλή ως πετεινός, σφάξε την αμέσως. 
Η διαμάχη Ροϊδη-γραφουσών», Σκούπα, 3, 1979. σ. 3-13. 
Ψαρρά, Α. (1988) «Μικρό χρονικό σε τρεις πράξεις: ‘αστικός’ και ‘σοσιαλιστικός’ 
φεμινισμός στη δεκαετία του ΄20», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό, 3, Ιούλιος 1988. σ. 
38-45. 
Κοινωνική τάξη και φύλο: 
Brooke, Stephen, 2001. «Gender and Working-Class Identity in Britain in the 1950s». 
Journal of Social History, 35: 773-795 
H. Bradley, «Μεταβαλλόμενες Κοινωνικές Δομές: Τάξη και Φύλο» σ. 259-334, στο 
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55ΣΤΥΙ3 
Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία 

Διδάσκουσα: Ελεονώρα Ναξίδου  
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 

της ΝΑ Ευρώπης 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΣΤΥΙ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο και 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία 
 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (KAI ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03127/ 

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 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  

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την πολιτική και 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη Βαλκανική Χερσόνησο από την ίδρυση των 
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εθνικών κρατών μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.  

 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 

 να συγκρίνουν τις διαδικασίες δημιουργίας εθνικών κρατών στα 
Βαλκάνια 

 να προσδιορίζουν τα αίτια των εθνικών τους ανταγωνισμών 

 να ερμηνεύουν τους λόγους που οδήγησαν στις πολεμικές συγκρούσεις 
των αρχών του 20ου αιώνα (βαλκανικοί πόλεμοι, πρώτος παγκόσμιος 
πόλεμος),  

 να κατανοήσουν την πορεία προς την άνοδο στην εξουσία των 
κομουνιστικών καθεστώτων,  

 να γνωρίζουν σχετικά με ζητήματα εθνικής ταυτότητας και μειονοτήτων. 
 

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 

 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Το πολιτικό status quo στα Βαλκάνια σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου του 

Βερολίνου 

2. Τα Βαλκανικά εθνικά κράτη από το Συνέδριο του Βερολίνου μέχρι τους βαλκανικούς 

πολέμους (1878-1914): πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις: Ρουμανία, Σερβία, 

Μαυροβούνιο, Βουλγαρία 

3. Οι Νοτιοσλάβοι της Αυστροουγγαρίας μετά τον Συμβιβασμό (Ausgleich) 

4. Το αλβανικό εθνικό κίνημα μετά το συνέδριο του Βερολίνου 

5. Τα Βαλκάνια στις αρχές του 20ου  αιώνα: Το Μακεδονικό ζήτημα -Η εξέγερση του Ίλιντεν 
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(1903). Το αλβανικό ζήτημα. Το κίνημα των Νεοτούρκων (1908) 

 

6. Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913). Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913) 

7. Η ίδρυση αλβανικού κράτους (1913) 

8. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αφορμή του πολέμου 

9. Τα βαλκανικά κράτη ανάμεσα στις Κεντρικές Δυνάμεις και την Αντάντ. Πολεμικές 

επιχειρήσεις στα Βαλκάνια 

10. Το τέλος του πολέμου- το Συνέδριο του Παρισιού (1919)- οι Συμφωνίες της Ειρήνης 

11. Ο νέος πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων. Πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες- Η οικονομική ύφεση και η πορεία προς την απολυταρχία  

12. Το Βασίλειο Σλοβένων, Κροατών και Σέρβων.  Η Αλβανία 

13. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

12,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, διαμορφωτική 

Downloaded from eduguide.gr



289 

 

 
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. 

με ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

3. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

1) B.Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων, τόμος ΙΙ 20ος αιώνας, εκδόσεις Πολύτροπον, 

Αθήνα 2006.  

2) St.Pavlowitch, Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 

2005.  

 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

 Stevan Pavlowitch, Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 
2005 

 Σπ. Σφέτας, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία. Τόμος Β΄. Από τον 
Μεσοπόλεμο στη Λήξη του Ψυχρού Πολέμου (1919-1989), Θεσσαλονίκη: 
Βάνιας 2011. 

 Μ. Μαζάουερ, Τα Βαλκάνια, Αθήνα: Πατάκης 2005 
 M. Vickers, Οι Αλβανοί, Αθήνα: Οδυσσέας 1997 
 Φλ. Μαρινέσκου, Οι Ρουμάνοι. Ιστορία και Πολιτισμός, Αθήνα: Ιωλκός 2007 
 D. Djordjevic, Ιστορία της Σερβίας 1800-1918, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ 1970 
 D. Dakin, Ο Ελληνικός Αγώνας στη Μακεδονία 1897-1913, Θεσσαλονίκη: 

εκδ. Αδελφών Κυριακίδη 1996 
 Γκεόργκι Μπακάλοφ, Χρίστο Ματάνοφ, Πλάμεν Μίτεφ, Ιβάν Ίλτσεφ, 

Ρουμιάνα Μαρίνοβα-Χρηστίδη, Ιστορία της Βουλγαρίας, Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο 2015   
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Κωδικός μαθήματος: 55ΕΣΤΥ11 
Τίτλος μαθήματος: Ο ελληνιστικός κόσμος 

 
Διδάσκων /Διδάσκουσα: Andrew Farrington 

Βαθμίδα:Επίκουρος 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΣΤΥ11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ εαρινό (από το 
4ο εξάμηνο) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ελληνιστικός κόσμος 

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 4,5 

   

   

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 

Εμβάθυνση γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/ KOM03158/ 

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 
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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 

Το μάθημα, μετά από μια παρουσίαση των πρωτογενών πηγών και του βασικού 
χρονολογικού πλαισίου της ελληνιστικής περιόδου (323 – 31 π.Χ.), εξετάζει τις 
δεσπόζουσες πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες  συμπεριλαμβανομένων των 
θετικών επιστημών, της φιλοσοφίας και της τέχνης.  

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

- να κατανοήσουν την γενική πορεία της ιστορίας του ελληνιστικού κόσμου και τις 
σχέσεις μεταξύ των διάφορων πόλεων που τον αποτελούν. 

- να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στην δυναμική της πολιτικής ζωής της πόλεως κατά 
την ελληνιστική εποχή και τις σχέσεις μεταξύ των πόλεων, αλλά με τους μονάρχες 
της εποχής. 

-να αναγνωρίσουν την ιδιάζουσα περίπτωση της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου, με την 
επιβολή ελληνικού πολιτισμού πάνω σε πληθυσμό γηγενή και τη δημιουργία 
σχέσης μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. 

- να κατανοήσουν τις αλλαγές στο πεδίο της θρησκείας, όπου κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους λατρείες ‘καινούργιων’ θεοτήτων, που όμως συνυπάρχουν με τους 
θεούς του παραδοσιακού ελληνικού πανθέου.   

- να αναγνωρίσουν τις κύριες φιλοσοφικές θεωρίες που διέπουν τον ελληνιστικό 
κόσμο και τη συνέχειά και εξέλιξή τους από την κλασική εποχή. 

- να κατανοήσουν τις καινούργιες θεωρίες που χαρακτηρίζουν την ιατρική κατά την 
όψιμη κλασική περίοδο, αλλά και την ελληνιστική. 

- να αναγνωρίσουν τη σημασία του βασιλείου της Περγάμου και τις σχέσεις του με 
τα άλλα βασιλεία της ελληνιστικής εποχής.  

- να κατανοήσουν τα αίτια των δημογραφικών και οικονομικών προβλημάτων που 
πλήττουν τη Σπάρτη κατά την ελληνιστική εποχή. 

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  

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 
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Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  επαγωγικής σκέψης 

   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών. 
   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
   Αυτόνομη εργασία. 
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα, μετά από μια παρουσίαση των πρωτογενών πηγών και του βασικού 

χρονολογικού πλαισίου της ελληνιστικής περιόδου (323 – 31 π.Χ.), εξετάζει τις 

δεσπόζουσες πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες  συμπεριλαμβανομένων των 

θετικών επιστημών, της φιλοσοφίας και της τέχνης.  

 

Η πρώτη ενότητα (‘ιστορική Αφήγηση (323 – 31 π.Χ.’) παρουσιάζει την γενική 

πορεία της ελληνιστικής ιστορίας, με έμφαση στην ιστορία των διάφορων 

βασιλείων της εποχής, αλλά και στην άνοδο της Ρώμης. Η δεύτερη ενότητα (‘Οι 

σχέσεις μεταξύ πόλεων και μεταξύ πόλεως και βασιλιά’) πραγματεύεται τον 

ιστό διπλωματικών, θρησκευτικών και πολιτικών σχέσεων και των μηχανισμών 

που τις προωθεί μεταξύ των πόλεων της ελληνιστικής εποχής, αλλά και με τους 

μονάρχες της περιόδου.  Η τρίτη ενότητα (‘Η Πτολεμαϊκή Αίγυπτος’) προσεγγίζει 

την ιδιάζουσα κοινωνική και θρησκευτική κατάσταση στην ελληνιστική Αίγυπτο, 

όπου οι Μακεδόνες επιβάλλουν σε γηγενή πληθυσμό τον ελληνικό πολιτισμό, 

με αποτέλεσμα οι δύο πληθυσμιακές ομάδες να αφομοιώνουν η μια την άλλη 

σταδιακά.  Η τέταρτη ενότητα (‘Η θρησκεία κατά την Ελληνιστική εποχή’) 

προσφέρει μια εικόνα της εισροής καινούργιων λατρειών και θρησκευτικών 

τάσεων, ελέγχοντας πως ο ελληνικός κόσμος δέχεται αυτά τα καινούργια 

ρεύματα.  Η πέμπτη ενότητα (‘Φιλοσοφικά ρεύματα κατά την Ελληνιστική 

εποχή’) εξετάζει τη φύση της φιλοσοφίας κατά την ελληνιστική εποχή, 

ξεκινώντας από τις ρίζες της κατά την κλασική περίοδο και ελέγχοντας τη 

στροφή της προς το πεδίο της ηθικής.  Ελέγχεται και το κοινό προς το οποίο 

κατευθύνονταν αυτές οι φιλοσοφικές θεωρίες.  Η έκτη ενότητα (‘Οι Ατταλίδες’) 

παρουσιάζει την πορεία και καλλιτεχνικά επιτεύγματα του βασιλείου της 

Περγάμου και τις σχέσεις του με τα γειτονικά βασίλεια, αλλά και με την 

ανερχόμενη δύναμη της Ρώμης μέχρι το τέλος του το 133 π.Χ. Η έβδομη ενότητα 

(‘Κοινωνικές εντάσεις στη Σπάρτη 404 – 202 π.Χ.’) παρουσιάζει την πορεία της 

Σπάρτης από την κατάστασή της ως νικήτριας δύναμης στον Πελοποννησιακό 

πόλεμο, που όμως υφίσταται την συντριπτική ήττα στα Λεύκτρα (371 π.Χ.) και 

τα διάφορα οικονομικά προβλήματα που πηγάζουν από αυτή, και πλήττεται 

κατά τον 3ον αι. από δημογραφικά προβλήματα και μεγάλες κοινωνικές 

ανισότητες.   

Οι διδακτικές ενότητες είναι ως εξής:  

 

1. Ιστορική Αφήγηση (323 – 31 π.Χ.) /1 
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2. Iστορική Αφήγηση (323 – 31 π.Χ.) /2 

3. Οι σχέσεις μεταξύ πόλεων και μεταξύ πόλεως και βασιλιά. /1 

4. Οι σχέσεις μεταξύ πόλεων και μεταξύ πόλεως και βασιλιά. /2 

5. Η πτολεμαϊκή Αίγυπτος /1 

6. Η πτολεμαϊκή Αίγυπτος / 2 

7. Η θρησκεία κατά την Ελληνιστική εποχή /1 

8. Η θρησκεία κατά την Ελληνιστική εποχή /2 

9. Φιλοσοφικά ρεύματα κατά την Ελληνιστική εποχή /1 

10. Φιλοσοφικά ρεύματα κατά την Ελληνιστική εποχή /2 

11. Η ιατρική  

12. Οι Ατταλίδες   

13. Κοινωνικές εντάσεις στη Σπάρτη 404 – 202 π.Χ. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Παρουσιάσεις με χρήση Power-point. 
Επικοινωνία με e-mail. 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

Ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης 
προαιρετικές (Επίσης θα 
διατίθενται στο eclass 
ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης (μαζί 
με τις σχετικές λύσεις), 
οι οποίες δεν αποτελούν 
μέρος της ύλης προς 
εξέταση και 
αποσκοπούν στην 
παροχή βοήθειας στον 
φοιτητή/στη φοιτήτρια 
που υποτίθεται θα τις 
κάνει με τη δική του/της 
πρωτοβουλία χωρίς την 
παρέμβαση ή 
υποστήριξη του 
διδάσκοντα (εκτός αν 
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χρειαστεί, βέβαια). 
Αποτελούνται από 
ασκήσεις βασισμένες 
στις σημειώσεις του 
διδάσκοντα. ) 

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 Η γραπτή εξέταση έχει δύο κυρίως μέρη. Σκοπός του 
πρώτου είναι ο έλεγχος των γνώσεων του/της 
φοιτητή/τριας, ενώ του δεύτερου είναι η εξέταση των 
ικανοτήτων των φοιτητών όσον αφορά τη χρήση 
επιχειρηματολογίας.  Το πρώτο μέλος αποτελείται από 
τρία σκέλη.  Κατά το πρώτο, ο φοιτητής/φοιτήτρια 
καλείται να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής 
απάντησης, των οποίων τα θέματα είναι παρμένα από 
όλη την ύλη.    
 
Κατά το δεύτερο σκέλος, ο/η φοιτητής/τρια καλείται 
να διορθώσει τρία μικρά (13 – 15 γραμμές) κείμενα.  
Αυτά αφορούν τα θέματα των διδακτικών ενοτήτων, 
βασίζονται στις σημειώσεις του διδάσκοντος και 
εμπεριέχουν έως και πέντε σοβαρά λάθη, τα οποία 
ο/η φοιτητής/-τρια διορθώνει με τεκμηριωμένη 
απάντηση.  Τα τυχόν λάθη δεν αφορούν απλά θέματα, 
όπως, π.χ., λάθη στην ακριβή χρονολόγηση μιας 
μάχης, αλλά τις έννοιες και τις αντιλήψεις που 
διέπουν την αρχαία κοινωνία (τη σημασία της 
θρησκείας, την έννοια της πόλεως και την ιδεολογία 
των πολιτών της, κτλ.).  Άλλος κύριος σκοπός αυτού 
του μέρους της εξέτασης είναι να ελεγχθεί αν ο/η 
φοιτητής/-τρια έχει αποκτήσει μια ιδέα της γενικής 
ροής και των κύριων γεγονότων της αρχαίας ελληνικής 
και ρωμαϊκής ιστορίας.  
 
Κατά το τρίτο μέρος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαντά 
σε ερωτήσεις, που συνήθως έχουν τρία ή τέσσερα 
μικρά σκέλη, εκ των οποίων το καθένα χρειάζεται 
απάντηση μήκους τριών – τεσσάρων λέξεων το πολύ – 
πολύ.   
 
Το παραπάνω μέρος ελέγχει τη σφαιρική γνώση 
του/της φοιτητή/-τριας σχετικά με το αντικείμενο και 
τις βασικές κριτικές τους δυνατότητες.  Στο δεύτερο 
μέρος, ο/η φοιτητής καλείται να απαντήσει σε μια 
ερώτηση κρίσεως.  Ως μέρος της προετοιμασίας 
του/της, επιλέγει από τρεις εξεταστικές ενότητες, εκ 
των οποίων η καθεμία εμπεριέχει τρία θέματα 
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βασισμένα στα περιεχόμενα των σημειώσεων του 
διδάσκοντος, διότι για κάθε εξεταστική ενότητα θα 
έχει μια ερώτηση στο δεύτερο μέρος της γραπτής 
εξέτασης που αφορά μόνο ένα από τα τρία θέματα 
κάθε εξεταστικής ενότητας.   
 
Ο/η φοιτητής/-τρια, επιλέγοντας την εξεταστική 
ενότητα Α, ετοιμάζει και  τα τρία θέματα της, για να 
είναι πλήρως προετοιμασμένος/η.  Σκοπός αυτού του 
συστήματος, όπως και του πρώτου μέρους της 
εξέτασης, είναι να αποτραπεί ο/η φοιτητής/-τρια από 
την βαθύτατα βλαβερή πρακτική της αποστήθισης της 
ύλης.  Ταυτόχρονα, καλείται ο/η φοιτητής/-τρια να 
μελετήσει τις σελίδες του συγγράμματος που 
αφορούν αυτά τα τρία θέματα (και όχι όλο το 
σύγγραμμα) και να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες 
με αυτές που παρουσιάζουν οι σημειώσεις του 
διδάσκοντος.  Ευρύτερος σκοπός αυτού είναι η 
προώθηση και καλλιέργεια των δυνατοτήτων 
συνθετικής και κριτικής σκέψης.   
 
Αν ο/η φοιτητής/-τρια δεν πιάνει τη βάση (50%) στο 
πρώτο μέρος της εξέταση, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη 
η απόδοσή του/της στο δεύτερο μέρος.   

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  

Walbank, F.W., O Ελληνιστικός Κόσμος, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 
1993 

Leveque, P., Ο Ελληνιστικός Κόσμος, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2003 
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55ΕΠΕΖ54 
Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους 

Διδάσκουσα: Ελεονώρα Ναξίδου  
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 

της ΝΑ Ευρώπης 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΠΕΖ54 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε  και Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μετά την ίδρυση 
του βουλγαρικού κράτους 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (KAI ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03176/ 

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 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  

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να πραγματευτεί το ζήτημα των 
Ελληνοβουλγαρικών σχέσεων κατά την περίοδο 1878-1913, δηλαδή από την 
ίδρυση της αυτόνομης Βουλγαρικής Ηγεμονίας μέχρι τους Βαλκανικούς 
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Πολέμους.  
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 

 να κατανοήσουν ποια ήταν τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης στην 
εξωτερική πολιτική Ελλάδας και Βουλγαρίας  

 να τα συσχετίζουν με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στα δύο κράτη  
 να ερμηνεύουν τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στις προσπάθειες 

διμερούς προσέγγισης 

 να εκτιμήσουν το ρόλο του ευρωπαϊκού διπλωματικού παράγοντα 

 να γνωρίζουν για το ζήτημα των ελληνικών κοινοτήτων στο βουλγαρικό 
κράτος 

 να αποτιμήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη βαλκανική συμμαχία 
του 1912 

 να διακρίνουν τους λόγους που έφεραν σε ρήξη και σύγκρουση τους 
πρώην συμμάχους το 1913 
 

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 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η ανάπτυξη του βουλγαρικού εθνικισμού 

2. Όψεις του βουλγαρικού εθνικού κινήματος: Πολιτιστικός, εκκλησιαστικός, πολιτικός 

εθνικισμός 

3. Η εικόνα του Έλληνα ως εθνικού Άλλου 

4. Η αντίληψη των Βουλγάρων διανοούμενων της Αναγέννησης για τους Έλληνες: Παϊσιος, 

Σελιμίνσκι, Ρακόβσκι, Καραβέλοφ 

5. Εκκλησιαστικός και εκπαιδευτικός ανταγωνισμός στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η ίδρυση 

της Βουλγαρικής Εξαρχίας (1870) και το σχίσμα (1872). Η εκπαίδευση ως μέσω 

καλλιέργειας της εθνικής συνείδησης, Η οργάνωση του ελληνικού και του βουλγαρικού 
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εκπαιδευτικού έργου στη Μακεδονία και τη Θράκη 

6. Το μακεδονικό ζήτημα. Η ίδρυση των μακεδονικών οργανώσεων. Η εξέγερση του Ίλιντεν 

στη Μακεδονία (1903). Οι ένοπλες συγκρούσεις. 

7. Η ίδρυση της Βουλγαρικής Ηγεμονίας (1878). Το πολιτικό σύστημα: ηγεμόνας, σύνταγμα, 

κόμματα 

8. Η ίδρυση της Ανατολικής Ρωμυλίας (1878). Διοικητικό καθεστώς, πληθυσμιακή σύσταση 

9. Η ένωση της Ανατολικής Ρωμυλίας με τη Βουλγαρία (1885). Διεθνείς αντιδράσεις 

10. Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Προσπάθειες διπλωματικής προσέγγισης 

11. Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) 

12. Οι ελληνικές κοινότητες της Βουλγαρίας. Η αφομοιωτική πολιτική του βουλγαρικού 

κράτους: ζητήματα εκπαίδευσης, εκκλησιαστικής περιουσίας, στράτευσης 

13. Οι ανθελληνικές ενέργειες του 1906 και το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ελλάδα 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

 Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, διαμορφωτική 
με ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
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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. 

3. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 

Σπ. Σφέτας, Ελληνο-βουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908, εκδόσεις Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 2008.  

2) B.Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων, τόμος Ι 18ος-19ος αιώνας, εκδόσεις 
Πολύτροπον, Αθήνα 2006.  

 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

 Γκεόργκι Μπακάλοφ, Χρίστο Ματάνοφ, Πλάμεν Μίτεφ, Ιβάν Ίλτσεφ, 
Ρουμιάνα Μαρίνοβα-Χρηστίδη, Ιστορία της Βουλγαρίας, Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο 2015   

 D. Dakin, Ο Ελληνικός Αγώνας στη Μακεδονία 1897-1913, Θεσσαλονίκη: 
εκδ. Αδελφών Κυριακίδη 1996 

 Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μείζονος Θράκης. Από την πρώιμη 
Οθωμανοκρατία μέχρι τις μέρες μας, Αθήνα: εκδ. Σταμούλη 2004 

 Ε. Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική: η περίπτωση της Θράκης, 
1856-1912, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1995 

 Μ. Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Η διπλωματία των Δυνάμεων και οι 
μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία (1903-1908), Αθήνα:Σιδέρης 2009 

 Λ. Διβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947), Αθήνα: 
Καστανιώτης 2000 

 I. Ilchev, Έχει δίκιο η πατρίδα μου; Η προπαγάνδα των βαλκανικών κρατών 
(1821-1923), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2011 
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55YEI14 
 

Το Κράτος των Μαμελούκων της Αιγύπτου και της Συρίας (1250-1517) 
 

Διδάσκων:  Marco Miotto 
 

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας του Ισλαμικού Κόσμου 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55YEI14 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το Κράτος των Μαμελούκων της Αιγύπτου και της Συρίας  

(1250-1517) 

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 4,5 

   

   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (στα Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03243/ 

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 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  
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Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και η μελέτη του κράτους που δημιουργήθηκε 
από τους Μαμελούκους (στρατιωτικούς δουλικής καταγωγής) στην Αίγυπτο και στη 
Συρία  κατά τον ύστερο μεσαίωνα και την πρώιμη σύγχρονη εποχή.  
Το κράτος αυτό αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πολιτική, στρατιωτική και οικονομική 
δύναμη της Εγγύς Ανατολής μέχρι την κατάκτησή του από τους Οθωμανούς και την 
ενσωμάτωσή του στο Οθωμανικό Κράτος.  
Το Κράτος των Μαμελούκων αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης και 
έρευνας εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του, όσον αφορά την πολιτική οργάνωση και την 
κοινωνική δομή.  
Αυτή η ξεχωριστή και ιδιαίτερη μορφή ισλαμικού κράτους παρουσιάζει πολλά στοιχεία 
και προσφέρει πολλά ζητήματα προς συζήτηση και έρευνα και θεωρείται βασικής 
σημασίας για την αραβοϊσλαμική ιστορία εν γένει. 

 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να προσδιορίσουν με ακρίβεια τι εννοείται με τον όρο «μαμελούκος» και με εκείνο 

«Κράτος των Μαμελούκων» βάσει της αραβοϊσλαμικής ιστοριογραφίας και βάσει της 

σύγχρονης διεθνούς ιστοριογραφίας 

 Να γνωρίζουν τον τόπο, το χρόνο όπου συστήθηκε αυτό το κράτος, και κάτω από ποιες 

συνθήκες, καθώς και το ανθρωπολογικό, κοινωνικό και πολιτειακό υπόβαθρο του 

 Να γνωρίζουν τις βασικές ιστορικές εξελίξεις του Κράτους των Μαμελούκων και των 

κοινωνιών της Αιγύπτου και της Συρίας κατά τη μαμελουκική εποχή. 

 Να τοποθετούν σωστά, γεωγραφικά και χρονικά, αυτές τις εξελίξεις. 

 Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν σωστά τις ιστορικές σχέσεις του Κράτους των 

Μαμελούκων με άλλες περιοχές, πολιτικές οντότητες και ανθρώπινες ομάδες εντός και 

εκτός Ισλαμικού Κόσμου 

     
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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Τί εστίν μαμελούκος; Το «Κράτος» των Μαμελούκων. Προηγούμενα στον ισλαμικό κόσμο. Οι 

τούρκοι ιπποτοξότες της στέπας. Μαμελούκοι και Γιλμάν. Γεωγραφικά όρια. Η Αίγυπτος. Η Συρία. Ο 

αιγυπτιακός γεωπολιτικός χώρος, σταθερές και αλλαγές. Χρονικά όρια και περιοδοποίηση. 

2.  Οι τόποι προέλευσης των μαμελούκων. Οι δρόμοι του δουλεμπορίου. Εθνοτικές και κρατικές 

αλλαγές στο Κράτος των Αγιουμπιδών. Οι «φυλές» των Μαμελούκων. Η τάιφα. 

3. Η έλευση στην Αίγυπτο και η εκπαίδευση. Αl-furusíyya. Οι ευνούχοι και ο ρόλος τους. 

Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και απελευθέρωση. 

4. Ο μαμελούκος και ο πάτρωνάς του. Η μαμελουκική κοινωνία. 

5. Η άνοδος των Μαμελούκων και το τέλος των Αγιουμπιδών. 

6. Μαμελούκοι, Μογγόλοι και Φράγκοι στη Συρία. 

7. Η εξάλειψη των Σταυροφορικών Κρατών από τους Μαμελούκους (1260-1291). 

8. Ο στρατός των Μαμελούκων. 

9. Οι awlād an-nās. 

10. Η διοίκηση του κράτους.  

11. Το Κράτος των Μαμελούκων την εποχή των κιρκασίων σουλτάνων (1382-1517). 

12. Το λυκόφως του Κράτους των Μαμελούκων (1481-1517). Το διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο. 

Ο οθωμανομαμελουκικός ανταγωνισμός στην Εγγύς Ανατολή. Πορτογάλοι και Μαμελούκοι στον 

Ινδικό Ωκεανό. Ο δεύτερος οθωμανομαμελουκικός πόλεμος και το τέλος του Κράτους των 

Μαμελούκων (1516-1517).  

13. Στοιχεία κοινωνικής και πολιτισμική ζωής του Κράτους των Μαμελούκων. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στη τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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, 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 
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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 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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 
περιλαμβάνει ερωτήσεις γνώσεων . 

 
Στην αξιολόγηση της γραπτής εξέτασης θα 
συνεκτιμηθούν: 
 
–Η γνώση της διδαχθείσας ύλης. 
– Η ικανότητά τους χρησιμοποιούν σωστά τους 
ειδικούς ιστορικούς και τεχνικούς (νομικούς, 
πολιτειακούς, διοικητικούς, στρατιωτικούς κ. ά.) 
όρους. 
–Η ικανότητά τους να τοποθετήσουν σωστά στον τόπο 
και τον χρόνο γεγονότα, πρόσωπα και εξελίξεις της 
ιστορίας των Μαμελούκων.  
–Η αποδοχή και η ορθή αντίληψή τους των 
ιδιαιτεροτήτων της ιστορίας του Κράτους των 
Μαμελούκων, της κοινωνίας του και της ιστορίας του 
ευρύτερου χώρου της ισλαμικής Εγγύς Ανατολής της 
εποχής (ονοματολογία, θεσμοί, γεωγραφικοί και 
ανθρώπινοι χώροι) 
–Η ευρύτητα της αντίληψής τους για τις ιστορικές 
εξελίξεις και τους θεσμούς του Κράτους των 
Μαμελούκων. 

 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
• Συγγράμματα:  
(σημειώσεις του διδάσκοντος) 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  

1. The Cambridge History of Egypt, v. I, Islamic Egypt, 640-1517, εκδότης C. F. Petry, 
Cambridge 1998. Ειδικά τα κεφάλαια: 10, 11, 14, 16, 17, 18. 

2. D. Ayalon, Gunpowder anf Firearms in the Mamluk Kingdom. A Challenge to a 
Medieval Society, Λονδίνο 1956. 

3. D. Ayalon, Studies on the Mamlūks of Egypt (1250-1517), Variorum Reprints, 
Λονδίνο 1977. 

4. Ph. Hitti, History of the Arabs: from the earliest times to the present, Λονδίνο 1943, 
επανέκδοση 1974. Το τελευταίο κεφάλαιο.  
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5. D. Nicolle, Ιστορικός Άτλας του Ισλάμ, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2005. 
6. R. Irwin, The Middle East in the middle ages. The early Mamluk Sultanate 1250-

1382, Λονδίνο-Σίδνεϊ, 1986. 
7. T. Philipp e U. Haarmann (ed.), The Mamluks in Egyptian politics and society, 

Cambridge 1998. 
8. P. Thornau, The Lion of Egypt. Sultan Baybars I and the Near East in the Thirteenth 

Century, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1992. 
9. Λήμμα “Mamlūks” στον 6ο τόμο της Εγκυκλοπαίδειας του Ισλάμ (Encyclopaedia of 

Islam), 2η έκδοση.  
 
 

 

 

Downloaded from eduguide.gr



305 

 

Κωδικός μαθήματος 55ΕΠΕΖ 32 
Τίτλος μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

 
Διδάσκων /Διδάσκουσα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΠΕΖ32 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο-8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4,5 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03175/ και 

https://www.he.duth.gr/el/course/eisagogi-istoria-venetokratoymenoy-

ellinismoy-13os-18os-ai-2 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  

 
     Στόχος του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στην περίοδο της βενετικής 
κυριαρχίας στον ελληνικό παραδοσιακά χώρο και να την εντάξουν στο γενικότερο 
πλαίσιο των λατινικών κυριαρχιών. 
Ειδικότερα, οι φοιτητές μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να έχουν 
την ικανότητα: 
  -να οριοθετούν τη θέση της βενετικής Δημοκρατίας στον ευρωπαϊκό χάρτη και στον 
χώρο της ανατολικής Μεσογείου, στη χρονική διάρκεια από τον 13ο έως τον 18ο αι. 
- να κατανοούν τη μεταμόρφωση της Βενετίας από νεότευκτης πόλης του Μεσαίωνα σε 
θαλασσοκράτειρα της ανατολικής Μεσογείου 
- να ερμηνεύουν τον μύθο της βενετικής αυτοκρατορίας και τη διατήρησή του 
-να γνωρίζουν τους κύριους σταθμούς της λατινικής και ειδικότερα της βενετικής 
παρουσίας στον ελληνικό χώρο 
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-να κατανοούν τους διοικητικούς και στρατιωτικούς θεσμούς στη μητρόπολη και στις 
κτήσεις 
- να διακρίνουν τις ζώνες βενετικής και οθωμανικής κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο 
-να αναγνωρίζουν τα υλικά, αρχιτεκτονικά, γλωσσικά και γενικότερα πολιτιστικά 
κατάλοιπα των Βενετών κυριάρχων στον ελληνικό χώρο 
-να προσεγγίζουν τις αρχειακές πηγές της βενετοκρατίας και να γνωρίζουν τη βασική 
βιβλιογραφία για την ανωτέρω περίοδο. 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
 

  

 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η Δημοκρατία της Βενετίας. Η διείσδυση των Βενετών στην Ανατολή.  

 

2. Η τέταρτη σταυροφορία. Λατινικές κυριαρχίες στην ανατολική Μεσόγειο. 

 

3. Βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές. Εκδεδομένες και ανέκδοτες 

αρχειακές πηγές για τη μελέτη της περιόδου της βενετοκρατίας. 

 

4. Διοικητική οργάνωση των βενετικών κτήσεων στην Ανατολή. Παρουσίαση 

πηγών. 

 

5. Κοινωνική οργάνωση. Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων. 

 

6. Η επικοινωνία των κτήσεων με τη μητρόπολη. Ο θεσμός των πρεσβειών. 

7. Εκκλησιαστική κατάσταση στις βενετοκρατούμενες περιοχές. Σχέσεις 

ορθόδοξων και λατίνων. 

8.  Η εκπαίδευση των υπηκόων.  Σύντομη παρουσίαση θεμάτων εκπαίδευσης 

και παιδείας. 
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9. Συγγραφική παραγωγή των βενετών υπηκόων. Τυπογραφική τέχνη και 

εκδόσεις. Περιδιάβαση στη λογοτεχνική παραγωγή της  Κρήτης και του Ιονίου.  

10. Η τέχνη στις βενετοκρατούμενες περιοχές του ελληνικού χώρου. Ζωγραφική, 

αρχιτεκτονική, μουσική. Παρουσίαση παραδειγμάτων. 

11. Οικονομική κατάσταση στις βενετικές κτήσεις. Κυκλοφορία νομισμάτων στη 

μητρόπολη και στις κτήσεις. 

12. Η κοινότητα των Ελλήνων στη Βενετία. 

13. Ιδεολογικοί προσανατολισμοί των βενετών υπηκόων. Σχέσεις διοικητών και 

διοικούμενων. Το τέλος της βενετικής κυριαρχίας στην Ανατολή. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 
Η παρουσίαση του μαθήματος βασίζεται στο 
πρόγραμμα PowerPoint (προβολή διαγραμμάτων, 
εικόνων, χαρτών, χρονολογίων). 
Η επικοινωνία με τους φοιτητές είναι δια ζώσης αλλά 
βασικά στηρίζεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

ΦόρτοςΕργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 ώρες ακρόαση 
διαλέξεων 

Μελέτη και σχολιασμός 
πρωτογενών πηγών (σε 
νεοελληνική 
μετάφραση) 

13 ώρες άσκηση πεδίου 
στην αίθουσα 

 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
70,5 

Τελική γραπτή εξέταση 3 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112, 5 ώρες 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
3 

Γραπτές εξετάσεις 

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  

Κατανόηση πρωτογενών πηγών 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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• Συγγράμματα:  

 Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό 
χώρο κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.). Μια συνθετική 
προσέγγιση, Βενετία 2004, εκδ. Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας. 

 Παναγιώτα Τζιβάρα, Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588-1594. Η νομή και η 
διαχείριση της εξουσίας από το Συμβούλιο των 150, εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2009. 

 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμου, Αρχειακά τεκμήρια, 

επιστημονική διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, Αθήνα 1993, εκδ. Ιδρύματος 

Ελληνικού Πολιτισμού. 

 Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄-Β΄, 

επιστημονική διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, Αθήνα-Βενετία 2010. 

 Fr. Lane, Βενετία η θαλασσοκράτειρα, Αθήνα 2007, εκδ. Αλεξάνδρεια. 

 P. Lock, Οι Φράγκοι στο Αιγαίο, 1204-1500, Αθήνα 1998, εκδ. Ενάλιος. 

 C. N.  Sathas, Documents inédits relatifs à l’ histoire de la Gréce au moyen 
âge, τ. 4-5, Paris 1882-1883. 

 Γ. Πλουμίδης, Η Βενετοκρατία στην ελληνική Μεσόγειο, Ιωάννινα 2006, εκδ. 
Πανεπιστημιακού Τυπογραφείου. 

 D. Holton, Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, Ηράκλειο 
2002. 

 Έλλη Γιωτοπούλου -Σισιλιάνου,  Πρεσβείες της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας 
(16ος - 18ος αι.). Πηγή για σχεδίασμα ανασύνθεσης της εποχής, Αθήνα 2002. 

 Σπ. Καρύδης, Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο 
ελληνικό χώρο, Αθήνα 2011. 

 Ζαχ. Τσιρπανλής, Το κληροδότημα του καρδιναλίου Βησσαρίωνος για τους 
φιλενωτικούς της βενετοκρατούμενης Κρήτης (1439-17ος αι.), Θεσσαλονίκη 
1967. 

 Δ. Αρβανιτάκης, Οι αναφορές των Βενετών Προβλεπτών της Ζακύνθου (16ος 
– 18ος αι.), Βενετία 2000.  

 Γερ. Παγκράτης, Κοινωνία και οικονομία στο βενετικό «Κράτος της 
Θάλασσας». Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην Κέρκυρα (1496-1538), Αθήνα 
2013. 

 Αλίκη Νικηφόρου, Δημόσιες τελετές στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της 
βενετικής κυριαρχίας, 14ος-18ος αι., Θεμέλιο 1999. 

 Ασπασία  Παπαδάκη, Θρησκευτικές και κοσμικές τελετές στη 
βενετοκρατούμενη Κρήτη, Ρέθυμνο 1993.  

 Arlette Farge, Η γεύση του αρχείου, Αθήνα 2004, εκδ. Νεφέλη (προτεινόμενη 
βιβλιογραφία για επιμέρους θεματικές ενότητες αναρτάται στο ακαδ. 
ημερολόγιο του μαθήματος).  
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55ΖΥΙ4 Ευρωπαϊκή Ιστορία 19ος αιώνας 

Dr. Αθηνά Συριάτου 

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΖΥΙ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Ε’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία 19ος αιώνας 

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 

 3 4.5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03156/ 

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 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  

Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που προκύπτουν από τον 

απόηχο της Γαλλικής και βιομηχανικής επανάστασης, που τις θεωρεί ως βασικούς 

διαμορφωτές των κοινωνιών της σύγχρονης Ευρώπης, μέχρι και το ξέσπασμα του α’ 

παγκοσμίου πολέμου.  

Οι φοιτητές θα μπορούν: 
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 Να αναλύουν τις ιδεολογικές ζυμώσεις και τις εξεγέρσεις των πρώτων 

δεκαετιών του 19ου αιώνα, που κατέληξαν σε κοινωνικές και εθνικές 

επαναστάσεις. 

 Να κατανοήσουν την μετατροπή που έφερε η βιομηχανική επανάσταση 

στην οικονομική ζωή και την κοινωνική αναδιοργάνωση που προέκυψε.  

 Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την διαμόρφωση νέων και 

παλιών εθνικών κρατών αλλά και την ενδυνάμωση νέων αυτοκρατοριών 

στην ενδοχώρα της Ευρώπης και εκτός αυτής. 

 Να κατανοήσουν την νέα αστική κουλτούρα που διαμορφώθηκε στις 

νεότερες Ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

 Να κατανοήσουν τα νέα συνδικαλιστικά και πολιτικά κινήματα που 

αναπτύχθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα στην Ευρώπη, καθώς και τα νέα 

ιδεολογικά κινήματα που προέκυψαν. 

 Να ερμηνεύσουν την αποικιακή εξάπλωση και τους μηχανισμούς της νέας 

κυριαρχίας της Ευρώπης στον κόσμο. 

 Να κατανοήσουν την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών 

στην οικονομία και στους εξοπλισμούς και στο ξέσπασμα του α’ παγκόσμιου 

πολέμου. 

 Να ενημερωθούν για την σύγχρονη βιβλιογραφία επί των θεμάτων αυτών. 

 
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 

Αυτόνομη εργασία 

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Εργασία με διεθνή και διεπιστημονική βιβλιογραφία 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων 
έχει ως εξής:  
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1. Η Ευρώπη των Ναπολεόντειων πολέμων Η Ευρώπη 

της Παλινόρθωσης και η Ιερά Συμμαχία  

2. Εθνικισμός Φιλελευθερισμός Οι πρώτες επαναστάσεις 

του πρώιμου 19ου αιώνα 

3. Βρετανία και πρώτη «βιομηχανική επανάσταση»  

4. Κοινωνική συγκρότηση στις εκβιομηχανισμένες 

οικονομίες, διεκδικήσεις και αντίσταση 

5. Ο Ναπολέων Γ’ και η Ευρώπη των Εθνών 

6. Ενοποιήσεις, αποσχίσεις: παλιά και νέα έθνη 

7. Κεντρικές αυτοκρατορίες και έθνη χωρίς κράτος: Η 

Αυστρία και οι εθνότητες 

8. Αστική κουλτούρα και σοσιαλιστικά κόμματα 

9. Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση και ο 

τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της Ευρώπης 

10. Αυτοκρατορική εξάπλωση: Η Ευρώπη κατακτά εκ νέου 

τον κόσμο 

11. Σύγκρουση των Ευρωπαϊκών εθνικισμών και η πορεία 

προς τον πόλεμο 

12. Ο α’ Παγκόσμιος πόλεμος  

13. Αποτελέσματα του πολέμου και στροφή στην ύστερη 

νεοτερικότητα 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο Παράδοση στην αίθουσα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος 
prower point. 

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων 
στο e-class. 

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων. 

4. Προβολή και σχολιασμός ταινιών και 
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ντοκιμαντέρ σχετικά με τα θέματα που 
αναλύονται 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. 
 
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 

1. Διαλέξεις: Σε αυτές 
γίνεται ανάπτυξη της 
ύλης. Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
συζητούν τις απορίες 
τους σχετικά με τις 
παραδόσεις. 

39 
 
 

Προαιρετικές 
εργασίες: Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
αναλάβουν εργασίες 
που σχετίζονται με 
ειδικά θέματα που 
αφορούν τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες 
από τον 16 έως το 
τέλος του 18ου αιώνα. 
Πριν την τελική 
παράδοση οι φοιτητές 
κάνουν μια 
εικοσάλεπτη 
παρουσίαση της 
εργασίας που έχουν 
αναλάβει. 

 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος 112,5 

  
 

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. 

 

Τελική γραπτή εξέταση (100% για όσους δεν 
έχουν κάνει εργασία ή παρουσίαση ενός 
επιλεγμένου θέματος και 70% για όσους έχουν 
αναλάβει εργασία η αξιολόγηση της οποίας 
αποτελεί το 30%).  
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Εγχειρίδια: 

1. Richard J. Evans, Η επιδίωξη της ισχύος, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2018 

2. E.J. Hobsbawm, Η εποχή του κεφαλαίου 1848-1875, 
εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1999 

Άλλα βιβλία γενικής επισκόπησης του 19ου αιώνα: 
 

• Stuart Miller, Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 

2017 

• Albert S. Lindermann, Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης, Από το 1815 μέχρι σήμερα, 

εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2014 

• Βerstein Milza Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και η Ευρώπη των Εθνών, Αλεξάνδρεια 

Αθήνα 1999.  

• E.M. Burns, Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Νεότερης Ευρώπης, 

Επίκεντρο Αθήνα, 2006. 

• Μάρκ Μπλόχ, Λουσιέν Φέβρ, Φερνάρντ Μπρωντέλ, Ε. Λε Ρουά Λαντουρύ, 

Κρίστοφερ Χιλλ, Έρικ Χοπσμπάουμ, Κείμενα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παπαζήσης 

1985.  

• Ελένη Αρβελέρ, Maurice Aymard, Οι Ευρωπαίοι, Νεότερη και Σϋγχρονη Εποχή, 

Σαββάλας 2003. 

• Ι. Κολιόπουλος, Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία, 1789-1945, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 

1993. 

• Π. Τσακαλογιάννης, Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία: Από τη Βαστίλη στο τείχος του 

Βερολίνου, 1789-1989, τ. α΄, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1997 

•  J. Joll, Η Ευρώπη 1870-1970, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006 

• T.C.W. Blanning, Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης  

εκδόσεις  Τουρίκη 2009 

Επαναστάσεις πολιτικές και ιδεολογίες: 

•  Edmund Burke, Στοχασμοί για την Επανάσταση στη Γαλλία, Σαββάλας Αθήνα 2010 

• C. Tilly, Οι Ευρωπαϊκές Επαναστάσεις 1492-1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998 

• Ε. J. Hobsbawn, Η εποχή των Επαναστάσεων, 1789-1848,  (1962) ΜΙΕΤ Αθήνα 1992 

• Γρηγόρης Μολύβας, Αρετές και Συμφέροντα, Η Βρετανική Ηθική σκέψη στο 
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κατώφλι της νεωτερικότητας, Σαββάλας Αθήνα, 2009. 

Επαναστάσεις οικονομικές: 

 Ε. J. Hobsbawn, Η εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, (1962) ΜΙΕΤ Αθήνα 1992 

• T.S.Ashton,  Η Βιομηχανική Επανάσταση, Τόπος Αθήνα 2007 

• E.P.Thompson, Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία και βιομηχανικός καπιταλισμός, εκδ. 

Πατάκη 2008  

• David S. Landes, Ο Προμηθέας χωρίς δεσμά, τεχνολογική αλλαγή και βιομηχανική 

ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη από το 1750 μέχρι σήμερα, εκδ. ΠΙΟΠ, 2003 

• Κάρλ Πολυάνυι, Ο μεγάλος Μετασχηματισμός, (1944) εκδ. Νησίδες 2001 

• Mikulas Teich and Roy Porter, The Industrial Revolution in National Context, CUP, 

1996  

Εθνικισμός: 

• Ε. J. Hobsbawn, Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα: πρόγραμμα, 

μύθος, πραγματικότητα, Αθήνα: εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1994. 

• Ernest Gellner, Έθνη και Εθνικισμός Νέες προοπτικές στο παρελθόν, 1983  

• Kedourie Elie, Ο εθνικισμός, εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα 1999 

• Anderson B., Φαντασιακές κοινότητες: στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση 

του εθνικισμού, Αθήνα: Νεφέλη, 1997.  

• Miroslav Ηroch,  Maria Todorova, Εθνικό κίνημα και Βαλκάνια, εκδόσεις Θεμέλιο, 

Αθήνα 1986. 

• Woolf S., Ο εθνικισμός στην Ευρώπη, Αθήνα: Θεμέλιο, 1995. 

• E.Hobsbawm, Terence Ranger, Η επινόηση της παράδοσης, εκδ. Θεμέλιο 2004 

• Παντελής Λέκκας, Η Εθνικιστική Ιδεολογία πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική 

κοινωνιολογία, Ε.Μ.Ν.Ε., ΜΝΗΜΩΝ, 1992 

• Αντώνης Λιάκος, Πως στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον 

κόσμο; εκδ. Πόλις 2005  

• Halfdanarson Gudmundur, Αράπογλου Παρασκευή, Τα Έθνη Κράτη στην 

Ευρωπαϊκή Ιστορία, εκδ. Επίκεντρο 2006 

• Κοινωνικές τάξεις: 

• Ε. J. Hobsbawn, Η εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875, ΜΙΕΤ Αθήνα 

• T.C.W. Blanning, Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης  
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Ευρώπη και αυτοκρατορική εξάπλωση: 

• Harry Magdoff, Αποικιοκρατία, Η Ευρωπαϊκή Επέκταση μετά το 1763, Μελάνι, 

Αθήνα 2008. 

• Jardin, Mollat du, Μ., Η Ευρώπη και η Θάλασσα, Μ. Αποστολοπούλου (επιμ.),  

μετάφρ. Ά. Παπασταύρου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998. 

• Neill, William Mc, H., Η άνοδος της Δύσης: Μια ιστορία της πανανθρώπινης 
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• Ε. J. Hobsbawm, Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914, ΜΙΕΤ Αθήνα 

• Thomas W. Gallant, Η εμπειρία της αποικιακής κυριαρχίας 

Πολιτισμός, ταυτότητα και εξουσία στα Επτάνησα, 1817-1864 εκδ. Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 2014 

• Λάμπρος Φλιτούρης, Αποικιακές Αυτοκρατορίες, Η Εξάπλωση της Ευρώπης στον 

Κόσμο 16ος έως 20ος αιώνας, εκδόσεις Ασίνη, 2015 

• Philippa Levine, Φύλο και Αυτοκρατορία, εκδόσεις Πεδίο 2016. 

• Αθηνά Συριάτου, Εξουσιάζοντας τα Κύματα, Όψεις της ιστορίας και της 

ιστοριογραφίας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, εκδόσεις Ασίνη, 2018. 

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

• Michael Howard, Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,  εκδ. Θύραθεν, 2004 

• Norman Stone, Συνοπτική Ιστορία του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου εκδ. Ψυχογιός 
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• Hew Strachan, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Εκδόσεις Γκοβόστη 2013 

Διάφορα θέματα: 
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Εργασία και Εργατικό κίνημα στην Ευρώπη το 19ο αιώνα 

• Dick Geary, Το Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνημα, 1848-1939, Θεσσαλονίκη Παρατηρητής 

1988. 

• Χέλγκα Γκρέμπινγκ, Η ιστορία του Γερμανικού εργατικού κινήματος, εκδ. 

Παπαζήση, 1982 

• Perrot Michelle, Η εργασία των γυναικών στην Ευρώπη, Ερμούπολη Επιστημονικό 

και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων 

Πολιτισμός και νέα ήθη: 
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γαστρονομικός πολιτισμός, εκδ. Ποταμός Αθήνα 2005 

• Denise Amy Baxter, edited volumes A Cultural History of Dress and Fashion in the Age of 
Empire, 1800-1920  

 
• Alexandra Palmer and Nora E. Vaughan, A Cultural History of Dress and Fashion in the 

Modern Age, 1900-2000 

Γυναίκες / Πόλεις και Φιλανθρωπία 

• Βαρίκα Ελένη, Η Εξέγερση των κυριών, Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης 

στην Ελλάδα 1833-1907, Κατάρτι, Αθήνα, 2004 

• Σίλα Ρόουμπόθαμ, Στο περιθώριο της Ιστορίας, 300 χρόνια γυναικείας καταπίεσης 

και αγώνα, Γνώση Αθήνα 1984.  

• Κορασίδου Μαρία Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους, Φτώχεια και 

φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής 

Νεολαίας, 1990 

• Leonardo Benevolo Η πόλη στην Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα 1997. 

Οι εξελίξεις στον πόλεμο 

• Michael Howard, Ο πόλεμος στην Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Ποιότητα Αθήνα 

2000 

• Keegan John, Το πρόσωπο της μάχης, Κέδρος 2010 
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55ΥΚΙ1804 Βρετανική Αυτοκρατορία από την ανατολή στη δύση 

Διδάσκουσα: Dr. Αθηνά Συριάτου 

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκή Ιστορίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CLASSIC121 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βρετανική Αυτοκρατορία από την ανατολή στη δύση 

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 

 3 4.5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/CLASSIC121/ 

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 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 

Στο μάθημα εξετάζεται η άνοδος, η εξάπλωση, αλλά και η παρακμή και η πτώση της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, από τον 17ο αιώνα μέχρι και τον 21ο αιώνα. Σκοπός 
του είναι να αναδείξει τα θέματα που προκύπτουν από την αποικιακή συνθήκη για 
τις εξουσιαζόμενες κοινωνίες, καθώς και για τους ίδιους τους εξουσιαστές.  
Μέσα από την πραγμάτευση των ζητημάτων αυτών οι φοιτητές θα μπορούν:  

 Να αναγνωρίζουν τον μη συστηματικό τρόπο εξάπλωσης της 

αυτοκρατορίας, τον οποίο επηρέασαν η τυχαιότητα, η συγκυρία, καθώς και 
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οι πολιτικές συνθήκες στην ίδια τη Βρετανία, οι οποίες προέτρεπαν στην 

κατάκτηση απομακρυσμένων περιοχών. 

 Να προβληματιστούν για τους τρόπους διακυβέρνησης των διαφορετικών 

περιοχών της αυτοκρατορίας, οι οποίοι διαμορφώθηκαν μέσα από 

συγκρούσεις, αλλά και διαπραγματεύσεις των κατακτητών με τους 

ιθαγενείς πληθυσμούς, καθώς και μέσα από τις εσωτερικές συγκρούσεις 

των αξιωματούχων της αυτοκρατορίας ή ακόμα και των διαφορετικών 

κοινωνικών ομάδων στις περιοχές υπό βρετανική κυριαρχία.  

 Να κατανοούν την διαμόρφωση των υβριδικών ταυτοτήτων των πληθυσμών 

εντός της αυτοκρατορίας, αλλά και εντός της ίδιας της Βρετανίας, ως 

αποτέλεσμα της συμβίωσης εξουσιαστών και εξουσιαζομένων. 

 Να εξετάσουν στο ίδιο πλαίσιο, την περίοδο της αποαποικιοποίησης στην 

μεταπολεμική εποχή και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης 

Βρετανίας, αλλά και κατ’ επέκταση της Ευρώπης. 

 Να στοχαστούν και να σχολιάζουν πάνω σε θέματα που απορρέουν  από την 

εμπειρία της αποικιοκρατίας, στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της εποχής 

μας. 

 Να ενημερωθούν για την σύγχρονη βιβλιογραφία επί των θεμάτων αυτών. 

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 

Αυτόνομη εργασία 

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

Εργασία σε διεθνή και διεπιστημονική βιβλιογραφία  

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ύλη του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες, το περιεχόμενο των οποίων 
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έχει ως εξής:  

1. Αποικώντας τα Βρετανικά νησιά 

2.  Δουλεμπόριο και η δημιουργία του Νέου Κόσμου 

3. Οι κάτοικοι του Νέου Κόσμου 

4. Μετά την Αμερική: Ειρηνικός Ωκεανός, Νότιος Ανατολική Ασία και Αφρική 

5. Η Βρετανία στην Ινδία (18ος και 19ος)  

6. Επέκταση και η δημιουργία της παγκόσμιας Βρετανίας 

7. Βρετανική αυτοκρατορία, ένα πολιτιστικό εγχείρημα; Οι διοικούντες  

8. Οι διοικούμενοι (πρώτο μισό του 20ου αιώνα) 

9. 20ος αιώνας: Η Αυτοκρατορία δοκιμάζεται 

10. Απο-αποικιοποίηση και αντιστασιακά κινήματα 

11. Βρετανικότητα στην μετα-αποικιακή περίοδο 

12. Σχολιασμός άρθρων και ταινιών 

13. Παρουσίαση εργασιών 

 

 

1.   

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

1. Χρήση κατά την παράδοση του μαθήματος 
prower point. 

2. Ανάρτηση βασικών στοιχείων των μαθημάτων 
στο e-class. 

3. Έρευνα στην βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων. 
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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 

1. Διαλέξεις: Σε αυτές 
γίνεται ανάπτυξη της 
ύλης. Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
συζητούν τις απορίες 
τους σχετικά με τις 
παραδόσεις. 

39 
 
 

Προαιρετικές 
εργασίες: Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται να 
αναλάβουν εργασίες 
που σχετίζονται με 
ειδικά θέματα που 
αφορούν τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες 
από τον 16 έως το 
τέλος του 18ου αιώνα. 
Πριν την τελική 
παράδοση οι φοιτητές 
κάνουν μια 
εικοσάλεπτη 
παρουσίαση της 
εργασίας που έχουν 
αναλάβει. 

 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 

Τελική εξέταση  3 

Σύνολο Μαθήματος 112,5 

  
 

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. 

 

Τελική γραπτή εξέταση (100% για όσους δεν 
έχουν κάνει εργασία ή παρουσίαση ενός 
επιλεγμένου θέματος και 70% για όσους έχουν 
αναλάβει εργασία η αξιολόγηση της οποίας 
αποτελεί το 30%).  
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εγχειρίδιο:  
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Αθηνά Συριάτου, Εξουσιάζοντας τα κύματα, Όψεις της ιστορίας και της 
Ιστοριογραφίας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, εκδ. Ασίνη 2018,  

Ελληνική βιβλιογραφία για την αυτοκρατορία: 

• C. A. Bayly, Η γέννηση του Νεωτερικού κόσμου, 1780-1914, εκδ. Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 2004 

• Ε. J. Hobsbawm, Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914, ΜΙΕΤ Αθήνα 

• Harry Magdoff, Αποικιοκρατία, Η Ευρωπαϊκή Επέκταση μετά το 1763, Μελάνι, 

Αθήνα 2008. 

• Philippa Levine, Φύλο και Αυτοκρατορία, εκδόσεις Πεδίο 2016 

• Jardin, Mollat du, Μ., Η Ευρώπη και η Θάλασσα, Μ. Αποστολοπούλου (επιμ.),  

μετάφρ. Ά. Παπασταύρου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998. 

• Neill, William Mc, H., Η άνοδος της Δύσης: Μια ιστορία της πανανθρώπινης 

κοινότητας, μετάφρ. Κ. Ραμπαβίλα, Παρασκήνιο, Αθήνα 2007, σσ. 724-738.  

• Pagden, Anthony, Λαοί και Αυτοκρατορίες, Πατάκης, Αθήνα 2004.  

• Thomas W. Gallant, Η εμπειρία της αποικιακής κυριαρχίας 

Πολιτισμός, ταυτότητα και εξουσία στα Επτάνησα, 1817-1864 εκδ. Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 2014 

• Λάμπρος Φλιτούρης, Αποικιακές Αυτοκρατορίες, Η Εξάπλωση της Ευρώπης στον 

Κόσμο 16ος έως 20ος αιώνας, εκδόσεις Ασίνη, 2015 

• Edward W. Said, Οριενταλισμός, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1996 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία (ενδεικτικά): 

Philippa Levine, The British Empire Sunrise to Sunset,  Pearson, Edinburg, 2007 

Mrinalini Sinha, The ‘manly Englishman’ and the ‘effeminate Bengali’ in the late 
nineteenth century, Manchester University Press 1995 

Stuart Ward (ed.), British Culture and the End of Empire, (Studies in Empire) 
Manchester University Press, 2001 
 
Sarah Stockwell (ed.), The British Empire: Themes and Perspectives, WB; 1 edition, 
2008 
 
J.R. Seeley, The Expansion of England, London Macmillan, 1883 
 
Catherine Hall, Sonya O. Rose, At Home with Empire, Metropolitan Culture and the 
Imperial World, Cambridge University Press, Cambridge 2006 
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Kathleen Wilson, The Island Race: Englishness, Empire and Gender in the Eighteenth 
Century, Routledge, London- New York, 2003 

Andrew Thompson, The Empire Strikes Back? The Impact of Imperialism on Britain 
from Mid-Nineteenth Century Longman, Harlow 2005 

Tony Ballantyne, Orientalism and Race: Aryanism in the British Empire, Cambridge 
Imperial and Post-Colonial Studies Series, Palgrave, Houndsmills, 2001 

Antoinette Burton, Moving Subjects: Gender, Mobility and Intimacy in an Age of 
Global Empire, University of Illinois Press, Urbana Chicago, 2009 

Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial power: Race and the Intimate in Colonial 
Rule, Berkeley: University of California Press, 2002 
 

Anne McClintock, Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial, Routledge, 
London- New York, 1995 
 
John Darwin, The Empire Project: The Rise and Fall of the British World System, 
1830-1970, Cambridge University Press, 2010 
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Κωδικός μαθήματος: 55ΥΕΙ1 
Τίτλος μαθήματος: Η ελληνική αναγέννηση: Ο πολιτισμός των ελληνικών εδαφών της 

Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Andrew Farrington 
Βαθμίδα: Επίκουρος 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΙ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ χειμερινό (από 
το 4ον εξάμηνο) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ελληνική αναγέννηση: Ο πολιτισμός των ελληνικών 
εδαφών της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

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 4,5 

   

   

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 

Εμβάθυνση γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03151/ 

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  
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 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 

Με την επιβολή της Ρωμαϊκής Ειρήνης ο ελληνικός κόσμος απολαμβάνει μια εντυπωσιακή 
πολιτισμική αναγέννηση από τα μέσα του 1ου αι. μ.Χ. μέχρι τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. 
Φαινόμενο που προωθείται κυρίως από τα ανώτερα στρώματα των ελληνικών πόλεων υπό 
την αιγίδα των Ρωμαίων, θερμών υποστηρικτών και θαυμαστών του ελληνικού πολιτισμού, 
είναι συνυφασμένο με πολλά γνωστά ονόματα, όπως του Λουκιανού, του Δίωνα 
Χρυσοστόμου αλλά και του Παυσανία, οι οποίοι αντλούν στοιχεία από τη δόξα της 
κλασικής εποχής, δημιουργώντας έτσι έναν καινούργιο ελληνικό πολιτισμό. Το μάθημα 
εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις σχέσεις των Ελλήνων με τους Ρωμαίους, την αντίληψη του 
ελληνικού παρελθόντος, αλλά και άλλα κοινωνικά θέματα, μέσω της ελληνικής λογοτεχνίας 
της Ρωμαϊκής εποχής, της ζωηρής αγωνιστικής ζωής της περιόδου, της πολεοδομίας και της 
αστικής ζωής και της θρησκείας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής φοιτήτρια θα είναι σε θέση να 
κατανοεί γενικά την διαδικασία με την οποία μια κοινωνία αξιοποιεί ένα κοινό παρελθόν 
για να δημιουργήσει το παρόν που οι πολιτικές συνθήκες απαιτούν και, πιο συγκεκριμένα, 
ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού πολιτισμού που συνήθως αγνοείται σήμερα. 

   Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα 
πρέπει να είναι σε θέση : 
 
- να κατανοήσουν τη φύση της Ρωμαϊκής κυριαρχίας στην Ελλάδα κατά τον 1ον – 3ον αι. μ.Χ. 
και την υποστήριξή που γνωρίζει από την αριστοκρατία των ελληνικών πόλεων που έχει 
ηγετική κοινωνική και πολιτική θέση στις πόλεις τους και επομένως πως διεισδύουν στις 
διοικητικές δομές της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αποκτώντας νευραλγικές θέσεις ήδη από 
τον 1ον αι μ.Χ.  
 
- να κατανοήσουν μια εκδοχή ελληνικού πολιτισμού, όπως προκύπτει στα πεδία της 
αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, αλλά κυρίως της λογοτεχνίας, που αντλεί κατευθείαν από 
αυτόν της κλασικής περιόδου, αλλά διαμορφώνεται υπό συνθήκες και επιρροές απολύτως 
διαφορετικές από αυτές που επικρατούν κατά τον 5ον αι π.Χ.  Κατά την διαδικασία αυτή, οι 
φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τα έργα σημαντικών, αλλά όχι και τόσο γνωστών, όπως ο 
Πλούταρχος, ο Λουκιανός, ο Δίων Χρυσόστομος, αλλά κυρίως ο Παυσανίας. 
 
- να κατανοήσουν την εικόνα του Ρωμαίου αυτοκράτορα στον ελληνικό κόσμο, μέσω της 
λατρείας του ως θεού, θέμα που έχει σημασία για την κατανόηση της εικόνας του 
αυτοκράτορα κατά τη βυζαντινή περίοδο.  Κατά τη διαδικασία αυτή, οι φοιτητές/τριες θα 
καταλάβουν τη σημασία της λογοτεχνικής παιδείας που παρακολουθεί η ελληνική 
αριστοκρατία της εποχής, και πιο συγκεκριμένα της ρητορικής τόσο ως πολιτικού 
εργαλείου, όσο και δραστηριότητας αναψυχής της ελίτ.   
 
-  να αντιληφθούν τη αυξανόμενη σημασία που απολαύει η ελληνική αγωνιστική ζωή, που 
κρατά ακόμη όλες τις παραδοσιακές λειτουργίες, αλλά αποκτά τώρα άλλη μια, ως έκφανση 
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της λατρείας του αυτοκράτορα.   

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. 
   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
   Αυτόνομη εργασία. 
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Η πρώτη ενότητα προσφέρει μια σύνοψη όλου του πολιτισμού φαινομένου της 

λεγόμενης ‘Ελληνικής αναγέννησης’.  Η δεύτερη ενότητα (‘Η διοίκηση της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και η συμβίωση της με την ελληνική ιθύνουσα τάξη 

των πόλεων’) ελέγχει τις βασικές δομές και προσεγγίσεις που αξιοποιούν οι 

Ρωμαίοι ως προς τη διοίκηση της αυτοκρατορίας του από τις αρχές του 1ου αι. 

μ.Χ. και το ρόλο που παίζουν τα μέλη της ελληνικής αριστοκρατίας των πόλεων.  

Η τρίτη ενότητα (‘H αυτοκρατορική λατρεία’) ελέγχει τις ρίζες της λατρείας του 

Ρωμαίου αυτοκράτορα στην κλασική εποχή, αλλά πιο συγκεκριμένα με τις 

διάφορες λατρείες μοναρχών που θεσπίζουν οι ελληνικές πόλεις κατά την 

ελληνιστική εποχή, κάτι που παρέχει τη θεσμική και πολιτική βάση για τη 

λατρεία του αυτοκράτορα, μέσω της οποίας οι πόλεις εκφράζουν το σεβασμό 

του για μια ανώτερη εξουσία, αλλά ταυτόχρονα ζητάνε χάρες και ευνοϊκή 

αντιμετώπιση.  Η τέταρτη ενότητα (‘Παιδεία και ρητορική στα ελληνικά εδάφη 

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας’) ελέγχει το εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχέση 

του με την ΄κουλτούρα της ρητορικής’ που χαρακτηρίζει τον πολιτισμό των 

ανατολικών εδαφών της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.  Η πέμπτη ενότητα (΄H 

αγωνιστική ζωή των Ελλήνων κατά την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία΄) παρουσιάζει 

την ιστορία το ρόλο της αγωνιστικής ζωής ως εκδήλωση της αυτοκρατορικής 

λατρείας και γνώρισμα της ελληνικής ταυτότητας σε εδάφη, όπου ο ελληνικός 

πολιτισμός δεν είναι – αρχικά τουλάχιστον – πολύ βαθιά ριζωμένος.  Η έκτη 

ενότητα (‘Η Ρωμαϊκή Αίγυπτος’) ασχολείται με την ιδιάζουσα περίπτωση της 

Αιγύπτου, όπου ένα ήδη υπάρχον διοικητικό σύστημα αντικαθίσταται κατά τη 
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ρωμαϊκή κυριαρχία σταδιακά από το πιο συνηθισμένο σύστημα που επικρατεί 

στα άλλα μέρη του ανατολικού μέρους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, πράγμα 

που οδηγεί σε οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα το 

φαινόμενο του ‘αναχωρητισμού’.  Η τελευταία ενότητα (‘Η αρχιτεκτονική των 

ελληνικών εδαφών της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας’) παρουσιάζει το φαινόμενο 

της ανέγερσης πολλών μνημειακών δημόσιων κτηρίων στις πόλεις του 

ανατολικού μέρους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.  Κατασκευάζονται με την 

υποστήριξη των αριστοκρατών, στο πλαίσιο του κοινωνικού θεσμού των 

ευεργεσιών που αναμένεται να προσφέρει η τοπική αριστοκρατία προς την 

κοινωνία της και αποτελούν υλική έκφανση του έντονου πολιτικού 

ανταγωνισμού μεταξύ των μελών της αριστοκρατίας. 

 

Ενότητες: 

1. Εισαγωγή στην ‘Ελληνική Αναγέννηση’: Η πολιτική και πολιτισμική 

γεωγραφία των ελληνικών εδαφών της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,  

2. Η διοίκηση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και η συμβίωση της με την 

ελληνική ιθύνουσα τάξη των πόλεων  

3. H αυτοκρατορική λατρεία /1  

4. H αυτοκρατορική λατρεία /2 

5. Παιδεία και ρητορική στα ελληνικά εδάφη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  

6. Παιδεία και ρητορική στα ελληνικά εδάφη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας /2 

7. Μαντεία, ιαματικοί θεοί και θαυματουργοί στα ελληνικά εδάφη της 

Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  

8. H αγωνιστική ζωή των Ελλήνων κατά την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία /1 

9. H αγωνιστική ζωή των Ελλήνων κατά την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία / 2 

10. Η Ρωμαϊκή Αίγυπτος /1 

11. Η Ρωμαϊκή Αίγυπτος /2 

12. Η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία των ελληνικών εδαφών της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας /1 

13. Η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία των ελληνικών εδαφών της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας /2 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Παρουσιάσεις με χρήση Power-point. 
Επικοινωνία με e-mail. 
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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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

Ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης 
προαιρετικές (Επίσης θα 
διατίθενται στο eclass 
ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης (μαζί 
με τις σχετικές λύσεις), 
οι οποίες δεν αποτελούν 
μέρος της ύλης προς 
εξέταση και 
αποσκοπούν στην 
παροχή βοήθειας στον 
φοιτητή/στη φοιτήτρια 
που υποτίθεται θα τις 
κάνει με τη δική του/της 
πρωτοβουλία χωρίς την 
παρέμβαση ή 
υποστήριξη του 
διδάσκοντα (εκτός αν 
χρειαστεί, βέβαια). 
Αποτελούνται από 
ασκήσεις βασισμένες 
στις σημειώσεις του 
διδάσκοντα. ) 

 

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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 

Η γραπτή εξέταση έχει δύο κυρίως μέρη. Σκοπός του 
πρώτου είναι ο έλεγχος των γνώσεων του/της 
φοιτητή/τριας, ενώ του δεύτερου είναι η εξέταση των 
ικανοτήτων των φοιτητών όσον αφορά τη χρήση 
επιχειρηματολογίας.  Το πρώτο μέλος αποτελείται από 
τρία σκέλη.  Κατά το πρώτο, ο φοιτητής/φοιτήτρια 
καλείται να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής 
απάντησης, των οποίων τα θέματα είναι παρμένα από 
όλη την ύλη.    
 
Κατά το δεύτερο σκέλος, ο/η φοιτητής/τρια καλείται 
να διορθώσει τρία μικρά (13 – 15 γραμμές) κείμενα.  
Αυτά αφορούν τα θέματα των διδακτικών ενοτήτων, 
βασίζονται στις σημειώσεις του διδάσκοντος και 
εμπεριέχουν έως και πέντε σοβαρά λάθη, τα οποία 
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

ο/η φοιτητής/-τρια διορθώνει με τεκμηριωμένη 
απάντηση.  Τα τυχόν λάθη δεν αφορούν απλά θέματα, 
όπως, π.χ., λάθη στην ακριβή χρονολόγηση μιας 
μάχης, αλλά τις έννοιες και τις αντιλήψεις που 
διέπουν την αρχαία κοινωνία (τη σημασία της 
θρησκείας, την έννοια της πόλεως και την ιδεολογία 
των πολιτών της, κτλ.).  Άλλος κύριος σκοπός αυτού 
του μέρους της εξέτασης είναι να ελεγχθεί αν ο/η 
φοιτητής/-τρια έχει αποκτήσει μια ιδέα της γενικής 
ροής και των κύριων γεγονότων της αρχαίας ελληνικής 
και ρωμαϊκής ιστορίας.  
 
Κατά το τρίτο μέρος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαντά 
σε ερωτήσεις, που συνήθως έχουν τρία ή τέσσερα 
μικρά σκέλη, εκ των οποίων το καθένα χρειάζεται 
απάντηση μήκους τριών – τεσσάρων λέξεων το πολύ – 
πολύ.   
 
Το παραπάνω μέρος ελέγχει τη σφαιρική γνώση 
του/της φοιτητή/-τριας σχετικά με το αντικείμενο και 
τις βασικές κριτικές τους δυνατότητες.  Στο δεύτερο 
μέρος, ο/η φοιτητής καλείται να απαντήσει σε μια 
ερώτηση κρίσεως.  Ως μέρος της προετοιμασίας 
του/της, επιλέγει από τρεις εξεταστικές ενότητες, εκ 
των οποίων η καθεμία εμπεριέχει τρία θέματα 
βασισμένα στα περιεχόμενα των σημειώσεων του 
διδάσκοντος, διότι για κάθε εξεταστική ενότητα θα 
έχει μια ερώτηση στο δεύτερο μέρος της γραπτής 
εξέτασης που αφορά μόνο ένα από τα τρία θέματα 
κάθε εξεταστικής ενότητας.   
 
Ο/η φοιτητής/-τρια, επιλέγοντας την εξεταστική 
ενότητα Α, ετοιμάζει και  τα τρία θέματα της, για να 
είναι πλήρως προετοιμασμένος/η.  Σκοπός αυτού του 
συστήματος, όπως και του πρώτου μέρους της 
εξέτασης, είναι να αποτραπεί ο/η φοιτητής/-τρια από 
την βαθύτατα βλαβερή πρακτική της αποστήθισης της 
ύλης.  Ταυτόχρονα, καλείται ο/η φοιτητής/-τρια να 
μελετήσει τις σελίδες του συγγράμματος που 
αφορούν αυτά τα τρία θέματα (και όχι όλο το 
σύγγραμμα) και να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες 
με αυτές που παρουσιάζουν οι σημειώσεις του 
διδάσκοντος.  Ευρύτερος σκοπός αυτού είναι η 
προώθηση και καλλιέργεια των δυνατοτήτων 
συνθετικής και κριτικής σκέψης.  
  
Αν ο/η φοιτητής/-τρια δεν πιάνει τη βάση (50%) στο 
πρώτο μέρος της εξέταση, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη 
η απόδοσή του/της στο δεύτερο μέρος.   
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Γιαννακόπουλος, Ν Ο Θεσμός της γερουσίας των ελληνικών πόλεων κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους: Οργάνωση και Λειτουργίες (Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2008) 
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55ΕΕ5 / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας 
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  55ΕΕ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιστορία της βυζαντινής τέχνης 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής περιοχής   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (KAI ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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  

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τα κύρια χαρακτηριστικά της 
βυζαντινής τέχνης από την παλαιοχριστιανική περίοδο μέχρι και την υστεροβυζαντινή 
περίοδο μέσα από την εξέταση αντιπροσωπευτικών μνημείων (εντοίχια ζωγραφική, 
φορητές εικόνες και μικρογραφίες χειρογράφων).   
Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα 

Downloaded from eduguide.gr



331 

 

πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να κατανοήσουν ότι η βυζαντινή τέχνη παρά το γεγονός ότι αποτελεί εξέλιξη 
της αρχαίας και ρωμαϊκής τέχνης, διαφοροποιείται από τις προηγούμενες όσον 
αφορά τη χριστιανική πίστη. 

 Να αντιληφθούν ότι η βυζαντινή τέχνη παρόλο που χρονολογικά ανήκει στον 
Μεσαίωνα είναι μια τέχνη ευρωπαϊκή που σχετίζεται με τις καλλιτεχνικές 
τάσεις του 20ου αιώνα.  

 Να κατανοούν και να είναι σε θέση να περιγράφουν από εικονογραφική 
άποψη μια παράσταση. 

 Να γνωρίζουν και να διακρίνουν τα σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα και τις 
τάσεις της ιστορίας της βυζαντινής τέχνης.  

 Να γνωρίζουν τους σημαντικούς επιμέρους τομείς της βυζαντινής τέχνης 
(αρχιτεκτονική, ζωγραφική, ψηφιδωτά, φορητές εικόνες, ἀνάγλυφα και έργα 
μικροτεχνίας).  

 Να διακρίνουν ένα έργο βυζαντινής τέχνης από ένα ομόθεμο μεσαιωνικής 
τέχνη της δυτικής Ευρώπης.  

 Να κατανοούν την ειδική ορολογία της βυζαντινής τέχνης. 

 Να είναι σε θέση να διακρίνουν τους κύριους αρχιτεκτονικούς τύπους και τις 
παραλλαγές τους των βυζαντινών ναών. 

 Να διακρίνουν και να είναι σε θέση να δείχνουν τις διαφορές στις τεχνικές της 
ζωγραφικής (νωπογραφία, εγκαυστική, τέμπερα) 

 Να ταξινομούν τις τοιχογραφίες, τις φορητές εικόνες και τα έργα μικροτεχνίας 
σε καλλιτεχνικά ρεύματα. 

 Να γνωρίζουν τα σημαντικότερα μνημεία και έργα τέχνης του βυζαντινού 
πολιτισμού (γεωγραφική θέση και ρεύματα). 

 Να είναι σε θέση να χρονολογούν μνημεία και να τα εντάσσουν σε 
καλλιτεχνικά ρεύματα. 

 
     

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 

 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγικά 

2. Παλαιοχριστιανική τέχνη  

Downloaded from eduguide.gr



332 

 

3. Σκοτεινοί αιώνες -  Εικονομαχία (α΄ μέρος) 

4. Σκοτεινοί αιώνες -  Εικονομαχία (β΄ μέρος) 

5. Μεσοβυζαντινή περίοδος (α΄ μέρος) 

6. Μεσοβυζαντινή περίοδος (β΄ μέρος) 

7. Μεσοβυζαντινή περίοδος (γ΄ μέρος) 

8. Μεσοβυζαντινή περίοδος (δ΄ μέρος) 

9. Υστεροβυζαντινή περίοδος 

10. Υστεροβυζαντινή περίοδος 

11.  Γλυπτική - Μικροτεχνία 

12. Η βυζαντινή εικόνα: θεωρία και καλλιτεχνική εξέλιξη  

13. Κείμενα και μνημεία αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. Επισκέψεις σε μνημεία και 

αρχαιολογικούς χώρους. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

 Παρουσίασεις PPT 

  Επικοινωνία μέσω E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

Τελική προφορική εξέταση    
3,5 

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες 
φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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 

Προφορική εξέταση στα ελληνικά. Ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης, εικονογραφική και τεχνοτροπική ερμηνεία 
έργων τέχνης. Αναγνώριση και χρονολόγηση μνημείων 
αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής γλυπτικής κλπ. 
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Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
 

 Ch. Delvoye, Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα 2010. 

 Ν. Πανσελήνου, Βυζαντινή Ζωγραφική, Αθήνα 2000. 

 Ι. Στουφή-Πουλημένου, Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, 
Αθήνα 2011. 

 
 • Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 

 E. C. Constantinides, The Wall Paintings 0f the Panagia Olympiotissa at Elasson 
in Northern Thessaly, Athens 1992. 

 Ο. Demus, Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in 
Byzantium, London 1948. 

 S. Dufrenne, Les programmes iconographiques des eglises byzantines de 
Mistra (Bibliotheque des Cahiers Archeologiques IV), Paris 1970. 

 K. Gallas – K. Wessel – M. Borboudakis, Byzantinisches Kreta, München 1983. 

 E. Kitzinger, Η βυζαντινή τέχνη εν τω γενέσθαι, 3ος – 7ος αιώνας, Ηράκλειο 
2004. 

 R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική, Αθήνα 2006. 

 N. Patterson-Sevcenko – C. Moss, Medieval Cyprus. Studies in Art, Architecture 
and History in Memory of Doula Mouriki, Princeton 1999. 

 K. M. Skawran, The Development of Middle Byzantine Fresco Painting in 
Greece, Pretoria 1982. 

 A. & J. Stylianou, The Painted Churches of Cyprus. Treasures of Byzantine Art, 
London 1985. 

 Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα 1994, 1995. 

 Π. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα 1995. 

 Γ. Γαλάβαρης, Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 1995. 

 Γ. Γούναρης, Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία. Β΄ Ζωγραφική, Θεσσαλονίκη 
2007. 

 Ν. Β. Δρανδάκης, Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, Αθήναι 1995. 

 M. Καμπούρη-Βαμβούκου – Θ. Παπαζώτος, Η Παλαιολόγεια ζωγραφική στη 
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1985. 

 Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1992. 

 Nτ. Μουρίκη, Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου, 2 τόμοι, Αθήνα 1985. 

 Ν. Κ. Μουτσόπουλος – Γ. Δημητροκάλλης, Γεράκι. Οι εκκλησίες του οικισμού, 
Θεσσαλονίκη 1981. 

 Θ. Παπαζώτος, Η Βέροια και οι ναοί της (11ος - 18ος αι.). Ιστορική και 
αρχαιολογική σπουδή των μνημείων της πόλης, Αθήναι 1994. 

 Ι. Σπαθαράκης, Βυζαντινές τοιχογραφίες νομού Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 1999. 

 Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες της μονής Λατόμου Θεσσαλονίκης και η 
βυζαντινή ζωγραφική του 12ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 1986. 

 A. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη 
Θεσσαλονίκη. Συμβολή στη μελέτη της Παλαιολόγειας ζωγραφικής κατά τον 
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πρώιμο 14ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1986. 

 Ν. Χατζηδάκη, Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα 1994. 

 Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς. Η Μεσαιωνική πολιτεία και το κάστρο. Πλήρης 
οδηγός των παλατιών, των εκκλησιών και του κάστρου, Αθήνα 1989. 

 Μ. Χατζηδάκης – Ι. Μπίθα, Ευρετήριο Βυζαντινών τοιχογραφιών Ελλάδος. 
Κήθυρα, Αθήνα 1997. 
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Κωδικός μαθήματος KOM03138 
Τίτλος μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Άγγελος Παληκίδης 
Βαθμίδα: Επίκ. Καθηγητής 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

9. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ KOM03195 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 

   

   
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 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03195/ 

10. 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  

Γενικοί σκοποί του μαθήματος είναι (α) η γνώση των κύριων ρευμάτων της ευρωπαϊκής τέχνης από 
την Αναγέννηση μέχρι τον 20ο αιώνα, (β) η κατανόηση και ερμηνεία του ιστορικού πλαισίου μέσα 
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στο οποίο γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν και (γ) η οργανική ένταξη και αξιοποίηση της ιστορίας της 
τέχνης στη διδασκαλία της ιστορίας. Το μάθημα εντάσσεται ως υποχρεωτικό κατ’ επιλογή στο 
Πρόγραμμα παιδαγωγικής Κατάρτισης του ΤΙΕ. 
Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες προσδοκάται να είναι σε 
θέση: 

 Να γνωρίζουν και να διακρίνουν τα κύρια ρεύματα της ευρωπαϊκής τέχνης από τον 14ο μέχρι 
τον 20ο αιώνα. 

 Να ερμηνεύουν με ιστορικούς όρους τη γέννηση και την εξέλιξη των καλλιτεχνικών ρευμάτων 
(ιδεολογία, πολιτική, νοοτροπίες, επιστήμες, τεχνολογία, θρησκεία, φιλοσοφία, κουλτούρα).  

 Να αναπτύξουν δεξιότητες οπτικού γραμματισμού. 

 Να κατανοούν σε βάθος και να χειρίζονται σωστά την επιστημονική ορολογία στον 
περιγραφικό, αναλυτικό και ερμηνευτικό τους λόγο.  

 Να ανακαλύπτουν τις επιβιώσεις της τέχνης του παρελθόντος στον σύγχρονο κόσμο, καθώς και 
τις χρήσεις τους στη δημόσια σφαίρα. 

 Να αντιλαμβάνονται τη σημασία και να γνωρίζουν τους τρόπους αξιοποίησης της ιστορίας της 
τέχνης στη σχολική ιστορική εκπαίδευση. 

     
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  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην Ευρωπαϊκή Τέχνη από την Αναγέννηση ως 

τα ρεύματα της Σύγχρονης Τέχνης του 20ου αιώνα. Ακόμη, διασυνδέει τις τέχνες με το ιστορικό 

κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκαν και δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον 

γόνιμου προβληματισμού με σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις για το πώς μπορεί η τέχνη να 

αξιοποιηθεί έγκυρα κι αποτελεσματικά στη διδασκαλία της Ιστορίας. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των 13 διδακτικών εβδομάδων καλύπτονται τα ακόλουθα 

θέματα: 

1. Τέχνη και οπτική αντίληψη 

2. Αναγέννηση 
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3. Αναγέννηση 

4. Μανιερισμός, Μπαρόκ και Ροκοκό 

5. Νεοκλασικισμός 

6. Ρομαντισμός 

7. Ρεαλισμός 

8. Ιμπρεσιονισμός 

9. Μοντέρνα τέχνη 

10. Μοντέρνα τέχνη 

11. Η Ιστορία της Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας (μεθοδολογία) 

12. Η Ιστορία της Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας (παραδείγματα καλών πρακτικών) 

13. Η Ιστορία της Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας (χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες 

και δημιουργία φύλλων εργασίας). Συζήτηση για τον τρόπο εξέτασης του 

μαθήματος. 

12. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Μετωπική διδασκαλία με διάλογο και συνεργατική 

μάθηση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Χρήση ΤΠΕ 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 80 

Συνεργατική μάθηση 32,5 

  
 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ τελική αξιολόγηση 
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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. 

13. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  
GOMBRICH, Ιστορία της Τέχνης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
σημειώσεις e-class και επιλεγμένη βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class 
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ΥΚΙ1701 / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΚΙ1701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ 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 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4,5 

   

   
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: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΟΧΙ 

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 αποτελέσει το ερέθισμα για τους 
φοιτητές/τριες να ερευνήσουν την Βαλκανική ιστορία από τον 14ο έως τον 20ό 
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αιώνα. Ειδικότερα, βοηθά να εστιασθούν στην οθωμανική επαρχία της Θράκης, η 
οποία είναι ο κύριος γεωγραφικός χώρος ο οποίος μελετάται, που ήταν και η 
πλησιέστερη επαρχία στην πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη και έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στις ευρύτερες εξελίξεις του 19ου αιώνα και στα εθνικά κινήματα. 
    
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει 
να είναι σε θέση : 
   - Να κατανοήσουν το ζήτημα της κοινωνικής κινητικότητας και της εμφάνισης των 
Οθωμανών ως νέων κατακτητών. Επιπλέον, ότι αυτή η κοινωνική κινητικότητα 
άλλαξε τη δημογραφική σύνθεση της περιοχής.  
  - Να αντιληφθούν επαρκώς ότι όλες αυτές οι ασυνέχειες παρατηρούνται και στην 
διοικητική οργάνωση, είτε στις πόλεις είτε στην ύπαιθρο. 
  - Να εμπεδώσουν σημαντικές ιστορικές συνιστώσες όπως το ότι η Θράκη είναι ο 
γεωγραφικός χώρος εντός του οποίου, ουσιαστικά, γεννιέται το Ανατολικό Ζήτημα.  
  - Να αντιληφθούν διαχρονικά ιστορικά συμπεράσματα, δηλαδή να κατανοήσουν 
τις παρεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και την γένεση των εθνικών κινημάτων 
(από την οθωμανική κατάκτηση του 14ου ως και τον 20ό αι.) στην περιοχή. 
  - Να κατακτήσουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την ερμηνεία και πολ-
λών σημερινών εξελίξεων, ακόμη και φαινομενικά άσχετων.  
 - Να έχουν γενική αλλά και ειδική γνώση για τις επιδράσεις των ιστορικών 
εξελίξεων στη ζωή των οθωμανών υπηκόων στη Θράκη, που αποτελούν και το 
εξηγητικό υπόβαθρο για τις μεταβολές του χάρτη, κατά τα τέλη του 19ου και τις 
αρχές του 20ού αιώνα. 
 - Να διακρίνουν το πέρασμα από τις οθωμανικές θρησκευτικές κοινότητες στην 
εθνογένεση που κι αυτή με την σειρά της οδήγησε σε τοπικές συγκρούσεις, 
γενικευμένους πολέμους, διώξεις και εθνοκαθάρσεις. 
 - Να σχηματοποιήσουν εν τέλει το εξελικτικό σχήμα της βαλκανικής ιστορίας από 
τον 19ο προς τον 20ό αιώνα που μορεί να αποτελέσει και το ερμηνευτικό εργαλείο 
για τα γεγονότα.  
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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

1) Το πέρασμα των οθωμανικών στρατευμάτων στην Καλλίπολη (1354). 
2) Η κατάκτηση της Αδριανούπολης. 
3) Διοικητική οργάνωση της Θράκης από τους Οθωμανούς. 
4) Η εκκλησιαστική διοίκηση. 
5) Οι κοινότητες. 
6) Η εκπαίδευση 
7) Η αγροτική παραγωγή και το εμπόριο. 
8) Οι εθνικοί ανταγωνισμοί. 
9) Οι σημαντικότερες πόλεις της Θράκης. 
10) Οδικό δίκτυο, λιμάνια και σιδηρόδρομος. 
11) Εξελίξεις μετά τη Συνθήκη του αγίου Στεφάνου και το Συνέδριο του 

Βερολίνου (1878). 
12) Ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός μετά την ίδρυση της Εξαρχίας (1872). 
13) Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913), ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος κι η 

ενσωμάτωση της δυτικής Θράκης στην Ελλάδα. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
Φωτοτυπημένο διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις 
Επικοινωνία μέσω email 

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 
Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

  
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 
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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 
περιλαμβάνει: ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 
καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 
Προαιρετική γραπτή εργασία. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής, Στοιχεία για την ιστορία της κωμόπολης της Γενισέας και 

της επaρχίας της (kaza) κατά την οθωμανική περίοδο, Ξάνθη 2010. 

• ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ ΑΛΕΚΑ, Μεταξύ Ανατολής και Δύσης – Βορειοελλαδικές 

Πόλεις στην περίοδο των Οθωμανικών Μεταρρυθμίσεων, Αθήνα 1997. 

• ΣΠΑΘΑΡΗΣ Ι., Η Δυτική Θράκη κατά τον Εβλιγιά Τζελεπήν, περιηγητήν του XVII αιώ-

νος, Θρακικά 5, Αθήνα 1934, σσ. 179-217.  

• ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Συντεχνίες και επαγγέλματα στη Θράκη (1685-1920), 

Αθήνα 1985, 121.  

• QUATAERT DONALD, The age of reforms, An Economic and Social History of the Ot-

toman Empire 2, Cambridge 1997, σσ. 759-943. 

• ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Σκέψεις για την εφαρμογή των οθωμανικών 

μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα – Η περίπτωση της Θράκης, Ξάνθη 2000. 

• ΜΠΑΛΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Η Θράκη στις Οθωμανικές καταστιχώσεις (15ος – 16ος αιώνας), 

Θράκη, Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2000, σσ. 107-116.  

• ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ Π. ΦΩΚΙΩΝ, Ο Καζάς της Γενισέας (Yenice-i Karasu) μέσα από οθωμανι-

κές πηγές του 15ου-16ου αι., Περί Θράκης 1, Ξάνθη 2001,σσ. 69-84.  

• ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Σκέψεις για την εφαρμογή των οθωμανικών 

μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα – Η περίπτωση της Θράκης, Ξάνθη 2000. 

• GRUNEBAUM E. GUSTAVE, The structure of the Muslim town, Islam: essays in the 

nature and growth of a cultural tradition, London 1961, σσ. 141-158. 
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55ΖΥΙ3 
Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία 

 
Διδάσκουσα: Ελεονώρα Ναξίδου  

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 
της ΝΑ Ευρώπης 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΖΥΙ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο και 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (KAI ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03130/ 

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 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  

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την ιστορική εξέλιξη των 

Βαλκανικών Λαών κατά τη Μεσαιωνική περίοδο, από την εγκατάσταση των 

σλαβικών φύλων μέχρι την οθωμανική κατάκτηση.  
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Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 
 

 να γνωρίζουν σχετικά με την προέλευση και εγκατάσταση των σλαβικών 
φύλων στα Βαλκάνια 

 να αφηγούνται τα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση αυτόνομων ή 
ανεξάρτητων κρατών στα Βαλκάνια κατά το Μεσαίωνα 

 να διακρίνουν τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώθηκε η ξεχωριστή 
πολιτισμική φυσιογνωμίας της περιοχής  

 να αποτιμούν την αλληλεπίδραση του βυζαντινού πολιτισμού και της 
σλαβικής κουλτούρας 
 

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 

 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η κάθοδος των σλαβικών φύλων στη Βαλκανική Χερσόνησο. Η φυσιογνωμία των 

Σλαβικών φύλων. Πολιτική, κοινωνική και οικονομική οργάνωση 

2. Η εγκατάσταση των Σλάβων στα βαλκανικά εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

3. Πρωτοβούλγαροι. Η ίδρυση της Μεγάλης Βουλγαρίας 

4. Η εγκατάσταση των Βουλγάρων στη Βαλκανική Χερσόνησο. Το πρώτο βουλγαρικό κράτος 

(681) 

5. Οι σχέσεις του βουλγαρικού κράτους με τη βυζαντινή αυτοκρατορία 

6. Κοινωνική και οικονομική κατάσταση του βουλγαρικού κράτους 

7. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων και η δημιουργία του σλαβικού αλφάβητου 

8. Το δεύτερο βουλγαρικό κράτος (1185-1393) 

Downloaded from eduguide.gr



345 

 

9. Οι Δυτικοί Σλάβοι: Σλοβένοι, Κροάτες και Σέρβοι 

 

10. Η ίδρυση του σερβικού κράτους: Στέφανος και Σάββας 

11. Η ακμή του σερβικού κράτους: Στέφανος Δουσάν 

12. Οι Αλβανοί και οι αλβανικές ηγεμονίες του μεσαίωνα 

13. Οι Ρουμάνοι κατά το μεσαίωνα 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

  
 

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, διαμορφωτική 
με ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

3. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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• Συγγράμματα: 
 Μ. Νυσταζοπούλου Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί Λαοί κατά τους Μέσους 

Χρόνους, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1992 
 

 Ι. Παπαδριανός, Διαβαλκανικά Ιστορικά Δοκίμια. Τόμος πρώτος. Οι 
Βαλκανικοί Λαοί. Από την Κάθοδο των Σλάβων ως την Εμφάνιση των 
Οθωμανών (7ος - μέσα 4ου αιώνα), εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998 

 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

 Γ. Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Οι Σλάβοι των Βαλκανίων. Εισαγωγή στην 
ιστορία και τον πολιτισμό τους, Αθήνα: Gutenberg  2004 

 A. Avenarius, Ο Βυζαντινός Πολιτισμός και οι Σλάβοι, μετ. Α. Δεληκάρη, 
Αθήνα: εκδ. Παπαδήμα 2008 

 Φλ. Μαρινέσκου, Οι Ρουμάνοι. Ιστορία και Πολιτισμός, Αθήνα: Ιωλκός 2007 
 Αντ. Αιμ. Ταχιάος, Κύριλλος και Μεθόδιος, Θεσσαλονίκης: εκδ. Αδελφών 

Κυριακίδη 2001 
 R. J. Crampton, Bulgaria, Oxford: Oxford University Press 2007 
 Ευ. Κυριάκης, Βυζάντιο και Βούλγαροι (7ος-10ος αι.). Συμβολή στην 

εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου, Αθήνα: Βασιλόπουλος 1993 
 Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ´ αιώνα, Αθήνα: ΕΙΕ 1996 
 Dimitri Obolensky, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Η Ανατολική Ευρώπη 500-

1453, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 1991 
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55ΕΣΤΗ53 
 

Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ 
 

Διδάσκων:  Marco Miotto 
 

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας του Ισλαμικού Κόσμου 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΣΤΗ53 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ 

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 4,5 

   

   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (στα Ελληνικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03211/ 

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 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  
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Μελετά και αναλύει το βίο και τη σταδιοδρομία του Μωάμεθ και τω πως 
διαμορφώθηκε το αρχικό Ισλάμ , με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση του κοινωνικού 
και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Χετζάζης του 6ου αιώνα, των υπαρχόντων 
ανθρώπινων ομάδων, της οικονομίας της εποχής καθώς και των διεθνών σχέσεων που 
αφορούσαν την περιοχή. 
Το μάθημα, δίνει περισσότερο βάρος στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία, 
χωρίς να παραλείψει τα θρησκειολογικά. 
Αναφέρονται και μελετώνται και ιδιαίτερα σημαντικά χωρία του Κορανίου, με 
απευθείας παραπομπή στο πρωτότυπο αραβικό κείμενο (με μετάφραση στα Ελληνικά) 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να κατέχουν ειδικές γνώσεις για το βίο και τη πολιτεία του Μωάμεθ, για την 

προϊσλαμική αραβική κοινωνία και για το πώς αυτή άλλαξε λόγω του Ισλάμ. 

 Να γνωρίζουν τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες όπου εμφανίστηκε το Ισλάμ, καθώς 

και το ανθρωπολογικό, κοινωνικό και πολιτειακό υπόβαθρο του. 

 Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις θρησκειολογικές και πολιτισμικές βάσεις πάνω στις 

οποίες οικοδομήθηκε το Ισλάμ. 

 Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές αρχές του Ισλάμ. 

 Να κατανοούν το Ισλάμ ως σύνολο αξιών και θεσμών που υπερβαίνει τη στενή έννοια 

της «θρησκείας» και τη δυνατότητά του να παράγει μια νέα κοινωνία, εναλλακτική της 

προϊσλαμικής αραβικής κοινωνίας. 

 Να κατανοούν τη σημασία των πολιτικών και στρατιωτικών ενεργειών του Μωάμεθ. 

 Να γνωρίζουν τις βασικές ιστορικές εξελίξεις του Ισλάμ και της ισλαμικής 

κοινότητας/ισλαμικού κράτους, από την ίδρυσή της μέχρι το θάνατο του Μωάμεθ. 

 Να τοποθετούν σωστά, γεωγραφικά και χρονικά, αυτές τις εξελίξεις. 

 Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν σωστά τις εξελίξεις, σε πολιτικό, κοινωνικό και 

πολιτισμικό επίπεδο, της περιοχής όπου έζησε και έδρασε ο Μωάμεθ και ιδιαίτερα της 

Χετζάζης.  

     
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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
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Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Μια χώρα και μια κοινωνία: η προϊσλαμική Αραβία. Η χώρα. Οι άνθρωποι (κοινωνικές ομάδες). Οι 

γλώσσες. Οι θρησκείες. 

2.  Πολιτικό και γεωπολιτικό πλαίσιο. H Μέκκα του 7ου αι.  

3. Μωάμεθ, ένας Κουράις. Οι ιστορικές πηγές για τη ζωή και τη σταδιοδρομία του Μωάμεθ. 

4. Πολιτικές και κοινωνικές δομές στην προϊσλαμική Αραβία. Hilm και siyasa. Διαφυλετικές 
(intertribal) σχέσεις σε μια φυλετική (tribal) κοινωνία. Οι εμπορικοί δρόμοι των Κουράις. 
5. Πολιτικές εξελίξεις κατά το δεύτερο μισό του 6ου αιώνα. Ο Πόλεμος του Φιτζάρ (al-fijār). Η 
Εκστρατεία του Ελέφαντα (570-571). Πολιτικές ομάδες στο εσωτερικό των Κουράις. Η πολιτική των 
Κουράις (αραβική και εξωτερική). 
6. Αl-wahy’ wa ’l-da‘wa. Οι πρώτες Ανακαλύψεις και η έναρξη του Κηρύγματος του Μωάμεθ. Το 
Κοράνιο. Οι Κουράις κατά του Μωάμεθ. 
7. Η Εγίρα. Ο Μωάμεθ στη Μεδίνα. Ανσάρ και Μουχατζιρούν. Η νέα ισλαμική ούμμα. Το «Σύνταγμα 

της Μεδίνας». 

8. Η αρχή του ένοπλου αγώνα κατά των Κουράις. Αλ-μαγάζι (Οι Εκστρατείες). Η γεωπολιτική της 
Μεδίνας και οι νέες ισορροπίες στην περιοχή. Πόλεμος και πολεμιστές την εποχή του Μωάμεθ. Η 
μάχη του Μπαντρ (ghazwa Badr).  
9.  Ο Μωάμεθ και οι Εβραίοι της Μεδίνας. Ο Ιμπραχήμ (ο Αβραάμ). Θεολογικές και πολιτικές 
παράμετροι. Προφήτες και Αγγελιοφόροι του Θεού στο Κοράνι. Πολιτικές δολοφονίες. 
10. Η αντεπίθεση των Κουράις (Η μάχη του Uhud και η Εκστρατεία της Τάφρου). Οι σχέσεις με την 

Μέκκα κατά τη διετία 627-628. Η Συνθήκη της αλ-Χουνταϊμπίγια. 

11. Η βόρεια πολιτική του Μωάμεθ. Η εκστρατεία του Χάιμπαρ. Η ὁύμρα του Δου-λ-Κάαντα. Η 

κατάκτηση της Μέκκας και η μάχη του Χουνάϊν. Το Έτος των Πρεσβειών (‘ām al-wufūd). 

12. H σταθεροποίηση της εξουσίας του Μωάμεθ. Πολιτικές μέθοδοι και πρακτικές. Ο ρόλος του 
νέου παράγοντα «Ισλάμ». Οι σχέσεις του Ισλαμικού Κράτους της Μεδίνας με τις αραβικές φυλές. 
13. Το ζήτημα ούμμα-κράτος. Η πολιτική και πολιτειακή πτυχή του Ισλάμ. Βασικές δομές του 

Ισλαμικού Κράτους της Μεδίνας. Η νέα ισλαμική ιθύνουσα τάξη. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στη τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 
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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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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 
περιλαμβάνει ερωτήσεις γνώσεων . 

 
Στην αξιολόγηση της γραπτής εξέτασης θα 
συνεκτιμηθούν: 
 
–Η γνώση της διδαχθείσας ύλης. 
– Η ικανότητά τους χρησιμοποιούν σωστά τους 
ειδικούς όρους. 
–Η ικανότητά τους να τοποθετήσουν σωστά στον τόπο 
και τον χρόνο γεγονότα, πρόσωπα και εξελίξεις της 
προϊσλαμικής αραβικής ιστορίας και της ισλαμικής 
ιστορίας.  
–Η αποδοχή και η ορθή αντίληψή τους των 
ιδιαιτεροτήτων της προϊσλαμικής αραβικής ιστορίας 
και της ισλαμικής ιστορίας (ονοματολογία, θεσμοί, 
γεωγραφικοί και ανθρώπινοι χώροι) 
–Η ευρύτητα της αντίληψής τους για τις ιστορικές 
εξελίξεις και τους θεσμούς της προϊσλαμικής Αραβίας 
και του νεοσύστατού Ισλαμικού Κράτους. 

 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
• Συγγράμματα:  
1) Μ. Ροντινσόν, Μωάμεθ, Ηράκλειο 2006 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
1) W. M. Watt, Muhammad at Mecca, Oxford 1953. 
2) W. M. Watt, Muhammad at Medina, Oxford 1956. 
3) A. Bausani, L’Islam, Milano 1980. 
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4) AA.VV., Encyclopaedia of Islam, Leiden.  
5) F. Gabrieli, Muhammad and the conquests of Islam, New York 1968 

6) F. E. Peters, Muhammad and the origins of Islam, Albany 1994.  

7) W. C. Brice (εκδότης), An historical atlas of Islam, Leiden 2002. 

8) D. Nicolle, Ιστορικός Άτλας του Ισλάμ, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005. 
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55ΥΕI10 / ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ) 

 
Διδάσκων: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕI10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΡΧΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ) 

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 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03196/  

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  
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Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι σε θέση:  

 να διακρίνουν την γραμματεία από τη λογοτεχνία ώστε να εφαρμόζουν τη 
διάκριση στη μελέτη τους 

 να γνωρίζουν τις περιόδους της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ώστε να μπορούν να 
εντάσσουν κάθε έργο σε συγκεκριμένη περίοδο 

 να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου και να τα διακρίνουν 
στα έργα της εποχής 

 να γνωρίζουν τους συγγραφείς και τα αντιπροσωπευτικά κείμενα από τον 11ο 
αι. μέχρι την εποχή του Διαφωτισμού ώστε να τους είναι χρήσιμα στη μελέτη, 
την έρευνα ή την διδασκαλία 

 να απαριθμούν τις βασικές αρχές της νεοελληνικής μετρικής ώστε να τις 
χρησιμοποιούν στη μελέτη των ποιητικών κειμένων της εποχής 

 να ξέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά των νεοελληνικών διαλέκτων για να 
εντάσσουν κείμενα που δεν είναι γνωστοί οι συντάκτες τους στο αντίστοιχο 
γλωσσικό περιβάλλον 

 να αναλύουν λογοτεχνικά και ιστοριογραφικά κείμενα που τους είναι χρήσιμα 
για την ανακατασκευή γεγονότων της εποχής 

 να συγκρίνουν κείμενα που περιγράφουν το ίδιο ιστορικό γεγονός και να 
ερμηνεύουν διαφορές μεταξύ τους ανάλογα με την ταυτότητα του συγγραφέα 

 

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 

 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
• Λήψη αποφάσεων  
• Αυτόνομη εργασία  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγικά - Ιστορίες Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Απαρχές Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - 
Γλώσσα Δημωδών κειμένων  
2. Ακριτικός κύκλος - Έπος Διγενή Ακρίτα  
3. Ο πολιτικός στίχος - Τα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα  
4. Τοπικά χρονικά – Το Χρονικό του Μορέως – Το Χρονικό των Τόκκων  
5. Τα Κυπριακά Χρονικά   
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6. Η πεζογραφική παραγωγή της «παλαιότερης» γραμματείας μας - Νίκανδρος Νούκιος - 
(Ψευδο)Δωρόθεος Μονεμβασίας  
7. Το Χρονικό του Γαλαξειδίου – Το Χρονικό των Σερρών  
8. Ομοιοκαταληξία – Κρητική Λογοτεχνία  
9. Μανόλη Σκλάβου, Της Κρήτης ο χαλασμός - Μανόλη Λιμενίτη, Το Θανατικόν της Ρόδου - 
Άνθιμου (Ακάκιου) Διακρούση, Ο Κρητικός Πόλεμος - Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, Ο 
Κρητικός Πόλεμος  
10. Γενικά ιστορικά έργα και χρονογραφίες - Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου - Νεκταρίου Επιτομή 
της Ιεροκοσμικής Ιστορίας  
11. Χρονικό των Τούρκων Σουλτάνων  
12. Νεοελληνικός Διαφωτισμός  
13. Ανακεφαλαίωση – Γενική αποτίμηση  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT  
• ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class  
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL  
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

 
3,5 

  

  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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, 

 
Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, διαμορφωτική 
με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ανάπτυξης 
δοκιμίων και κείμενο για ιστορικό σχολιασμό  
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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. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 Συγγράμματα:  

1. Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΕΤ, 21η ΑΝΑΤ. 
ΑΘΗΝΑ 2014.  
2. Κ. ΔΗΜΑΡΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ 
2000.  
 
 Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  

MARIO VITTI, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 
ΑΘΗΝΑ 2008.  

H. – G. BECK, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΜΤΦΡ. Ν. 
EIDENEIER, ΕΚΔ. ΜΙΕΤ, ΑΘΗΝΑ 1993.  

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ., Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1965.  

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤ., Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1990.  
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ D. 

HOLTON), ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1997.  
Γ. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ, ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Ι .ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΩΣ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2001.  
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Γ. ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
55ΕΕ1707/ Εκπαιδευτική τεχνολογία 

 
Διδάσκων: Κυριάκος Σγουρόπουλος 

Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1707 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ 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 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4,5 

   
   
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 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03259/ 

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  
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Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις απαραίτητες 
γνώσεις για την εκπαιδευτική τεχνολογία και τα εργαλεία που προσφέρει, τα 
οποία θα αξιοποιήσουν στο περιβάλλον εργασίας του ιδρύματος, αλλά και στην 
ενδεχόμενη σταδιοδρομία τους ως εκπαιδευτικοί. Έτσι, θα είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν σε απαιτήσεις των πανεπιστημιακών μαθημάτων, αλλά και 
αργότερα στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. 
Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας και στις θεωρίες μάθησης που συνδέονται με αυτές. 
Παρουσιάζονται τα μοντέλα ενσωμάτωσής της στην διδασκαλία, καθώς και μια 
σειρά από εργαλεία που αυτή προσφέρει για τη βελτίωση της διδασκαλίας, της 
μάθησης και της αξιολόγησης. Επίσης, παρουσιάζονται παραδείγματα 
αξιοποίησης της τεχνολογίας στη διδασκαλία της ιστορίας και των φιλολογικών 
μαθημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι δυνατότητες που 
προσφέρει το διαδίκτυο για επικοινωνία και συνεργασία σε εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα μάθησης. Επιπρόσθετα, στο μάθημα γίνεται μια πρώτη γνωριμία 
των φοιτητών/τριών  με την από απόσταση σύγχρονη και ασύγχρονη 
εκπαίδευση και παρουσιάζονται αντίστοιχες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης. 
 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα 
πρέπει να είναι σε θέση: 
• Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 
• Να αντιληφθούν τη σημασία της ορθής χρήσης της τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση. 
• Να σχεδιάζουν σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης με ενσωμάτωση 
της τεχνολογίας. 
• Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
και τη βελτιστοποίηση των διδακτικών πρακτικών. 
• Να προάγουν την ασφαλή χρήση των τεχνολογικών πόρων. 
• Να αξιολογούν και να αξιοποιούν εκπαιδευτικό λογισμικό. 

\ 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Τεχνολογία και μέσα 

2. Ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

3. Ιστορικά στοιχεία και χρονολογική εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και  εισαγωγής 

των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση   

4. Θεωρίες μάθησης και ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση   

5. Εκπαιδευτικές τεχνικές με αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

6. Εκπαιδευτικό λογισμικό 

7. Λογισμικό γενικής χρήσης και αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία (επεξεργασία 

κειμένου, εικόνας, βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα, λογισμικό παρουσιάσεων κλπ.) 

8. Χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση 

9. Εργαλεία αξιολόγησης 

10. Από απόσταση εκπαίδευση 

11. Υπολογιστές και πολυμέσα 

12. Ψηφιακοί κόσμοι 

13. Τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Λογισμικό γενικής χρήσης (επεξεργασία 
κειμένου, εικόνας, ήχου βάσεις δεδομένων, λογιστικά 
φύλλα, λογισμικό παρουσιάσεων κλπ.) 
• Χρήση του διαδικτύου 
• Ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης 
• Πολυμέσικά περιβάλλοντα μάθησης 
• Ψηφιακοί κόσμοι 
• Διδικτυακά συνεργατικά εργαλεία  

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 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ - 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

39 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 37 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

36 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

1,5 
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(25 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

 

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. 

 

Κατ’ οίκον εργασία (Γραπτή εργασία 50%) 

Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (Δοκιμασία 
πολλαπλής επιλογής 50%) 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Συγγράμματα: 

 Γεράσιμος Κ., (2017). Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Η Αξιοποίηση στην Εκπαίδευση. Εκδόσεις Παπαμάρκου   
(Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372677) 

 SmaldinoS., LowtherL., RusselJ.,(2010).Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για Μάθηση.Εκδόσεις Γ. 
Παρίκος . (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 39534) 

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 Δαγδιλέλης, Β., Ζαγουράς, Χ., Κόμης, Β., Κουτσογιάννης, Δ., Κυνηγός, Χ., & Ψύλλος, Δ. (2008). 

Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (τ. 1, 
Γενικό Μέρος, Β΄ έκδ.).  

 Παγγέ, Τ. (2015). Εκπαιδευτική τεχνολογία και εφαρμογές διαδικτύου. Εκδόσεις Δίσιγμα. 
 Bates, A. W., & Poole, G. (2003). Effective Teaching with Technology in Higher Education: Foundations 

for Success. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley. 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256. 
 Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., Russel, J. D., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2006). Educational 

technology for teaching and learning. Pearson. 
 Roblyer, M. D., & Doering, A. H. (2006). Integrating educational technology into teaching (Vol. 2). 

Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall. 
 Januszewski, A., & Molenda, M. (Eds.). (2013). Educational technology: A definition with commentary. 

Routledge. 
 Miller, M. D. (2014). Minds online: Teaching effectively with technology. Harvard University Press. 
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55EE1303 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 4ο ΩΣ ΤΟΝ 

19ο ΑΙΩΝΑ 
 

Διδάσκων: Δημοσθένης Στρατηγόπουλος 
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55EE1303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ελληνική Παλαιογραφία: Η Ελληνική Γραφή από τον 
4ο ως τον 19ο αιώνα  

 

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 4,5 

   

   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03193/  

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  
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Στόχος του μαθήματος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με τις γραπτές 
πηγές της ιστορίας μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Καθώς η διδασκαλία 
έχει σεμιναριακή μορφή και βασίζεται στη χρήση του προγράμματος Power Point, 
περιλαμβάνει άσκηση των φοιτητών στην ανάγνωση και μεταγραφή βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών χειρογράφων και εγγράφων.  
 

Αναλυτικότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι 
φοιτητές/φοιτήτριες είναι ικανοί: 

• να διακρίνουν τα διαφορετικά υλικά γραφής ώστε να τα αντιμετωπίζουν 
ανάλογα 

• να ορίζουν τα διαφορετικά είδη της ελληνικής γραφής ώστε να μπορούν να 
εντάξουν ένα χειρόγραφο σε μια κατηγορία και να εκτιμούν τη σχετική του 
χρονολόγηση 

• να υπολογίζουν την χρονολόγηση των χειρογράφων για να καταλήγουν σε 
αντίστοιχη με το σημερινό χρονολογικό σύστημα 

• να αναλύουν τα διάφορα συμπλέγματα των γραμμάτων για να 
καταγράφουν το κείμενο των χειρογράφων 

• να χωρίζουν τις λέξεις μεταξύ τους ώστε να είναι κατανοητό το κείμενο που 
διαβάζουν 

• να μοντελοποιούν τον τρόπο γραφής των γραμμάτων ώστε να τα κατανοούν 
κάθε φορά που τα συναντούν 

• να αναπαράγουν κείμενα ελληνικών χειρογράφων και εγγράφων με τον 
σύγχρονο τρόπο γραφής των κειμένων 

• να αναγνωρίζουν ότι η παράδοση των αρχαίων κειμένων περνάει μέσα από 
τη βυζαντινή χειρόγραφη παράδοση 

 
 

 

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  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην Παλαιογραφία – Αντικείμενο της επιστήμης  
2. Επιστήμες της γραφής  
3. Υλικά γραφής κατά την Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα  
4. Όργανα γραφής  
5. Τύποι «βιβλίων»  
6. Είδη ελληνικής γραφής  
7. Η μεγαλογράμματη ελληνική γραφή  
8. Η μικρογράμματη ελληνική γραφή  
9. Η αντιγραφή του χειρογράφου – Χρονολόγηση – Σημειώματα  
10. Η στάχωση των χειρογράφων  
11. Η περιγραφή των χειρογράφων  
12. Επί τόπου μελέτη ελληνικών χειρογράφων διαφόρων εποχών  
13. Γενική αποτίμηση  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας eclass 
 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

36 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 3 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
71 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

2,5 

  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Γραπτή εξέταση στα ελληνικά, διαμορφωτική με 
ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ανάπτυξης, καθώς 
και εξέταση στη μεταγραφή κειμένου από ελληνικό 
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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. 

χειρόγραφο  

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  
H. HUNGER, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, 
ΑΘΗΝΑ 1995.  
E. MIONI, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΙΕΤ, 6η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2009  
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
ΑΓ. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2004  
Α. ΣΙΓΑΛΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, 2α ΕΚΔΟΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1974.  
P. CANART, LEZIONI DI PALEOGRAFIA E DI CODICOLOGIA GRECA, CITTA DEL VATICANO 1980.  
L. PERRIA, GRAPHIS. PER UNA STORIA DELLA SCRITTURA GRECA LIBRARIA (SECOLI IV A.C. – 
XVI D.C.), ROMA 2011.  
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55ΕΕ1203 / Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση 
 

Διδάσκων: Ευθύμιος Λαμπρίδης 
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην  

εκπαίδευση 
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 4,5 

   

   
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 

Απόκτησης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΝΑΙ – Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03163/ 

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  

 
Η κοινωνική ψυχολογία παρέχει την θεωρητική και μεθοδολογική  βάση σε 
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επιμέρους κλάδους της ψυχολογικής επιστήμης επιτρέποντας τη μελέτη 

εξειδικευμένων και συνάμα καίριων πτυχών της ανθρώπινης δράσης. Ο χώρος της 

εκπαίδευσης και η μελέτη των συστατικών μερών της εκπαιδευτικής πράξης 

αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα και υποδεικνύουν την σημαντικότητα 

επικέντρωσης του ενδιαφέροντος σε αυτή την επιστημονική περιοχή, ειδικά σε ένα 

Τμήμα που παράγει αυριανούς εκπαιδευτικούς.. Σκοπός του μαθήματος είναι η 

μελέτη των φαινομένων εκείνων και των συμπεριφορών που συνθέτουν το 

πολυσχιδές πεδίο της πραγματικότητας της εκπαιδευτικής πράξης συνεισφέροντας 

στην κατανόηση των δυναμικών που υπογραμμίζουν το καθημερινά εξελισσόμενο 

πεδίο της σχολικής τάξης. Η επικέντρωση στην εφαρμογή των σχετικών θεωριών 

και μεθόδων έρευνας της κοινωνικής ψυχολογίας για την κατανόηση των 

δυναμικών που διακινούνται από τη μεριά του εκπαιδευτικού και των μαθητών 

συνιστά τον γνώμονα προσέγγισης του συγκεκριμένου αντικειμένου. Μέσα από την 

εξέταση των εφαρμογών της κοινωνικής ψυχολογίας στο πεδίο της εκπαίδευσης θα 

επιτευχθεί η ενίσχυση του επιστημονικού οπλοστασίου των αυριανών 

εκπαιδευτικών σε έναν τομέα εξίσου σημαντικό για την επιτυχία της εκπαιδευτικής 

πράξης, όσο αυτός της μετάδοσης γνώσεων. 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει 
να είναι σε θέση : 
 
Να γνωρίζει τις θεωρίες για την εξήγηση της επιθετικής συμπεριφοράς, τους 
τύπους επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολείο και τις δυναμικές που 
υπογραμμίζουν την εκδήλωσή της. 
Να αντιληφθεί τον σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού ως διαχειριστή του 
δυναμικού πεδίου της σχολικής τάξης. 
Να διαθέτει σημαντικό αριθμό καλών πρακτικών για να διαχειριστεί τη σχολική 
τάξη και να βοηθήσει τη σχολική επίδοση των μαθητών. 
Να κατανοεί την ετερότητα και να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα πολύ-
πολιτισμικές τάξεις. 
Να διευκολύνει τη διαδικασία επιπολιτισμού των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών 
μαθητών. 
Να γνωρίζει τεχνικές και πρακτικές για τη διαχείριση της σχολικής τάξης. 
Να είναι σε θέση να διαχειρίζεται μαθητές που αντιμετωπίζουν κρίσεις σε 
προσωπικό, φιλικό και οικογενειακό επίπεδο. 
Να συμβουλεύει τους γονείς για ζητήματα σχολικής προσαρμογής και επίδοσης 
των παιδιών. 
Να διαμορφώνει πλάνο παρέμβασης για την ενίσχυση των σχέσεων των μαθητών 
και την προαγωγή της σχολικής τους επίδοσης.  
Να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να διευθετήσει τυχόν στερεότυπα και 
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προκαταλήψεις που θα επηρεάσουν αρνητικά τη στάση και δράση του στη σχολική 
τάξη.  
 
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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

. Βία και επιθετικότητα: Ορισμός και θεωρητικό πλαίσιο εξήγησης του 

φαινομένου. 

2.  Οι συμβολισμοί του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική τάξη. 

Επιθετικότητα από και προς τον εκπαιδευτικό, βία και ΜΜΕ, επιθετική 

συμπεριφορά στην οικογένεια. 

3. Γλώσσα και επικοινωνία: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, κοινωνικοί δείκτες 

στην ομιλία και ταυτότητα. Συζήτηση και λόγος, επικοινωνία και νέες τεχνολογίες. 

4. Κουλτούρα: Το πολιτισμικό πλαίσιο και η διαπολιτισμική προσέγγιση στην 

εκπαίδευση. Κουλτούρα και κοινωνικοποίηση, νόρμες, ταυτότητα και ο ρόλος της 

γλώσσας στη διαδικασία του επιπολιτισμού.  

5. Πολιτισμικές προκλήσεις στο σύγχρονο σχολείο. 

6. Εμείς και οι «άλλοι»: Η έννοια της ετερότητας. Διαμόρφωση της εικόνας του 

εαυτού και της κοινωνικής ταυτότητας. Συλλογικότητα vs. ατομικότητας. 

7. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και η δόμηση του κοινωνικού μας κόσμου. 

8. Συνεργασία και ανταγωνισμός: Ορισμός και όψεις του φαινομένου. Μεικτά 

κίνητρα και η δομή της αλληλεξάρτησης. 

9. Δυάδες, μικρές ομάδες, διομαδικές σχέσεις. Επίλυση των συγκρούσεων στο 
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σχολικό πλαίσιο.  

10. Απόδοση στην ομάδα: Καθοριστικοί παράγοντες της απόδοσης. Απώλεια κατά 

τη διαδικασία. Κοινωνική αναστολή και κοινωνική διευκόλυνση. Η κοινωνική 

«λούφα».  

11.Ατομική απόδοση στο κοινωνικό πλαίσιο Είδη ομαδικών έργων και βελτίωση της 

απόδοσης. 

12. Διαχείριση κρίσεων: Ορισμός και θεωρητική εξήγηση. Παραδείγματα κρίσεων 

μέσα στη σχολική τάξη. Μέθοδοι αντιμετώπισης. 

13. Σχολικός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός: Ορισμοί, μορφές, ρόλοι, ομοιότητες και 

διαφορές, αντιμετώπιση και πρόληψη, ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT 

 Χρήση live streaming για την προβολή 
εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού κατά 
τις διαλέξεις. 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 
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Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

 

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. Οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Συγγράμματα: 

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνική ψυχολογία (επιμέλεια 

Αλεξάνδρα Χαντζή). Αθήνα: Gutenberg. 

Hewstone, M & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία 

(επιμέλεια Γίωργος Γαλάνης). Αθήνα – Παπαζήσης. 

 Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Hogg, M.A. (2016). Εγχειρίδιο κοινωνικής ψυχολογίας: Διεργασίες ομάδας 
(Επιμέλεια Α. Παπαστυλιανού). Αθήνα: Gutenberg.  
 
Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. 
 
Smith, P.B. (2011). Διαπολιτισμική κοινωνική ψυχολογία (Επιμέλεια Α. 
Παπαστυλιανού). Αθήνα: Gutenberg.  
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Κωδικός μαθήματος KOM03190 
Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 

 
Διδάσκων /Διδάσκουσα: Άγγελος Παληκίδης 

Βαθμίδα: Επίκ. Καθηγητής 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ KOM03190 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ   

   
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 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03190  

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 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  

 
     

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
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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  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Σκοπός του διδάσκοντός είναι μέσα σε ένα συνεργατικό παιδαγωγικό περιβάλλον να καλλιεργήσουν 
οι φοιτητές του τη δυνατότητα:  

1. Να κατανοούν σε βάθος τη φιλοσοφία, τις αρχές, τις μεθόδους και τη λειτουργικότητα των 
σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών ιστορίας. 

2. Να γνωρίζουν και να χειρίζονται τα συμβατικά και τα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας. 
3.  Να προσεγγίζουν ποικιλόμορφες ιστορικές πηγές (γραπτές, οπτικές και ηχητικές) που 

προέρχονται απ’ όλο το ιστορικό φάσμα. 
4. Να επιλέγουν μέσα από την επιστημονική βιβλιογραφία ένα ιστορικό θέμα και να το 

μετασχηματίζουν σε αντικείμενο διδασκαλίας επιλέγοντας πρωτογενείς και δευτερογενείς 
πηγές. 

5.  Να τις αξιολογούν ως προς τις διδακτικές τους δυνατότητες, 
6.  Να δημιουργούν εργαζόμενοι/ες σε ομάδες σενάρια μαθήματος 
7. Να τα παρουσιάζουν στην αίθουσα. 
8. Να αξιολογούν τα σενάρια μαθήματος και τις παρουσιάσεις των άλλων ομάδων και να 

αναστοχάζονται πάνω στις δικές τους. 
9. Να καταγράφουν, να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τις διδακτικές 

πρακτικές των εκπαιδευτικών, μαθήματα των οποίων παρακολουθούν στο πλαίσιο της 
πρακτικής άσκησης σε σχολεία. 

10. Να ετοιμάζουν σχέδια μαθήματος που θα παρουσιάσουν σε αυθεντικά σχολικά 
περιβάλλοντα, να τα εφαρμόζουν και να τα αξιολογούν. 

11. Να παρουσιάζουν ένα επιστημονικό άρθρο στην αίθουσα με τη χρήση λογισμικού 
παρουσίασης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα προσφέρεται ως ελεύθερη επιλογή στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του 3ου και 4ου 
έτους. Προαπαιτούμενο είναι να έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα 
«Διδακτική της Ιστορίας». Επίσης, εντάσσεται στα μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης για τη λήψη 
Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας στην κατηγορία των μαθημάτων πρακτικής άσκησης, ενώ 
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υποστηρίζει και τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στα σχολικά προγράμματα του ν. Ροδόπης.  

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των 13 διδακτικών εβδομάδων καλύπτονται τα ακόλουθα 

θέματα: 

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις των ιστορικών εννοιών με έμφαση στις τυπολογίες των ιστορικών 
πηγών και τις ιδεολογικές χρήσεις τους. 

2. Θεωρητικές προσεγγίσεις των ιστορικών εννοιών με έμφαση στις τυπολογίες των ιστορικών 
πηγών και τις ιδεολογικές χρήσεις τους. 

3.  Σενάριο μαθήματος Ιστορίας: τυπολογία και επισκόπηση καλών παραδειγμάτων από 
έγκυρες ψηφιακές πλατφόρμες. 

4. Αναζήτηση διδακτικών σεναρίων σε επίσημες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, ανάλυση και 
αξιολόγησή τους βάσει κριτηρίων.  

5. Χωρισμός φοιτητών/τριών σε ομάδες, επιλογή ιστορικών ζητημάτων και αναζήτηση 
σχετικής βιβλιογραφίας. 

6. Παρουσιάσεις σχετικών επιστημονικών άρθρων στην τάξη και συζήτηση. 
7. Παρουσιάσεις σχετικών επιστημονικών άρθρων στην τάξη και συζήτηση. 
8. Προετοιμασία για την πρακτική άσκηση στα σχολεία.  
9. Συζήτηση ανατροφοδότησης μετά τις επισκέψεις των φοιτητών στα σχολεία. 
10. Υποβοήθηση των ομάδων δημιουργίας σεναρίων και συζητήσεις για τη βελτιστοποίησή 

τους. 
11. Παρουσιάσεις διδακτικών σεναρίων και αξιολόγησή τους από τους φοιτητές/τριες και τον 

διδάσκοντα.  
12. Παρουσιάσεις διδακτικών σεναρίων και αξιολόγησή τους από τους φοιτητές/τριες και τον 

διδάσκοντα.  
13. Ανασκόπηση του μαθήματος και συζήτηση αναστοχασμού. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Μετωπική διδασκαλία με διάλογο και κυρίως 

συνεργατική μάθηση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Χρήση ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Εργαστηριακές ασκήσεις 42,5 

Μελέτη βιβλιογραφίας  
20 

Συγγραφή ομαδικών 
εργασιών 

20 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 
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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. 

 Εργασίες, παρουσίαση ατομικών και ομαδικών 
εργασιών και πρακτική άσκηση σε σχολείο. Χωρίς 
τελική γραπτή εξέταση. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  

Γ. Κόκκινος-Δ. Μαυροσκούφης (επιμ.),  Το Τραύμα, τα Συγκρουσιακά Θέματα και οι 
Ερμηνευτικές Διαμάχες στην Ιστορική Εκπαίδευση, Ρόδον, Αθήνα 2015, 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
σημειώσεις e-class και επιλεγμένη διεθνής βιβλιογραφία και ιστογραφία αναρτημένη στο 
e-class 
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55ΕΕ1702/ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ-
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ 

 
Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ  
Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1702 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ 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 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4,5 

   

   
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: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΟΧΙ 

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  

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φητητές/τριες μέσω της μελέτης 

του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την 
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ανάδυση του καπιταλισμού στην Ευρώπη και την εξάρτηση στην οποία περιέπεσαν 

περιφερειακές δυνάμεις όπως η Οθωμανική αυτοκρατορία που τελικά πτώχευσε με 

σημαντικές συνέπειες για τους λαούς που ζούσαν στην επεκράτειά της. 

Συγκεκριμένα το μάθημα:  

- Προσφέρει μια εξειδικευμένη ανάλυση των οικονομικών συνθηκών στην 

οθωμανική Ανατολή, τον 19ο αιώνα  

- Παρέχει, επίσης, μια χρήσιμη προσέγγιση των πηγών της οικονομικής ιστορίας.  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε 

θέση:  

 - Να κατανοήσουν ότι ο κύριος λόγος για την οικονομική κρίση του τελευταίου 

τετάρτου του 19ου αιώνα ήταν τα δάνεια που είχαν συσσωρευτεί από τους 

Οθωμανούς και τα οποία έλαβαν από τις Ευρωπαϊκές Μεγάλες Δυνάμεις, 

καθιστώντας εμφανές ότι οι οικονομικές δυσκολίες είχαν ξεκινήσει από τους 

προηγούμενους αιώνες. 

- Να αντιληφθούν ότι οι εδαφικές απώλειες της αυτοκρατορίας, καθώς και η 

διαφθορά που μάστιζε τον δημόσιο τομέα, και η παραχώρηση του δικαιώματος 

είσπραξης φόρων σε ιδιώτες κεφαλαιούχους μείωναν τα κρατικά έσοδα και αυτά 

ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του 18ου και 19ου αιώνα.  

- Να έχουν μια ειδική και εμπεριστατωμένη εικόνα κρίσιμων φάσεων της όψιμης 

οθωμανικής περιόδου, όπως η χρεοκοπία του 1876, η συμφωνία του 1881 με τους 

πιστωτές και η επιβληθείσα λιτότητα που αποστέρησε σημαντικά κεφάλαια, 

επομένως και τους απαραίτητους πόρους για την εκπαίδευση, την υγεία, την 

δημόσια διοίκηση και εν τέλει τον στόχο της ανάπτυξης. Τελικό επιδιωκόμενο είναι 

η γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος του 19ου αιώνα μέσω και της μελέτης της 

σχετικής ειδικής βιβλιογραφίας αλλά και πρωτογενών πηγών. 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
1) Εισαγωγή – Τα κύρια χαρακτηριστικά της οθωμανικής κοινωνικής και 
οικονομικής δομής. 
2) Αδρομερής απεικόνιση της οικονομικού πλαισίου της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας της όψιμης περιόδου. 
3) Νόμισμα και τιμές στην αυτοκρατορία, κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα. 
4) Οθωμανικά δάνεια από τραπεζιτικούς Οίκους της δυτικής Ευρώπης. 
5) Τελωνεία και δασμοί στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 
6) Η παρακμή του συστήματος των συντεχνιών (του συστήματος της κλειστής, 
ελεγχόμενης και προστατευμένης εργασίας) 
7) Ο αγροτικός φόρος της Δεκάτης τον 19ο αιώνα. 
8) Το φορολογικό σύστημα και η φοροείσπραξη τον 19ο αιώνα. 
9) Η ίδρυση Τραπεζών στην περιφερειοποιημένη οθωμανική οικονομία.  
10) Η διαφθορά στον Δημόσιο τομέα και η αναποτελεσματικότητα του κρατικού 
μηχανισμού. 
11) Η κατάρτιση προϋπολογισμών τον 19ο αιώνα. 
12) Ο προϋπολογισμός του 1304/1888. 
13) Κατασκευάζοντας σιδηροδρομικό δίκτυο σε μια υπανάπτυκτη αυτοκρατορία.  
 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
Φωτοτυπημένο διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις. 
Επικοινωνία μέσω email 

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 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

  
 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 
εξέταση 

3,5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 

112,5 
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εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

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 
περιλαμβάνει τρία θέματα απαρτιζόμενα από δύο 
ερωτήματα ανάπτυξης, ίσης δυσκολίας και 
γνωστικής αξίας και βαρύτητας με γνώμονα τους 
μαθησιακούς στόχους του μαθήματος. Οι 
φοιτητές καλούνται να απαντήσουν στο ένα 
ερώτημα κάθε θέματος. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Μπακιρτζής Ιωάννης,  Όψεις της οθωμανικης οικονομιας του 19ου αιώνα – μέσα από τις 
διαθλάσεις του προϋπολογισμού του 1304/1888, Θεσσαλονίκη 2015.  
 
• Εξερτζόγλου Χάρης, Προσαρμοστικότητα και πολιτική ομογενειακών κεφαλαίων, Έλληνες 
τραπεζίτες στην Κωνσταντινούπολη: το κατάστημα Ζαρίφης Ζαφειρόπουλος, 1871‐1881, 
Αθήνα 1989.  
 
• Deringil Selim, Η καλά προστατευόμενη επικράτεια, Ιδεολογία και νομιμοποίηση της 
εξουσίας στην Οθωμανική αυτοκρατορία (1876‐1909), μετάφραση: Στέφανος 
Παπαγεωργίου, Αθήνα 2003. 
 
• Afetinan Α., Aperçu general sur l’ histoire de l’ Empire Turk‐Ottoman, Ankara 1976. 
 
• Ahmad Feroz, Οttoman perceptions of the Capitulations 1800‐1914, Journal of Islamic 
Studies 11, 1, 2000, σσ. 1‐20. 
 
• Ahmad Feroz, The making of modern Turkey, London– New York 1998. 
 
• Akarlı Engin D., Economic policy and budgets in Ottoman Turkey, 1876‐1909, Μiddle 
Eastern Studies, τ. 28, No. 3, July 1992, σσ. 443‐476. 
 
• Akarlı Engin Deniz, The Tangled Ends of an Empire: Ottoman Encounters with the West 
and Problems of Westernization—an Overview, Comparative Studies of South Asia, Africa 
and the Middle East, τ. 26, No. 3, 2006, σσ. 353‐366. 
 
• Εldem Εdhem, Ottoman Financial Integration with Europe: Foreign Loans, the Ottoman 
Bank and the Ottoman Public Debt, European Review, τ. 13, τεύχος 3, 2005, σσ. 431‐445. 
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55EE1302/ Κοινωνική προσέγγιση της γλώσσας και δίγλωσση εκπαίδευση 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Αικατερίνη Μάρκου 
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

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 4,5 

   
   
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 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.duth.gr/courses/KOM3251 

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 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  

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές  στην κατανόηση του γλωσσικού 
φαινομένου ως κοινωνικής πρακτικής και να τους εξοικειώσει με ζητήματα της δίγλωσσης 
εκπαίδευσης και γλωσσικής πολιτικής. 
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 
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- να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες της Κοινωνιογλωσσολογίας 
- να έχουν αποκτήσει το γνωστικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο στην κοινωνική και 
ανθρωπολογική προσέγγιση της γλώσσας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης 
- να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ γλώσσας- διαλέκτου και μειονοτικής γλώσσας 
- να αντιλαμβάνονται την επικοινωνία σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 
- να έχουν εμβαθύνει σε ζητήματα της δίγλωσσης εκπαίδευσης και γλωσσικής πολιτικής 
-  να έχουν αναπτύξει την κριτική και αυτοκριτική ικανότητα καθώς και το σεβασμό σε κάθε 
είδους ετερότητα 
- να μπορούν να αξιολογούν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε πολύγλωσσες κοινότητες. 
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 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Επίδειξη ευαισθησίας σε ζητήματα φύλου 
Επίδειξη ευαισθησίας στη ετερότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές ενότητες 

1.     Κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στην ανάλυση της 
κοινωνιογλωσσολογικής ποικιλίας 

2. Γλώσσα, διάλεκτος, μειονοτική γλώσσα 

3. Πολυγλωσσία στην Ελλάδα 

4. Επικοινωνία σε πολυγλωσσικά-πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 

5. Συνύπαρξη και επαφή γλωσσών. Γλωσσική διατήρηση και γλωσσική υποχώρηση. 

6. Γλωσσική επιλογή και χρήση. Γλωσσικές ανταλλαγές.    

7. Γλωσσικές στάσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις.                                                                                                              

8. Διγλωσσία: ορισμοί και οριοθετήσεις 

9. Πολιτισμική ετερότητα. Πολυπολιτισμικότητα στο σχολείο 

10. Ζητήματα δίγλωσσης εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί και μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης 
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11. Διγλωσσία και πολιτική. Γλωσσικός προγραμματισμός 

12. Εκπαίδευση αλλόγλωσσων μαθητών (μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες) 

13. Παραδείγματα πολιτικής παρέμβασης για την εκπαιδευτική ένταξη αλλόγλωσσων και 
κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις PPT 
Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της 
πλατφόρμας DUTH e-class 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Προαιρετικές πριμοδοτικές 
εργασίες 
(βιβλιοπαρουσιάσεις, ή 
μικρές εργασίες με έρευνα 
πεδίου) 

20 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
50 

Τελική γραπτή εξέταση 3,5 

  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 Διαμορφωτική για όσους φοιτητές επιλέγουν να 
εκπονήσουν εργασία: προαιρετική εργασία με 
παρουσίαση - power point - (40%) και γραπτή εξέταση 
(60%).  

 

Μόνο γραπτή εξέταση στα ελληνικά για τους φοιτητές 
που δεν επιλέγουν να εκπονήσουν εργασία. 

Downloaded from eduguide.gr



381 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
1) Κωστούλα-Μακράκη Νέλλη, Γλώσσα και κοινωνία. Βασικές έννοιες, Αθήνα: Μεταίχμιο, 

2001. 

2) Baker Colin (επιμ. Μ. Δαμανάκης), Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση 

εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg, 2001. 

 

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
1) Αρχάκης Α., Μ. Κονδύλη, Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αθήνα: Νήσος, 

2002. 

2) Δραγώνα Θ., Α. Φραγκουδάκη, Πρόσθεση όχι αφαίρεση. Πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση. 

Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης, Αθήνα: 

μεταίχμιο, 2007. 

3) Ασκούνη Νέλλη, Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Από το περιθώριο στην 

προοπτική της κοινωνικής ένταξης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006. 

4) Cummins Jim (επιμ. Ε. Σκούρτου), Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με 

σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας, Αθήνα: Gutenberg, 2003. 

5) Ανδρουλάκης Γιώργος, Οι γλώσσες και το σχολείο, Αθήνα: Gutenberg, 2008. 

6) Bourdieu Pierre, Γλώσσα και συμβολική εξουσία, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1999. 

7) Εμπειρίκος Λ., Α. Ιωαννίδου, Ε. Καρατζόλα, κ.ά. (επιμ.), Γλωσσική ετερότητα στην 

Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2001. 

8) Κωστόπουλος Τάσος, Η απαγορευμένη γλώσσα, Αθήνα: Μαύρη Λίστα, 2000 (α΄ έκδοση) 

9) Μοσχονάς Σπύρος, Ιδεολογία και γλώσσα, Αθήνα: Πατάκης, 2005. 

10)Κανάκης Κώστας (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 2011. 

11) Μαυρομμάτης Γιώργος, Τα παιδιά της Καλκάντζας, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2005. 

12) Σελλά-Μάζη Ε., Διγλωσσία και κοινωνία: η κοινωνιογλωσσολογική πλευρά της 

διγλωσσίας. Η ελληνική πραγματικότητα, Αθήνα: Προσκήνιο, 2001. 

13) Τσιτσιπής Λουκάς, Από τη γλώσσα ως αντικείμενο στη γλώσσα ως πράξη, Αθήνα: 

Νήσος, 2005. 

14) Τσοκαλίδου Ρ. Χατζησαββίδης Σ, (επιμ.), Κοινωνιογλωσσικές αναζητήσεις. Ερευνητικά 

δεδομένα, Θεσ/νίκη: Βάνιας, 2008. 

15) Χριστίδης Α.,Φ.(επιμ.), Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία. Τα Βαλκάνια, Θεσ/νίκη: Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, 2007. 

16) Hymes D., Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach, Philadelphia: 

University of Pensylvania Press, 1974. 

17) Goffman E., Forms of Talk, Philadelphia: University of Pensylvania Press, 1981. 

18) Trudgill P., Sociolinguistic Typology : Social Determinants of Linguistic Complexity, 

Oxford University Press, 2011. 
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55ΕΕ1202 / Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων 
 

Διδάσκων: Ευθύμιος Λαμπρίδης 
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και 

διομαδικών σχέσεων 
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 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΝΑΙ – Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03162/ 

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  

 
Η κοινωνική ψυχολογία συνιστά τον βασικότερο, ίσως, κλάδο της ψυχολογικής 
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επιστήμης. Η διδασκαλία του σε ένα μόνον εξάμηνο δεν είναι εφικτή και για τον 

λόγο αυτό σε όλα τα πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, όπου διδάσκεται το 

συγκεκριμένο αντικείμενο, η διδασκαλία του πραγματοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά 

εξάμηνα τουλάχιστον. Το μάθημα καλύπτει το 1/2 της βασικής ύλης του γνωστικού 

αντικειμένου της κοινωνικής ψυχολογίας. Σε αυτό το μάθημα αναμένεται να 

καλυφθούν οι θεματικές που αφορούν στην εξήγηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς σε διαπροσωπικό και διομαδικό επίπεδο. Οι φοιτητές θα έχουν τη 

δυνατότητα να εστιάσουν την προσοχή τους στη μελέτη της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς στο επίπεδο της ομαδικής υπαγωγής των ατόμων και να 

αντιληφθούν τον καθοριστικό ρόλο των διομαδικών σχέσεων στον προσδιορισμό 

του εαυτού στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

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

Να γνωρίζουν τις κύριες θεωρίες και τα βασικά εργαλεία έρευνας για τη μελέτη των 

στενών διαπροσωπικών σχέσεων. 

Να αντιλαμβάνονται και να εξετάζουν την εκδήλωση ή μη φιλοκοινωνικής 

συμπεριφοράς σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο. 

Να εξηγούν τη λειτουργία και τη δυναμική της κοινωνικής ομάδας. 

Να διακρίνουν ρόλους και κανόνες σε ομαδικά πλαίσια δράσης. 

Να διαθέτουν σημαντική γνώση για τις διαδικασίες και τα φαινόμενα της 

κοινωνικής επιρροής. 

Να μελετούν το φαινόμενο της προκατάληψης και να αναλύουν τα δομικά της μέρη 

υπό όρους στερεοτυπικά δομημένης κοινωνικής γνώσης.  

Να ερμηνεύουν τη δραστηριότητα κοινωνικών ομάδων υπό το πρίσμα θεωριών 

εξήγησης της διομαδικής συμπεριφοράς και των διομαδικών σχέσεων.  

Να διακρίνουν τους τύπους της ηγεσίας στις ομάδες και να γνωρίζουν τους τρόπους 

αποτελεσματικής ηγεσίας μιας ομάδας ανθρώπων.  

 

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  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Διαπροσωπικές σχέσεις: Εγγύτητα και οικειότητα, ο ρόλος της κουλτούρας. 

Κοινωνική επαφή και μείωση του άγχους. Φιλικές σχέσεις. Θεωρία δεσμού 

(προσκόλληση) στις σχέσεις των ενηλίκων. Το συναίσθημα και η διαχείρισή 

του στο  πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων.  

2. Φιλο-κοινωνική συμπεριφορά: Προσφορά βοήθειας και αλτρουισμός, 

διαφοροποίηση της συμπεριφοράς στη βάση των κινήτρων, εφαρμοσμένα 

πλαίσια, κοινωνική στήριξη και λήψη βοήθειας. 

3. Η έννοια της ομάδας: Ορισμός, νόρμες, δομή ομάδας, υπο-ομάδες και 

υπερκείμενες κατηγορίες, κίνητρα ένταξης στην ομάδα. 

4. Κοινωνική επιρροή: Τύποι επιρροής και το φαινόμενο της συμμόρφωσης. 

5. Υπακοή στην αυθεντία, τα πειράματα των Milgram και Zimbardo.  

6. Μειονοτική επιρροή και κοινωνική αλλαγή. 

7. Ηγεσία: Έννοια και τύποι ηγεσίας, τα χαρακτηριστικά του ηγέτη,  

8. Λήψη αποφάσεων: Συλλογική πόλωση, ριψοκίνδυνη μεταστροφή, ομαδική 

σκέψη και καταιγισμός ιδεών, ομαδική λήψη αποφάσεων. 

9. Προκατάληψη και διακρίσεις: Η φύση και οι διαστάσεις της προκατάληψης, 

οι στόχοι της και οι μορφές διακρίσεων. 

10. Στερεότυπο: Ορισμός, δομή, λειτουργία, αλλαγή, στερεοτυπική απειλή και 

μετα-στερεότυπο.   

11. Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. 

12. Διομαδική συμπεριφορά: Η έννοια της διομαδικής συμπεριφοράς και των 

διομαδικών σχέσεων. 
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13. Θεωρίες κοινωνικής ψυχολογίας για την εξήγηση της διομαδικής 

συμπεριφοράς . Διομαδικά συναισθήματα, βελτίωση διομαδικών σχέσεων. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT 

 Χρήση live streaming για την προβολή 
εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού κατά 
τις διαλέξεις. 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

 

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, 

 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά. Οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης. 
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Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Συγγράμματα: 

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνική ψυχολογία (επιμέλεια 

Αλεξάνδρα Χαντζή). Αθήνα: Gutenberg. 

Hewstone, M & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία 

(επιμέλεια Γίωργος Γαλάνης). Αθήνα – Παπαζήσης. 

 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Γαρδικιώτης, Α. (2008). Κοινωνική επιρροή, επισκόπηση και αξιολόγηση της 
έρευνας και των θεωριών. Αθήνα: Gutenberg. 
Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. 
Χαντζή, Α. (1999). Κοινωνική ψυχολογία. Στο Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.), Εισαγωγή στην 
ψυχολογία (τόμος Β'). Αθήνα: Gutenberg. 
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55ΕΣΤΗ57 / Σχολική Παιδαγωγική 

 
Διδάσκων: Μενέλαος Χαρ. Τζιφόπουλος 

Βαθμίδα: Συμβασιούχος ΕΣΠΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΣΤΗ57 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

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 4,5 

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 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03244/  

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 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η αποτελεσματική σύνδεση των παιδαγωγικών θεωριών με την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, ο φοιτητής και η 
φοιτήτρια καθίσταται ικανός/ή να: 

- κατανοεί βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης και να αντιλαμβάνεται τη διαφορά της 
έννοιας “Εκπαίδευση” έναντι των υπολοίπων-συναφών εννοιών, 

- συζητάει, κριτικά, το ζήτημα της εξέλιξης του σχολικού θεσμού, τόσο μέσα από πηγές της κάθε 
εποχής όσο και μέσα από μελετήματα και σχετικά άρθρα, 
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- αντιλαμβάνεται και να προβληματίζεται αναφορικά με τον διαχρονικό χαρακτήρα της λεγόμενης 
κρίσης του σχολείου ως θεσμού, λόγω ποικίλων παραγόντων, 

- επιχειρηματολογεί και να προτείνει λύσεις που θα εστιάζονται στην εξέλιξη του σχολείου με γνώμονα 
τις κοινωνικές περιστάσεις, το συγκείμενο και τις ανάγκες τόσο της κοινωνίας όσο και της εκάστοτε 
εκπαιδευτικής πολιτικής, 

- συνδέει τις βασικές παραδοχές των διαφορετικών θεωριών μάθησης με την εκπαιδευτική διαδικασία, 
τον ρόλο του εκπαιδευτικού, τους στόχους που θέτει, τα περιεχόμενα που διδάσκει και τη μεθόδευση 
της διδασκαλίας του, 

- αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι ανάμεσα στο δίπολο “εκπαιδευτικός-μαθητής” εκτός από το επίσημο 
πρόγραμμα σπουδών, «παρεμβάλλεται» ένα κρυφό πρόγραμμα ή, αλλιώς, παραπρόγραμμα (Hidden 
Curriculum), το οποίο διαμορφώνει σχέσεις, δημιουργεί ένα συγκεκριμένο σχολικό κλίμα και 
αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες προώθησης της μάθησης, 

- συγκρίνει τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο νοησιαρχικό-παραδοσιακό σχολείο και στο σύγχρονο 
σχολείο και να συζητάει, κριτικά, το ζήτημα της αναπροσαρμογής του ρόλου του/της εκπαιδευτικού, 

- διακρίνει τους λόγους για τους οποίους, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να αναπτυχθεί και να 
εφαρμοστεί ένα Πρόγραμμα Σπουδών σε ένα συγκεντρωτικό και σε ένα αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, 

- αντιλαμβάνεται τη δομή ενός σχεδίου μαθήματος και, παράλληλα, να μπορεί να σχεδιάζει ένα σχέδιο 
μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη βασικές προϋποθέσεις, αρχές και μοντέλα προετοιμασίας, 

- σχεδιάζει επί χάρτου, σε μικρή έκταση, σχέδια εργασίας (projects), Προγράμματα Σπουδών ή/και 
φύλλα εργασίας-δραστηριότητες που θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές της διδασκαλίας του 
(στόχοι, περιεχόμενα, μεθόδευση, αξιολόγηση), 

- παρατηρεί τον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών (στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης) και με 
συστηματικό τρόπο (παρατήρηση, τήρηση ημερολογίου, συζήτηση στρογγυλής τράπεζας) να μπορεί 
να ερμηνεύει καταστάσεις, συμπεριφορές, λεκτική αλλά και μη λεκτική επικοινωνία τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών, 

- συζητάει και να θέτει λύσεις, προτάσεις, ιδέες αναφορικά με τον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού, 
τον θεσμό του σχολείου σήμερα και τις σύγχρονες προδιαγραφές διδασκαλίας, 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Αναφορά στον σκοπό, στους επιμέρους στόχους του μαθήματος και στον τρόπο διεξαγωγής του. 
Εισαγωγή στη θεματική: αποσαφήνιση κεντρικών παιδαγωγικών όρων. 

2. Ο θεσμός του σχολείου: η ιστορική του εξέλιξη. Η γέννηση του νεωτερικού σχολείου. 
3. Επιστημολογικά ρεύματα & Θεωρίες μάθησης.  
4. Προγραμματισμός, προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος. Βασικά μέρη ενός σχεδίου μαθήματος 
5. Οι λειτουργίες του σχολείου: διδασκαλία. Προγράμματα Σπουδών-ΠΣ (Curricula). Μοντέλα 

Προγραμμάτων Σπουδών: Προγράμματα σκοπών και στόχων: ταξινομία του Bloom, Προγράμματα 
περιεχομένων. 

6. Προγράμματα διαδικασίας: σχεδιασμός βάσει ενός σχεδίου εργασίας (project). Η μέθοδος Project: 
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βασικοί εκπρόσωποι, βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης.  
7. Σχεδιασμός -επί χάρτου- Προγραμμάτων Σπουδών (Workshop). 
8. Γραπτή εξέταση φοιτητών/τριών – 1η Πρόοδος. Συζήτηση και ανατροφοδότηση για την πρακτική 

άσκηση.  
9. Οι λειτουργίες του σχολείου: ο κοινωνικοποιητικός του ρόλος. Η παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού-

μαθητή. 
10. Σχολείο και σύγχρονα ζητήματα (Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική της Ειρήνης, Τεχνολογίες 

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση). 
11. Το ζήτημα της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/τριών. 
12. Γραπτή εξέταση φοιτητών/τριών – 2η Πρόοδος. Συζήτηση και επίλυση αποριών για την τελική γραπτή 

εργασία και την παρουσίασή της στην επικείμενη ημερίδα. 
13. “Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μιλούν για τις εμπειρίες τους στο σχολείο: από τα έδρανα στην έδρα”: 

Παρουσιάσεις εργασιών, εν είδει ημερίδας, των εμπειριών των φοιτητών/τριών από την πρακτική 
άσκηση. Συζήτηση και ανατροφοδότηση. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διά ζώσης, στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Ασύγχρονα, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης eclass. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος, ο διδάσκων 
αξιοποιεί: 

- ψηφιακά μέσα, όπως είναι:  
  ο Η/Υ, ο βιντεοπροβολέας,  

- εφαρμογές διαδικτύου, όπως είναι: τα πολυμέσα, και, οι 
ιστότοποι εκπαιδευτικού περιεχομένου, 

- πλούσιο ηλεκτρονικό βιβλιογραφικό υλικό. 

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 

Διαλέξεις 39 

Πρακτική άσκηση 1,5 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις/προόδους  

50 

Συγγραφή & παρουσίαση 
εργασίας 

20 

Εξέταση: 1η πρόοδος 1 

Εξέταση: 2η πρόοδος 1 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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 

 Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν δίνονται τελικές γραπτές εξετάσεις. 
Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική, μέσω: (1) της εξέτασης των 
φοιτητών σε δύο προόδους, (2) της επιτυχούς συμμετοχής στην 
πρακτική άσκηση, και, (3) της τελικής γραπτής εργασίας και της 
παρουσίασής της.  

Συγκεκριμένα:  

η αξιολόγηση, των προόδων, γίνεται μέσω:  

- ερωτήσεων κλειστού τύπου  

- ερωτήσεων σύντομης απάντησης 

- κριτικού σχολιασμού πηγών παιδαγωγικού 
περιεχομένου. 

Η γραπτή εργασία αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων αξόνων. 

Downloaded from eduguide.gr



390 

 

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

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Προτεινόμενα συγγράμματα: 
Πυργιωτάκης, Ι. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Πεδίο. 
Κρίβας Σ. (20073). Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική. Αθήνα: Gutenberg-Δαρδανός 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

Ελληνόγλωσση και Μεταφρασμένη: 
Βρεττός, Γ., & Καψάλης, Α. (2009). Αναλυτικό Πρόγραμμα: σχεδιασμός-αξιολόγηση-αναμόρφωση. Αθήνα: 
Αυτοέκδοση.  
Γιαβρίμης, Π. (2010). Ζητήματα Παιδαγωγικής και σχολικής ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης.  
Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2013). Μάθηση και διδασκαλία. Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της 
μάθησης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης.  
Κολιάδης, Α.Ε. (1991). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Σ. Αθανασόπουλος-Σ. Παπαδήμας.  
Κωνσταντίνου, Χ. (20022). Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική. 
Αθήνα: Gutenberg-Δαρδανός.  
Μάρκου, Γ. (2010). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση: θέματα διαπολιτισμικής, μεταναστευτικής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Αθήνα: Αυτοέκδοση.  
Μπίκος, Κ. (2011). Κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 
Ξωχέλλης, Δ. Π. (2015). Σχολική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. 
Πασιάς, Γ. Φλουρής, Γ., & Φωτεινός, Δ. (2015). Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης 
Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2006). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 
Reble, A. (2014). Ιστορία της Παιδαγωγικής, Θ. Χατζηστεφανίδης & Σ. Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη (μτφρ.). 
Αθήνα: Παπαδήμας. 
Τζιφόπουλος, Μ. (2010). Ψηφιακός γραμματισμός υποψηφίων εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος 
Αδελφών Κυριακίδη. 
Φούκας, Β. (2014). Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα: 18ος και 19ος αιώνας. Βασικοί 
εκπρόσωποι, αντιπροσωπευτικά κείμενα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δέσποινα Κυριακίδη.  
Χατζηγεωργίου, Γ. (2011). Γνώθι το Curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα αναλυτικών προγραμμάτων και 
διδακτικής. Αθήνα: Διάδραση.  
 
Ξενόγλωσση: 
Anderson, L., et al. (20012). Taxonomy for learning, teaching and assessing. A revision of Bloom’s Taxonomy of 
educational objectives. New York: Allyn & Bacon. 
Bloch, M., & Popkewitz, T. (2000). Constructing the parent, teacher and child: discourses of development. In: 
Lourdes Diaz Soto (ed.), The politics of early childhood education. New York: Peter Lang, pp. 7-32. 
Elkin, D. (1960). Child and society. The process of socialization. New York: Random House.  
Gutek, G. (1991). Cultural foundations of education. A bibliographical introduction. New York: Macmillan.  
O’ Donohue, W. (1998). Handbook of behaviorism. San Diego: Academic Press.  
OECD (2014). Education at a glance. Paris: OECD. 
Trohler, D., Popkewitz, T., & Labaree, D. (eds.) (2011). Schooling and the making of citizens in the long nineteenth 
century. Comparative visions. London: Routledge. 
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55EE1211/Βαλκανικό Ισλάμ. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση 
 

Διδάσκων /Διδάσκουσα: Αικατερίνη Μάρκου 
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

5. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ &ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1211 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 
εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΣΛΑΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

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 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM3181 

6. 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  

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει γνώση σχετικά με την ισλαμική παρουσία στα 
Βαλκάνια μέσα από μια διαχρονική και συγχρονική προσέγγιση εστιάζοντας στις 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στα Βαλκάνια από το 1990 μέχρι τις μέρες μας. 
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Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 
-να έχουν εξοικειωθεί με τη βασική ορολογία και τις έννοιες στη μελέτη του Ισλάμ 
-να μπορούν να διακρίνουν τα ποικίλα δόγματα/σχολές και τις διάφορες εκφάνσεις του 
Ισλάμ 
-να έχουν αποκτήσει το γνωστικό και το μεθοδολογικό υπόβαθρο στη μελέτη του 
βαλκανικού Ισλάμ 
-να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ισλάμ στις διάφορες βαλκανικές χώρες 
-να είναι σε θέση να εκτιμούν και να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του Ισλάμ σε 
διαφορετικά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συμφραζόμενα στο χώρο των Βαλκανίων 
-να είναι σε θέση να ασκούν κριτική απέναντι σε στερεότυπα και προκαταλήψεις 

     
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 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές ενότητες: 

1) Βασική ορολογία και εισαγωγικές έννοιες στη μελέτη του Ισλάμ γενικά. 

2) Ισλαμικός μυστικισμός, θρησκευτικά τάγματα. 

3) Ζητήματα προσέγγισης στη μελέτη του Ισλάμ στα Βαλκάνια. 

4) Ισλάμ στην Ελλάδα. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και μουσουλμάνοι 
μετανάστες. 

5) Ισλάμ στη Βουλγαρία πριν και μετά το 1990. 

6) Ισλάμ στην Αλβανία. Ορθόδοξο Ισλάμ και Μπεκτασισμός πριν και μετά το 1990. 

7) Ισλάμ στην Τουρκία και κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο  (1923-1950 και 1950-1990). 

8) Τουρκία: Diyanet, πολιτικό Ισλάμ, ισλαμικά τάγματα από τη δεκαετία του 1990 και μετά. 

9) Τουρκία: μουσουλμανική διανόηση, παράδοση και εκσυγχρονισμός. 

10) Οι Αλεβίτες στην Τουρκία 
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11) Ισλάμ στην Πρώην Γιουγκοσλαβία: αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 1990. 

12) Ισλάμ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πριν και μετά το 1990. 

13) Ισλάμ στο Κόσσοβο και στην ΠΓΔΜ πριν και μετά το 1990. 

 

8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις PPT 
Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της 
πλατφόρμας DUTH e-class 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 

Προαιρετικές πριμοδοτικές 
εργασίες 
(βιβλιοπαρουσιάσεις, ή 
μικρές εργασίες με έρευνα 
πεδίου) 

20 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

50 

Τελική γραπτή εξέταση 3,5 

  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

Διαμορφωτική για όσους φοιτητές επιλέγουν να 
εκπονήσουν εργασία: προαιρετική εργασία με 
παρουσίαση - power point - (40%) και γραπτή εξέταση 
(60%).  

 

Μόνο γραπτή εξέταση στα ελληνικά για τους φοιτητές 
που δεν επιλέγουν να εκπονήσουν εργασία. 

9. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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• Συγγράμματα: 
1) Μάρκου Σ. Αικατερίνη (επιμ.), Ανασυνθέσεις και νέες δυναμικές στις βαλκανικές κοινωνίες μετά 

το 1990, Αθήνα: Ηρόδοτος, 2011. 

2) Brown P. John, Οι δερβίσηδες ή ο μυστικισμός της Ανατολής, Αθήνα: Μυρμιδόνες, 2010. 

 

• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
1) Shahkland David, Ισλάμ και κοινωνία στην Τουρκία, Αθήνα: Κριτική, 2003. 

2) Γερασίμου Στέφανος (επιμ.), Η επανάκαμψη των Βαλκανίων. 1991-2001, Αθήνα : Άγρα, 2004. 

3) Μακρής Γεράσιμος, Ισλάμ. Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004. 

4) Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Δημήτρης Σταματόπουλος (επιμ.), Οριενταλισμός στα όρια. Από τα 

οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, Αθήνα: Κριτική, 2008. 

5) Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος, Οι Δερβίσσαι, Αθήνα: Εκάτη (χ.χ.) 

6) Μάρκου Σ. Αικατερίνη (επιμ.), Μνημεία και πολιτισμός των ελληνικών πόλεων κατά την 

οθωμανική περίοδο μέσα από τα κείμενα του Machiel Kiel. Συμβολή στην οθωμανική κληρονομιά 

στον ελλαδικό χώρο, Αθήνα: Ηρόδοτος, 2015 (σελ.119-137, 215-224, 271-280, 327-336). 

7) Popovic Alexandre, Islam balkanique. Les musulmans du sud-est européen dans la période post-

ottomane, Berlin Weisbanden: Otto Harrassowitz, 1996. 

8) Clayer Nathalie, Xavier Bougarel (eds), Le nouvel Islam balkanique. Les musulmanes, acteurs du 

post-communisme 1990-2000, Paris: Maisonneuve & Larose, 2001. 

9) Clayer Nathalie, Eric Germain (eds), Islam in Inter-War Europe, New York: Columbia University 

Press, 2008. 

10) Poulton Hugh, Suha Taji-Farouki (eds), Muslim Identity and the Balkan State, London, Hurst & 

Company, 1997. 

11) Duijzings Ger, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, London: Hurst, 2000.  

12) Krasteva Anna, Communities and Identities in Bulgaria, Ravenna: Longo Editore, 1998.  

Malcolm Noel, Kosovo: A Short History, London: Papermac, 1998.  
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Κωδικός μαθήματος KOM03138 
Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Διδάσκων /Διδάσκουσα: Άγγελος Παληκίδης 

Βαθμίδα: Επίκ. Καθηγητής 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

14. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ KOM03138 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4,5 

   

   
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 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03138/ 

15. 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  

Γενικοί σκοποί του μαθήματος είναι (α) η κατανόηση του διεπιστημονικού 
επιστημολογικού χαρακτήρα της νέας Διδακτικής της Ιστορίας και οι διεπαφές της με 
τους κλάδους των ιστορικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών επιστημών, (β) η 
συνειδητοποίηση της απόστασης που χωρίζει τη θεωρητική βάση της σύγχρονης 
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ιστορικής εκπαίδευσης με το μάθημα της Ιστορίας, όπως πραγματοποιείται στο 
ελληνικό σχολείο σήμερα, (γ) η κατανόηση των ιδεολογικών συνιστωσών και των 
δημόσιων χρήσεων της Ιστορίας και (δ) η μύηση των φοιτητών/τριών σε νέα 
προγράμματα σπουδών Ιστορίας και σε καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και 
μάθησης, καθώς και η εφαρμογή τους σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού.  

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες προσδοκάται να είναι σε θέση: 

 Να έχουν κατανοήσει τις πολιτικο-ιδεολογικές συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε το 
μάθημα της Ιστορίας στα εθνικά κράτη κατά τον 19ο αιώνα και τους σκοπούς που 
υπηρέτησε. 

 Να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που ιστορικά έχουν επέλθει κατά τον 20ο αιώνα και 
τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το μάθημα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

 Να είναι σε θέση να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τεκμηριωμένα το 
μάθημα της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο. 

 Να κατανοούν σε βάθος και να αξιοποιούν στον λόγο τους θεμελιώδεις έννοιες του 
επιστημονικού κλάδου και της μεθοδολογίας του. 

 Να γνωρίζουν, να κατανοούν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν παλαιά και νέα 
προγράμματα σπουδών ιστορίας πάνω στη σχολική εκπαίδευση.  

 Να μπορούν, αξιοποιώντας τις θεωρητικές αρχές που έμαθαν, να διαμορφώνουν 
σχέδια μαθήματος.  
     

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  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα προσφέρεται ως επιλεγόμενο στους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους του 

Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Εντάσσεται στα μαθήματα παιδαγωγικής 

κατάρτισης και είναι υποχρεωτικό για τη λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής 

Επάρκειας. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με το μάθημα της Ιστορίας, 

όπως αυτό διδάσκεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, επιδιώκεται να 

αντιληφθούν το ιδεολογικό, παιδαγωγικό και επιστημολογικό του πλαίσιο, να γνωρίσουν 

τις παραμέτρους που διαμορφώνουν στους σκοπούς, το περιεχόμενο και τις μεθόδους 
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διδασκαλίας καθώς και να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία. 

Κατά τη διάρκεια των 13 διδακτικών εβδομάδων καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα: 

1. Εισαγωγή: Παραδοσιακά και σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας της Ιστορίας στην 

εκπαίδευση (συγκριτική συνεξέταση) 

2. Το μάθημα της Ιστορίας στον σύγχρονο κόσμο (συζήτηση στη βάση των 

ερωτημάτων: Γιατί διδάσκουμε και μαθαίνουμε ιστορία; Τι ιστορία διδάσκουμε; 

Με ποιες μεθόδους και γιατί;) 

3. Ιστορική συνείδηση, ιστορική σκέψη, ιστορικές δεξιότητες (εννοιολογική 

προσέγγιση της επιστημονικής ορολογίας του πεδίου και ανάλυση των βασικών 

σύγχρονων θεωριών) 

4. Η γλώσσα και οι έννοιες της Ιστορίας (ανάλυση της πολυσημίας τους και μορφές 

διδακτικής αξιοποίησης) 

5. Η γλώσσα και οι έννοιες της Ιστορίας – χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες και 

ασκήσεις  

6. Ο ιστορικός χρόνος (ανάλυση της πολλαπλότητας του ιστορικού χρόνου και μορφές 

διδακτικής αξιοποίησης) 

7. Ο ιστορικός χρόνος – χωρισμός των φοιτητών σε ομάδες και ασκήσεις 

8. Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας (θεωρητικές αρχές, τυπολογίες και οδηγός 

χρήσης) 

9. Στοχοθεσία (ταξινομίες διδακτικών στόχων και ασκήσεις εφαρμογής) 

10. Ιστορικές πηγές, πολυτροπικότητα και πολυπρισματικότητα (τυπολογίες και καλά 

παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης) 

11. Σχέδιο μαθήματος και δημιουργικές εφαρμογές 

12. Διεθνείς οργανισμοί και ιστορική εκπαίδευση: ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, 

EUROCLIO. 

Ανασκόπηση – συζήτηση για τα θέματα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων 

16. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Μετωπική διδασκαλία με διάλογο και συνεργατική 

μάθηση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Χρήση ΤΠΕ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας 
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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 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 

Συνεργατική μάθηση 42,5 

  
 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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. 

 Γραπτή τελική αξιολόγηση με ερωτήσεις (α) σωστού- 
λάθους ή πολλαπλής επιλογής πάνω στα θεωρητικά 
ζητήματα, (β) δημιουργία σχεδίου μαθήματος και (γ) 
διατύπωση κριτικής θέσης πάνω σε ένα επίκαιρο 
θέμα-πρόβλημα. 

17. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  

Α. Παληκίδης (επιμ.), Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου, Επίκεντρο, 
Θεσσαλονίκη 2013 
Barton Keith C.,Levstik Linda S., Διδάσκοντας ιστορία για το συλλογικό αγαθό, 
Μεταίχμιο, Αθήνα 2008 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  
σημειώσεις e-class και επιλεγμένη βιβλιογραφία αναρτημένη στο e-class 
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55ΕΕ1501 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας 
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην εικονολογία της βυζαντινής τέχνης 

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 

 3 4,5 

   

   
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 

 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά (και Γερμανικά για τους φοιτητές Erasmus) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Όχι 

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  

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες βασικές 
έννοιες και μεθοδολογικές αρχές της εικονολογικής μεθόδου για να ασκηθούν με τη 
βοήθεια των φιλολογικών πηγών και των εικαστικών μαρτυριών στη μελέτη της 
ιστορίας της τέχνης και ειδικότερα της βυζαντινής τέχνης. Θα γνωρίσουν τις απόψεις 
των ευρωπαίων εικονολόγων για την ευρωπαϊκή τέχνη αλλά τις πρώτες προσπάθειες 
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των ελλήνων ιστορικών της βυζαντινής τέχνης στην εικονολογική ερμηνεία των έργων 
τέχνης της βυζαντινής περιόδου. 
 
Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 

 Να γνωρίζουν τις απόψεις των θεμελιωτών της εικονολογίας στην ευρωπαϊκή 
τέχνη. 

 Να διακρίνουν τις διαφορετικές θεωρίες σχετικά με την εικονολογία, τις σχολές, 
όπως η «Σχολή της Βιέννης» 

 Να γνωρίζουν τους όρους «εικονογραφία» και «εικονολογία». 

 Να κατανούν τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην 
εικονολογία της δυτικής και της βυζαντινής τέχνης.  

 Να αναλύουν κείμενα της αρχαίας και κυρίως της βυζαντινής γραμματείας,  να 
διακρίνουν τις αναφορές τους στη θεωρία της τέχνης και να ανακαλύπτουν την 
υποδοχή των έργων τέχνης από τον θεατή-ἀνθρωπο της βυζαντινής κοινωνίας. 

 Να είναι σε θέση να ανακαλύπτουν εικονολογικἀ θέματα της ιστορίας της 
βυζαντινής τέχνης στις φιλολογικές πηγές 

 Να συνδυάζουν τις αναφορές των φιλολογικών πηγών με τη βυζαντινή τέχνη.   

 Να ερμηνεύουν εικονολογικά τα καλλιτεχνικά φαινόμενα της βυζαντινής τέχνης. 

 Να γνωρίζουν τις κύριες φιλολογικές-εικονολογικές πηγές της βυζαντινής εποχής.  
 
     

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 

 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1. Εισαγωγικά 

2. Μεθοδολογικά  

3. Η θεωρητική προσέγγιση της βυζαντινής τέχνης 

4. Θεωρία της τέχνης στην κλασσική και ελληνιστική περίοδο  

5. Η πολεμική κατά των ειδώλων στην παλαιοχριστιανική περίοδο 

6. Η σύνθεση της ελληνικής και χριστιανικής σκέψης κατά τον 4Ο καὶ 5Ο αιώνα 
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7. Η σύνθεση κατά τον 4Ο και 5Ο αιώνα 

 8. Η περίοδος της εικονομαχίας (Α΄ μέρος) 

9. Η περίοδος της εικονομαχίας (Β΄μέρος) 

10. Η περίοδος των Μακεδόνων και των Κομνηνών 

11. Η περίοδος των Παλαιολόγων 

12. Ασκήσεις (κείμενα και έργα τέχνης) 

13. Ασκήσεις (κείμενα και έργα τέχνης) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

 Παρουσιάσεις PPT 

 Επικοινωνία μέσω E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70 

Τελική προφορική 
εξέταση 

 
3,5 

Σύνολο μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

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. 

Προφορική εξέταση στα ελληνικά. Ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης, εικονογραφική και εικονολογική 
ερμηνεία έργων τέχνης. 

1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 
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 Σημειώσεις του διδάσκοντα 

  
 
 • Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

 Δ. Αγγελής, Αισθητική βυζαντινή. Η έννοια του κάλλους στον Μέγα Βασίλειο, 
Αθήνα 2004. 

 Γ. Ζωγραφίδης, Βυζαντινή φιλοσοφία της εικόνας. Μια ανάγνωση του Ιωάννη 
Δαμασκηνού, Αθήνα 1997. 

 Κ. Δ. Καλοκύρης, Η ζωγραφική της ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1972. 
 Π. Α. Μιχελής, Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης, Αθήνα1978. 
 E. Panofsky, Μελέτες εικονολογίας. Ουμανιστικά θέματα στην Τέχνη της 

Αναγέννησης, μετ. Α. Παππάς, Αθήνα 1991. 

 Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Τέχνη και λατρεία. Κείμενα για την ζωγραφική στην 

ορθόδοξη Εκκλησία, Αθήνα 2001. 

 Γ. Χρ. Τσιγάρας, Εικόνα και Λόγος. Εικονολογικά σχόλια στον Αναστάσιο Σιναΐτη, 

Ξάνθη 1999. 

 Γ. Χρ. Τσιγάρας, Η εικονολογία του Θεοδώρου Στουδίτη, Θεσσαλονίκη 2011. 
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55ΕΕ1204 / Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία 
 

Διδάσκων: Ευθύμιος Λαμπρίδης 
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία 

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 4,5 

   

   
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 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03173/ 

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  

Η κοινωνική ψυχολογία αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς κλάδους της 
ψυχολογικής επιστήμης. Αναγνωρίζει το άτομο ως ενεργό συμμέτοχο στη 
διαμόρφωση της κοινωνικής του πραγματικότητας μέσω της αλληλεπίδρασης με το 
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κοινωνικό του περιβάλλον και εστιάζει την επιστημονική της ματιά στο σημείο 
συνάρθρωσης του ατομικού με το κοινωνικό. Μελετά φαινόμενα και συμπεριφορές 
δυνάμενα να προσεγγιστούν και να εξηγηθούν σε 4 επίπεδα ανάλυσης (ενδο-
ατομικό, διατομικό, διομαδικό, ιδεολογικό). Λόγω του εύρους του γνωστικού 
αντικειμένου και του όγκου των θεμάτων που διαπραγματεύεται είναι απαραίτητη 
η διδασκαλία του σε δύο εξάμηνα, ώστε να καταστεί ικανή μία όσο το δυνατόν 
πληρέστερη κατανόησή του. 

Το μάθημα Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένα εισαγωγικό 
μάθημα στο αντικείμενο.  

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

Να αντιλαμβάνονται τις βασικές ορίζουσες της κοινωνικο-ψυχολογικής 
σκέψης, 

Να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες, όρους και μεθόδους μελέτης της 
κοινωνικής ψυχολογίας 

Να έχουν κατανοήσει βασικά ζητήματα που αφορούν στις ενδοαατομικές 
ψυχολογικές διεργασίες  και τις διατομικές σχέσεις. 

 Να γνωρίζουν τη διαφορετική οπτική της κοινωνικής ψυχολογίας στην 
εξήγηση της κοινωνικής πραγματικότητας του ατόμου στο πλαίσιο της κοινωνικής 
του δράσης. 

Να διακρίνουν τις διαδικασίες απόδοσης στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Να εντοπίζουν και να μελετούν την εκδήλωση στάσεων ατόμων και ομάδων 
προς κοινωνικά ζητήματα. 

Να ερμηνεύουν τη σχέση στάσεων και συμπεριφοράς υπό το πρίσμα των 
αντίστοιχων θεωρητικών μοντέλων. 

Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν βασικά μελέτες διερεύνησης των στάσεων.  

Να γνωρίζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη του εαυτού. 

Να διαθέτουν γνώση της προσέγγισης της κοινωνικής νόησης για την 
εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

 
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  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
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Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. : Κοινωνική ψυχολογία: Ορισμός, ιστορική διαδρομή. 

2.Κοινωνική ψυχολογία και ψυχολογική επιστήμη, η έρευνα στην κοινωνική 

ψυχολογία: Παρελθόν, παρόν και μέλλον. 

3. Μέθοδοι έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία: Εξήγηση όρων, σκοπιμότητας της 

έρευνας. Οι κύριες επιστημολογικές και μεθοδολογικές ορίζουσες του κλάδου.  

4. Αναλυτική παρουσίαση των μεθοδολογικών επιλογών και παραδείγματα 

ερευνητικής εφαρμογής σε συνθήκες εργαστηρίου και στο πεδίο.  

5. Κοινωνική νόηση και κοινωνική σκέψη: Επιστημολογία, ορολογία, εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί. 

6. Η αντίληψη για τα πρόσωπα, κοινωνικά σχήματα και κατηγορίες, κατηγορίες και 
πρότυπα, εξαγωγή κοινωνικών συμπερασμάτων. 

7.  Στάσεις: Έννοια, δομή, λειτουργίες 

8. Στάσεις: Διαμόρφωση των στάσεων και σχετικές έννοιες. 

9. Αλλαγή των στάσεων: Η επικοινωνία ως διαδικασία επιρροής. Πομπός, δέκτης, 

μήνυμα. 

10. Αλλαγή των στάσεων: Πειστική επικοινωνία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και 

ερευνητικά δεδομένα.  

11. Στάσεις και συμπεριφορά: Το μοντέλο της λογικής δράσης. 

12. Στάσεις και συμπεριφορά: Το μοντέλο της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς.  

13. Εαυτός και ταυτότητα: Διαθεωριακή προσέγγιση, ατομικός και συλλογικός 

εαυτός. Αυτεπίγνωση. Εαυτός και ταυτότητες. Αυτοεκτίμηση, αυτό-παρουσίαση και 

Downloaded from eduguide.gr



406 

 

διαχείριση εντυπώσεων. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT 

 Χρήση live streaming για την προβολή 
εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού κατά 
τις διαλέξεις. 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

  

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

 

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 
 

 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά. Οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης. 
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Συγγράμματα: 

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνική ψυχολογία (επιμέλεια 

Αλεξάνδρα Χαντζή). Αθήνα: Gutenberg. 

Hewstone, M & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία 

(επιμέλεια Γίωργος Γαλάνης). Αθήνα – Παπαζήσης. 

 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. 
Παπαστάμου, Σ. (Επιμ.) (2008). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία: 
Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις (Τόμος Α΄). 
Αθήνα: Πεδίο. Παπαστάμου, Σ. (Επιμ.) (2008). Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία: 
Η παράδοση (Τόμος Β΄). Αθήνα: Πεδίο. 
Παπαστάμου, Σ., & Doise, W. (2010). Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστικές 
Εφαρμογές στην Ψυχολογία. (Επιμ.: Σ. Παπαστάμου). Αθήνα: Πεδίο. 
Χαντζή, Α. (1999). Κοινωνική ψυχολογία. Στο Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.), Εισαγωγή στην 
ψυχολογία (τόμος Β'). Αθήνα: Gutenberg. 
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55ΕΕ1505 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ 
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Διδάσκων: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1505 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ελληνικά κείμενα της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής 

και η διδακτική τους αξιοποίηση 
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 4,5 

   

   
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 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03229/  

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  

Στόχος του μαθήματος είναι να καλλιεργηθεί στους φοιτητές η δυνατότητα να 
προσεγγίζουν τις γραπτές πηγές και να καθορίζουν τι μπορεί να αξιοποιηθεί για διδακτική 
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χρήση. Επίσης, να προχωρούν στη διδακτική αξιοποίηση των ανωτέρω κειμένων μέσα από 
ομάδες εργασίες στις οποίες θα ενταχθούν όλοι οι φοιτητές και θα συντάξουν εργασίες 
που θα περιλαμβάνουν σχέδια μαθήματος για τη διδασκαλία σχετικής ενότητας από τα 
διδακτικά εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές /  φοιτήτριες θα είναι ικανοί/ές:  

 να διακρίνουν τις σημαντικές πηγές για ένα ιστορικό γεγονός ώστε να τις 
αξιοποιήσουν διδακτικά 

 να εφαρμόζουν γνώσεις που αποκτούν κατά την πρακτική άσκηση στα σχολεία 
 να συγκρίνουν διαφορετικές πηγές για ένα ιστορικό γεγονός ώστε να αποφασίζουν 

ποια ενδείκνυται για χρήση στη σχολική πράξη 
 να γνωρίζουν να δρουν και να αντιδρούν σε συνθήκες πραγματικής σχολικής τάξης  
  να υλοποιούν ένα σχέδιο μαθήματος κάνοντας χρήση ιστορικών πηγών 
 να αξιοποιούν γραπτές πηγές της Βυζαντινής και Οθωμανικής περιόδου στη 

διδασκαλία της Ιστορίας ή και άλλων μαθημάτων  
 να αξιοποιούν τις γνώσεις τους από τα μαθήματα κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών σπουδών τους στη διδασκαλία στο σχολείο  
 

 

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 των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
• Λήψη αποφάσεων  
• Αυτόνομη εργασία  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
• Παραγωγή νέων ερευνητικών και διδακτικών ιδεών  
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγικά – Ενημέρωση για τις απαιτήσεις του μαθήματος  
2. Οδηγίες για τη σύνταξη σχεδίου μαθήματος  
3. Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας 
4. Παρουσίαση γραπτών πηγών για ιστορικά γεγονότα της Ιστορίας του Βυζαντίου και 
ενδεικτική διδακτικής τους αξιοποίηση  
5. Πηγές της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 
6. Παρουσίαση γραπτών πηγών για ιστορικά γεγονότα της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 
και ενδεικτική διδακτικής τους αξιοποίηση  
7. Πρακτική άσκηση των φοιτητών σε Γυμνάσια – Λύκεια της περιοχής του νομού Ροδόπης  
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8. Πρακτική άσκηση των φοιτητών σε Γυμνάσια – Λύκεια της περιοχής του νομού Ροδόπης 

9. Πρακτική άσκηση των φοιτητών σε Γυμνάσια – Λύκεια της περιοχής του νομού Ροδόπης 

10. Παρουσίαση σχεδίων μαθημάτων από τους φοιτητές 

11. Παρουσίαση σχεδίων μαθημάτων από τους φοιτητές 

12. Παρουσίαση σχεδίων μαθημάτων από τους φοιτητές 

13. Αξιολόγηση του μαθήματος 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας eclass 
 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

30 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

9 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 50 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

22 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5 

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 
Γραπτή εργασία και παρουσίασή της (σχέδιο 
μαθήματος)  
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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. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με βάση την 
εργασία και την πρακτική εφαρμογή της, όπως 
διευκρινίζεται παραπάνω. Λόγω του χαρακτήρα του 
μαθήματος η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Συγγράμματα:  
 Θεοφάνους Χρονογραφία, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2007.  

 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία:  

 Ι. Καραγιαννόπουλος, Η Βυζαντινή Ιστορία από τις πηγές, β΄ έκδ., εκδ. Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 1987.  

 Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, ε΄ έκδ., εκδ. Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 1987.  

 Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α΄, β΄ έκδ., Θεσσαλονίκη 1974· 
τ. Β΄, β΄ έκδ., Θεσσαλονίκη 1976· τ. Γ΄, Θεσσαλονίκη 1968· τ. Δ΄, Θεσσαλονίκη 1973.  
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Κωδικός μαθήματος: 55ΕΕ1411 
Τίτλος μαθήματος Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

 
Διδάσκων:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 

Βαθμίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1411 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

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 4,5 

   

   
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) 

 

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 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  

 
    Στόχος του μαθήματος είναι να προσεγγίσει και να εξετάσει ζητήματα που αφορούν 
την οικονομική ιστορία του Βυζαντίου. 

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

- να κατανοήσουν τους παράγοντες που οδήγησαν στην οικονομική ακμή και στη 

συνέχεια στην παρακμή του Βυζαντίου. 

- να διακρίνουν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη Βυζαντινή οικονομία και την 

οικονομία των κρατών της Μεσαιωνικής Δύσης. 

- να γνωρίζουν σε γενικές γραμμές τα κύρια στοιχεία και τις δομές της πρωτογενούς και 

δευτερογενούς παραγωγής του Βυζαντίου. 

- να γνωρίζουν βασικά εγχειρίδια της οικονομικής ιστορίας του Βυζαντίου. 

- να σχολιάζουν και να ερμηνεύουν πηγές που σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

 
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 

 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
- Αυτόνομη εργασία. 
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.  
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα. 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.Στο εν λόγω μάθημα παρουσιάζεται αρχικά η μετάβαση από την οικονομία της 

Ύστερης Αρχαιότητας στη Μεσαιωνική οικονομία και τις δομές της και ειδικότερα στη 

Βυζαντινή οικονομία. 

Στη συνέχεια εξετάζονται:  

2.Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του Βυζαντίου, οι φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι (γη, 

περιβάλλον, γεωγραφία, κλίμα, θαλάσσιες συνθήκες, ανθρώπινος παράγοντας, θεσμικό 

περιβάλλον). 

3.Οι παράγοντες που οδήγησαν στη μετάβαση από την οικονομία της Ύστερης 

Αρχαιότητας στη μεσαιωνική Βυζαντινή οικονομία. 

4.Η πρωτογενής παραγωγή κατά τη μέση  βυζαντινή περίοδο (φυσικοί πόροι, γεωργία, 

εργαλεία, τεχνικές και προϊόντα, γαιοκτήμονες και χωρικοί). 

5.Η πρωτογενής παραγωγή κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο. 
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6.Το χωρίον και το προάστειον. 

7.Η δευτερογενής παραγωγή και η αστική οικονομία κατά τη μέση  βυζαντινή περίοδο 

(φορείς και θεσμοί, η οικονομία των πόλεων, μεταλλοτεχνία, βιοτεχνία, κεραμική, 

υαλουργία, υφάσματα). 

8.Η δευτερογενής παραγωγή και η αστική οικονομία κατά την ύστερη βυζαντινή 

περίοδο. 

9.Οι ανταλλαγές και το εμπόριο (αγορές, τοπικές και περιφερειακές ανταλλαγές και 

εμπόριο, τραπεζίτες, επενδύσεις). 

10.Οι νομισματικές εξελίξεις (χρυσά νομίσματα, μιλιαρήσια, φόλλεις, υποδιαιρέσεις 

νομισμάτων, σταδιακή υποτίμηση του νομίσματος, νομισματοκοπεία). 

11.Η εποχή της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης του Βυζαντίου (10ος-12ος αι.). 

12.Η οικονομική παρακμή του Βυζαντίου (13ος-15ος αι.). Αίτια. 

13.Η Βυζαντινή οικονομία σε σύγκριση με την οικονομία των κρατών της Μεσαιωνικής 

Δύσης. 

Επιπλέον γίνεται μελέτη αποσπασμάτων πηγών, που αφορούν τομείς της οικονομίας 

του Βυζαντίου. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power-point. 

Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 

της πλατφόρμας classweb.  

Επικοινωνία μέσω e-mail. 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

70,5 

  
 

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 

112,5 
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μονάδα) 
 

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. 

 

Τελική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου. 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά, η οποία 
περιλαμβάνει:  

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, καθώς και κριτικό 
σχολιασμό αποσπάσματος πηγής, που διδάχθηκε στα 
πλαίσια του μαθήματος. 

Προαιρετική γραπτή εργασία. 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: - Α.Ε. Laiou - C. Morrisson, Η Βυζαντινή οικονομία, μετάφρ. Δ. Κυρίτσης – 
επιμ. Χ.Α. Μπαλτάς, Αθήνα 2011 (εκδ. Δ.Ν. Παπαδήμας). 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

- Σ. Βαρναλίδης, Ο θεσμός της χαριστικής (δωρεάς) των μοναστηρίων εις τους Βυζαντινούς 

(Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 21), Θεσσαλονίκη 1985. 

- Μ. Γερολυμάτου, Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9°ς- 12ος αι.), Αθήνα 2008. 

- Π.Γουναρίδης, Η θέση του χωρικού στη Βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 1998. 

- Μ. Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Στρατολογία και έγγεια στρατιωτική ιδιοκτησία στο Βυζάντιο, 

Θεσσαλονίκη 1989. 

- A.Harvey, Οικονομική ανάπτυξη στο Βυζάντιο 900-1200, μετάφρ. Ε.Σταμπόγλη, Αθήνα 1997 

(Μ.Ι.Ε.Τ.). 

- Ι. Καραγιαννόπουλος, Η εξέλιξη των αγροτικών σχέσεων στο Βυζάντιο (Κέντρο Σπουδών 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης 35), Αθήνα 1995. 

- Α.Ε.Λαΐου (γεν. εποπτεία),Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7° έως τον 15° 

αιώνα, επιστ. επιτροπή C.Morrisson-Χ.Μπούρας-Ν. Οικονομίδης- Κ.Πιτσάκης, τ.1-3, Αθήνα 

2006 (Μ.Ι.Ε.Τ). 

- Της ιδίας, Κοινωνία και Οικονομία 1204-1453, ΙΕΕ,τ.Θ', Αθήνα 1979, σ.214-243. 

- P. Lemerle, The Agrarian History of Byzantium from the origins to the twelfth century, Galway 

1979. 

- Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, Ο βυζαντινός θεσμός της πρόνοιας (διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη 1990. 

- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Αγροτική και Αστική Οικονομία στο Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 
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2002 ( εκδ. Βάνιας). 

- Ν.Οικονομίδης, Οι βυζαντινοί δουλοπάροικοι, Σύμμεικτα 5 (1983) 295-302. 

- Α.Σταυρίδου-Ζαφράκα, Η αγγαρεία στο Βυζάντιο, Βυζαντινά 11 (1982) 21-54. 
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55ΕΕ1205/ Θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και εφήβου 
 

Διδάσκων: Ευθύμιος Λαμπρίδης 
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής  

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΕΕ1205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και 

εφήβου 
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 4,5 

   

   
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 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΝΑΙ – Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/KOM03174/ 

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  
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Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: Αφενός μεν, να παρέχει ένα συμπαγές και 

σφαιρικό σύνολο θεμελιωδών θεωρητικών γνώσεων εστιασμένων στο πολυσχιδές 

αντικείμενο της ψυχολογίας της ανάπτυξης του ατόμου. Αφετέρου δε, να αναδείξει 

την εφαρμογή αυτών των γνώσεων για την κατανόηση και καλύτερη διαχείριση του 

ατόμου στην κρίσιμη παιδική και εφηβική ηλικία. Σε κάθε περίπτωση η σύνδεση 

των θεωριών με τη κοινωνικο-γνωστική πραγματικότητα του ατόμου και την 

εμπειρία της συμμετοχής του στην εκπαιδευτική διαδικασία θα αποτελέσουν το 

πρίσμα μέσα από το οποίο θα αντιμετωπιστούν και θα αναπτυχθούν οι θεματικές 

του μαθήματος.  

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

Να γνωρίζουν και να έχουν κατανοήσει τις «μεγάλες» θεωρίες για την ανάπτυξη 

του ανθρώπου. 

Να έχουν εξοικειωθεί με όρους και έννοιες της αναπτυξιακής ψυχολογίας.  

Να γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις δυνατότητες της νόησης στη μέση παιδική 

ηλικία. 

Να έχουν διαμορφώσει μα αποκρυσταλλωμένη αντίληψη για την έννοια και την 

αξιολόγηση της νοημοσύνης. 

Να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για τις κοινωνικές σχέσεις και την 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου στη μέση παιδική ηλικία. 

Να έχουν κατανοήσει τη σημασία και τα στάδια της ηθικής ανάπτυξης του ατόμου.  

Να αντιλαμβάνονται τις μεγάλες αλλαγές της εφηβείας σε σωματικό, νοητικό και 

ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. 

Να μπορούν να διακρίνουν τις διαδικασίες διαμόρφωσης της ταυτότητας των 

εφήβων και να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά τους υπό αυτό το πρίσμα. 

Να διαθέτουν βασικές γνώσεις για τον εντοπισμό τυχόν μαθησιακών δυσκολιών. 

Να διαγνώσουν και να ενημερώσουν σχετικά με ζητήματα εξάρτησης από ουσίες 

και το διαδίκτυο. 

Να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των εφήβων στο σχολικό, οικογενειακό και φιλικό 

πλαίσιο. 

Να διαθέτουν σημαντικό αριθμό καλών πρακτικών για τη διαχείριση των εφήβων 
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στο σχολικό πλαίσιο.  

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ορισμός επιστημονικού πλαισίου: Βασικοί όροι της ψυχολογίας, οι κλάδοι της 
και οι έννοιες της ψυχολογίας του παιδιού και του εφήβου. 

2. Οι αναπτυξιακές θεωρίες των S. Freud, E. Erikson και J. Piaget 

3. Οι αναπτυξιακές θεωρίες των I. Pavlov, B.F. Skinner, A. Bandura, L. Vigotsky. 

4. Γλώσσα και σκέψη στην παιδική ηλικία 

5. Ανάπτυξη και ακαδημαϊκές δεξιότητες και οι γνωστικές συνέπειες της σχολικής 
εκπαίδευσης 

6. Νοημοσύνη: Έννοια, αξιολόγηση και η λογική του Δείκτη Νοημοσύνης 

7. Κοινωνικοποίηση και κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς – Προβλήματα παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας. 

8. Οι σχέσεις με τους άλλους και η ομάδα των συνομιλήκων 

9. Σύγχρονες θεωρίες για την εφηβεία 

10. Ήβη και ψυχο-συναισθηματικές αλλαγές 

11. Η σκέψη των εφήβων: Αλλαγές στην κατανόηση του κοινωνικού κόσμου και η 
ηθική τους ανάπτυξη.  
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12. Η ολοκλήρωση του εαυτού και οι διαδικασίες διαμόρφωσης ταυτότητας. 

13. Διαταραχές παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ PPT 

 Χρήση live streaming για την προβολή 
εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού κατά 
τις διαλέξεις. 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL 

 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

70 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
3,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (25 
ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 

112,5 

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

 

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 

 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά. Οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης. 

Downloaded from eduguide.gr



421 

 

από τους φοιτητές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Συγγράμματα: 
Feldman, R.S. (2011). Εξελικτική ψυχολογία - Διά βίου ανάπτυξη - Ενιαίο (Επιμέλεια 

Η . Μπεζεβάγκης). Αθήνα: Gutenberg. 

Cole, M. & Cole, S. (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών (επιμέλεια Π. Βορριά & Ζ. 

Παπαληγούρα) Τόμοι Β και Γ. Αθήνα - Τυπωθήτω, Δαρδανός. 

 
Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία 
Γαλανάκη, Ε. (2003). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: γνωστική, κοινωνική,  

συναισθηματική ανάπτυξη. Αθήνα: Ατραπός.  

Κουγιουμουτζάκης, Γ. (1995). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν, Παρόν και  

Μέλλον. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

Πετρογιάννης, Κ.Γ. (2003). Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: οικοσυστημική  

προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτης.  

Πιαζέ, Ζ. (2007). Η ψυχολογία της νοημοσύνης. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Ρεϊμόν-Ριβιέ, Μ. (2004). Η κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου. Αθήνα: Καστανιώτης 

Salkind, N. (2006). Εισαγωγή στις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης (Μτφ. Δ.  

   Μαρκουλής). Αθήνα: Πατάκης. 

Vygotsky, L.S. (1997). Νους στην Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg. 
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ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

1. 55ΑΥΕ4 
Ιταλικά Α' 

 
Αγελαρίδης Γεώργιος 

Ε.Ε.Π. Ιταλικής Γλώσσας, Α' βαθμίδας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΑΥΕ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιταλικά Α' 

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 3 
   

   
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 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

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  
2. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

3. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

4. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών στην ιταλική γλώσσα.       
Συγκεκριμένα:  

• Προσφέρει μια σταθερή εναλλαγή επικοινωνιακών, γραμματικών και συντακτικών 
στοιχείων, προκειμένου οι φοιτητές να ανανεώνουν συνεχώς το ενδιαφέρον τους για 
την ιταλική γλώσσα. 
• Προσφέρει ένα πλούσιο λεξιλόγιο των σύγχρονων ιταλικών με τη χρήση σύντομων 
κειμένων πάνω στην καθημερινότητα, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Ιταλίας. 
• Παρέχει επίσης, μέσα από σύντομες δραστηριότητες,  τη δυνατότητα στους 
φοιτητές να ανακαλύψουν τη γραμματική και το συντακτικό, και στη συνέχεια να τα 
εφαρμόσουν σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις και δραστηριότητες. 
 

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:  
 
1. να γνωρίζουν το καινούριο ιταλικό λεξιλόγιο 
2. να κατανοούν την γραμματική και το συντακτικό της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Α1 
σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο σχετικά  με τις γλώσσες και την πιστοποίηση 
της ιταλικής γλώσσας     
3. να έχουν μια γενική αλλά εμπεριστατωμένη γνώση της ιταλικής γλώσσας και του 
ιταλικού πολιτισμού. 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Αλφάβητο και προφορά των γραμμάτων c και g. Παρουσίαση και χρήση κάποιων 

ιταλικών λέξεων που είναι γνωστές ακόμη και σε ξένους. Ουσιαστικά και επίθετα. 

Συμφωνία ουσιαστικών και επιθέτων. 

2. Προσωπικές αντωνυμίες ως υποκείμενο. Οριστική ενεστώτα του ρήματος essere. 

Προφορά του γράμματος (s). Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να συστηθεί, να 

συστήσει κάποιους άλλους μεταξύ τους, να χαιρετήσει και να μιλήσει για την εθνικότητά 

του.   

3. Οριστικό άρθρο. Προφορά των γραμμάτων pn, gl, z. Οριστική ενεστώτα του ρήματος 

avere καθώς και του chiamarsi. Προφορά των δύο όμοιων συμφώνων. Τρόπος με τον οποίο 

μπορεί κάποιος να ρωτήσει και να πει την το όνομά του και ηλικία του. Οι αριθμοί από το 1 
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έως το 30. 

4. Οι τρεις συζυγίες των ρημάτων σε –are, -ere, -ire. Οριστική ενεστώτα των ομαλών 

ρημάτων. Αόριστο άρθρο. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει στο τηλέφωνο, 

να αναφέρει κάποια είδηση, να ρωτήσει πώς είναι ένα πρόσωπο. 

5. Επίθετα σε –e. Πληθυντικός ευγενείας. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να γράψει 

ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, να εκμυστηρευτεί κάτι, να κάνει γνωριμίες, να χαιρετήσει και να 

ανταποδώσει, να περιγράψει την φυσική όψη και το χαρακτήρα αλλά και τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου.     

6. Οριστική ενεστώτα των ανώμαλων ρημάτων. Οριστική ενεστώτα των βοηθητικών 

ρημάτων: potere, volere, dovere.  Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για τον 

ελεύθερο χρόνο και τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου, να προσκαλέσει, να 

αποδεχτεί ή να απορρίψει μία πρόσκληση.   

7. Προθέσεις. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να ζητήσει και δώσει κάποια διεύθυνση 

και να περιγράψει μια κατοικία. Οι αριθμοί από το 30 έως το 2.000. Τα αριθμητικά επίθετα. 

Οι μέρες της εβδομάδας. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να ρωτήσει αλλά και να πει 

την μέρα και την ώρα. 

8. Έναρθρες προθέσεις. Γραμματικό μεριστικό μόριο ne. Οι εκφράσεις c’è, ci sono που 

αφορούν τόπο. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να ταχυδρομήσει έναν φάκελο ή ένα 

δέμα, να ρωτήσει αλλά και να πει για το οράριο ανοίγματος και κλεισίματος των 

καταστημάτων, των γραφείων κλπ. Εντοπισμός αντικειμένων μέσα στο χώρο.  

9. Κτητικές αντωνυμίες. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να εκφράσει αβεβαιότητα, 

αμφιβολία ή κατοχή/κτήση, να ευχαριστήσει και να ανταποδώσει σε ευχαριστίες. Οι μήνες 

και οι εποχές. Οι αριθμοί από το 1.000 έως το 1.000.000. Τρόπος με τον οποίο μπορεί 

κάποιος να μιλήσει για την τιμή ενός πράγματος. 

10. Μετοχές παρακειμένου ομαλών ρημάτων. Οριστική παρακειμένου. Ρήματα τα οποία 

στον παρακείμενο συντάσσονται με βοηθητικό το ρήμα essere ή το ρήμα  avere. Μετοχές 

παρακειμένου των ανώμαλων ρημάτων. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει ή 

να διηγηθεί για το παρελθόν και για δραστηριότητες του παρελθόντος. 

11. Το τοπικό γραμματικό μόριο ci. Τα χρονικά επιρρήματα μαζί με τον παρακείμενο. Τα 

βοηθητικά ρήματα potere, volere, dovere σε παρακείμενο. Τρόπος με τον οποίο μπορεί 

κάποιος να τοποθετήσει ένα γεγονός στο παρελθόν. Χρονικές εκφράσεις και συνέντευξη για 

εργασία. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να παραγγείλει κάτι σε μία καφετερία, να 

εκφράσει προτιμήσεις ή να ενημερωθεί από τον τιμοκατάλογο.   

12. Στιγμιαίος και εξακολουθητικός μέλλοντας των ομαλών και ανώμαλων ρημάτων καθώς 

και η χρήση του. Λεξιλόγιο σχετικά με τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να κάνει σχέδια, προβλέψεις, υποθέσεις και να δώσει 

υποσχέσεις για το μέλλον (υποθετικός λόγος 1ου είδους). 

13. Συντελεσμένος μέλλοντας: σχηματισμός και χρήση του. Τρόπος με τον οποίο μπορεί 
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κάποιος να χρησιμοποιήσει σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, να μιλήσει για τον καιρό, να 

οργανώσει μία εκδρομή και να μιλήσει για γιορτές και ταξίδια. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις 13 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
20 

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

75 

 

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. 

 Τελική αξιολόγηση: 

Τρίωρη γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει: 

Μετάφραση κειμένου στα ελληνικά. 

Ασκήσεις κατανόησης και απόδοσης του νοήματος  του 
υπό εξέταση κειμένου στα ιταλικά. 

Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: Nuovo Progetto Italiano 1. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. 
Libro dello studente. Livello elementare A1-A2. 
Συγγραφείς: T. Marin, S. Magnelli 
Έτος: Φεβρουάριος 2008 
Εκδόσεις:Edilingua 
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• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
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2. 55ΒΥΕ4 
Ιταλικά Β' 

 
Αγελαρίδης Γεώργιος 

Ε.Ε.Π. Ιταλικής Γλώσσας, Α' βαθμίδας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

6. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΒΥΕ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιταλικά Β' 

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 3 
   

   
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 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

7. 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  
5. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

6. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  

και Παράρτημα Β 

7. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών στην ιταλική γλώσσα.       

Συγκεκριμένα:  
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• Προσφέρει μια σταθερή εναλλαγή επικοινωνιακών, γραμματικών και συντακτικών 

στοιχείων, προκειμένου οι φοιτητές να ανανεώνουν συνεχώς το ενδιαφέρον τους για 

την ιταλική γλώσσα. 

• Προσφέρει ένα πλούσιο λεξιλόγιο των σύγχρονων ιταλικών με τη χρήση σύντομων 

κειμένων πάνω στην καθημερινότητα, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Ιταλίας. 

• Παρέχει επίσης, μέσα από σύντομες δραστηριότητες,  τη δυνατότητα στους 

φοιτητές να ανακαλύψουν τη γραμματική και το συντακτικό, και στη συνέχεια να τα 

εφαρμόσουν σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις και δραστηριότητες. 

 

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:  

1. να γνωρίζουν το καινούριο ιταλικό λεξιλόγιο 

2. να κατανοούν την γραμματική και το συντακτικό της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο σχετικά  με τις γλώσσες και την πιστοποίηση 

της ιταλικής γλώσσας   

3. να έχουν μια γενική αλλά εμπεριστατωμένη γνώση της ιταλικής γλώσσας και του 

ιταλικού πολιτισμού.  

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Κτητικές αντωνυμίες. Κτητικές αντωνυμίες και ουσιαστικά που δηλώνουν 

συγγενικά πρόσωπα. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για κάποιο 

αισθηματικό του πρόβλημα, να εκφράσει κατοχή/κτήση, να μιλήσει για την 

οικογένεια του και τους συγγενείς του χρησιμοποιώντας τις κτητικές αντωνυμίες.  

2. Οι δεικτικές αντωνυμίες quello, questo καθώς και τα ρήματα vοlerci, metterci. 

Downloaded from eduguide.gr



429 

 

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για τα ιταλικά πιάτα, να 

παραγγείλει σε ένα εστιατόριο, να εκφράσει προτιμήσεις και να ενημερωθεί από το 

μενού. Τα κύρια γεύματα της ημέρας. Ρήματα που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα 

αλλά και μαγειρικά σκεύη. 

3. Οριστική παρατατικού ομαλών και ανώμαλων ρημάτων. Χρήση του παρατατικού. 

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να διηγηθεί την υπόθεση μιας ταινίας, να 

μιλήσει για αναμνήσεις, να περιγράψει συνήθειες του παρελθόντος, και γενικά να 

διηγηθεί και περιγράψει το παρελθόν. 

4. Επιλογή του παρατατικού και του παρακειμένου καθώς και συμφωνία των δύο 

χρόνων. Τα βοηθητικά ρήματα potere, volere, dovere στην οριστική παρατατικού. 

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να τοποθετήσει παρελθοντικά γεγονότα αλλά 

και περισσότερες παρελθοντικές πράξεις στην σωστή χρονολογική σειρά και με τον 

κατάλληλο παρελθοντικό χρόνο. 

5. Οριστική υπερσυντέλικου. Χρήση του υπερσυντέλικου. Τρόπος με τον οποίο 

μπορεί κάποιος να εκφράσει συμφωνία ή διαφωνία και να μιλήσει για τον 

κινηματογράφο. Θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να γίνει λόγος για τους 

ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες και τις ταινίες του σύγχρονου αλλά και παρελθοντικού 

ιταλικού κινηματογράφου. 

6. Οι άμεσες προσωπικές αντωνυμίες σε θέση αντικειμένου. Οι εκφράσεις  Lo so, Lo 

sapevo, Lo saprò.  Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για τα ψώνια που 

κάνει στο σούπερ μάρκετ καθώς και να αιτιολογήσει την επιλογή κάποιου 

προϊόντος. Επίσης τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να εκφράσει χαρά, 

δυσαρέσκεια ή αποδοκιμασία. 

7. Το μεριστικό γραμματικό μόριο ne και οι άμεσες προσωπικές αντωνυμίες μαζί με 

τους περιφραστικούς χρόνους. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να κάνει ψώνια 

διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και την ποσότητα. Επίσης τρόπος με τον οποίο μπορεί 

κάποιος να προσφέρει, να αποδεχτεί ή να απορρίψει βοήθεια. Λεξιλόγιο σχετικά με 

τα είδη συσκευασιών και τα καταστήματα. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να 

γίνει και μία αναφορά σε διάσημα ιταλικά ΠΟΠ ιταλικά προϊόντα. 

8. Αυτοπαθή ρήματα ή ρήματα μέσης διάθεσης σε απλούς και περιφραστικούς 

χρόνους. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να διηγηθεί για κάποια συνάντηση. 

Χρήσιμες εκφράσεις για διάφορες αγορές, όπως το μέγεθος ρούχων, το νούμερο 

παπουτσιών, το χρώμα, το στυλ ένδυσης, την τιμή και την πληρωμή με κάρτα ή με 

μετρητά. 

9. Τα ρήματα μέσης διάθεσης μαζί με τα βοηθητικά ρήματα potere, volere, dovere. 

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει ή να ρωτήσει για τα χρώματα, να 

αναφερθεί σε είδη ένδυσης, να ρωτήσει ή να εκφέρει άποψη. Απρόσωπη σύνταξη 
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καθώς και απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις.  

10. Έμμεσες προσωπικές αντωνυμίες που έχουν θέση έμμεσου αντικειμένου.  

Έμμεσες αντωνυμίες μαζί με απλούς και περιφραστικούς χρόνους. Οι έμμεσες 

αντωνυμίες μαζί με τα βοηθητικά ρήματα potere, volere, dovere. Τρόπος με τον 

οποίο μπορεί κάποιος να συζητήσει για το τηλεοπτικό πρόγραμμα, να ασκήσει 

κριτική αλλά και να δικαιολογήσει τις τηλεοπτικές του προτιμήσεις. Επίσης λεξιλόγιο 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να ζητήσει κάτι δανεικό, να 

εκφράσει άποψη ή δυσαρέσκεια, να ζητήσει μία χάρη ή να εκφράσει μία επιθυμία.  

11. Άμεση προστακτική (β’ ενικό, α’ και β’ πληθυντικό πρόσωπο) των ομαλών 

ρημάτων. Αρνητική προστακτική καθώς και προστακτική μαζί με αντωνυμίες. Άμεση 

προστακτική των ανώμαλων ρημάτων.  Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να 

αναφερθεί στα είδη και τα τηλεοπτικά προγράμματα, να δώσει συμβουλές και 

διαταγές, να ζητήσει αλλά και δώσεις οδηγίες για κάποιο δρόμο. 

12. Απλή δυνητική ή  δυνητική ενεστώτα ομαλών και ανώμαλων ρημάτων καθώς και 

η χρήση της. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για κάποια συναυλία, 

να ζητήσει μία χάρη, να δικαιολογηθεί, να προτείνει εναλλακτικές λύσεις, να 

εκφράσει μία πραγματοποιήσιμη επιθυμία, να ζητήσει κάτι ευγενικά, να εκφράσει 

προσωπική άποψη, να δώσει συμβουλές, να κάνει υποθέσεις, να αναφέρει τη 

γνώμη κάποιου άλλου ή μία είδηση ως φήμη. 

13. Σύνθετη δυνητική ή δυνητική παρακειμένου. Τρόπος με τον οποίο μπορεί 

κάποιος να εκφράσει μία επιθυμία που δεν πραγματοποιήθηκε ή δεν είναι 

πραγματοποιήσιμη, να μιλήσει για την μουσική και τους σύγχρονους Ιταλούς 

ερμηνευτές. Σύγκριση ως προς τη χρήση μεταξύ απλής και σύνθετης δυνητικής. 

 

 

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω 
της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
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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 

Ασκήσεις 13 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
20 

  

  

  
  

Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

75 

 

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. 

 Τελική αξιολόγηση: 

Τρίωρη γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει: 

Μετάφραση κειμένου στα ελληνικά 

Ασκήσεις κατανόησης και απόδοσης του νοήματος  του 
υπό εξέταση κειμένου στα ιταλικά. 

Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού. 

10. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 1.Nuovo Progetto Italiano 1. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. 
Libro dello studente. Livello elementare A1-A2. 
Συγγραφείς: T. Marin, S. Magnelli 
Έτος: Φεβρουάριος 2008 
Εκδόσεις:Edilingua 
2.  Nuovo Progetto Italiano 1. Edizione aggiornata. Libro dello studente. Quaderno degli 
esercizi e delle attività video. Livello elementare A1-A2. 
Συγγραφείς: L. Ruggeri, T. Marin, S. Magnelli 
Έτος: Φεβρουάριος 2013 
Εκδόσεις:Edilingua 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
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3. 55ΓΥΕ4 
Ιταλικά Γ' 

 
Αγελαρίδης Γεώργιος 

Ε.Ε.Π. Ιταλικής Γλώσσας, Α' βαθμίδας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

11. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΓΥΕ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ' χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιταλικά Γ' 

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 3 
   

   
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 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

12. 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  
8. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

9. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

10. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών στην ιταλική γλώσσα.       

Συγκεκριμένα:  
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• Προσφέρει μια σταθερή εναλλαγή επικοινωνιακών, γραμματικών και συντακτικών 

στοιχείων, προκειμένου οι φοιτητές να ανανεώνουν συνεχώς το ενδιαφέρον τους για 

την ιταλική γλώσσα. 

• Προσφέρει ένα πλούσιο λεξιλόγιο των σύγχρονων ιταλικών με τη χρήση σύντομων 

κειμένων πάνω στην καθημερινότητα, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Ιταλίας. 

• Παρέχει επίσης, μέσα από σύντομες δραστηριότητες,  τη δυνατότητα στους 

φοιτητές να ανακαλύψουν τη γραμματική και το συντακτικό, και στη συνέχεια να τα 

εφαρμόσουν σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις και δραστηριότητες. 

 

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:  

 

1. να γνωρίζουν το καινούριο ιταλικό λεξιλόγιο 

2. να κατανοούν την γραμματική και το συντακτικό της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο σχετικά  με τις γλώσσες και την πιστοποίηση 

της ιταλικής γλώσσας    

3. να έχουν μια γενική αλλά εμπεριστατωμένη γνώση της ιταλικής γλώσσας και του 

ιταλικού πολιτισμού. 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Σύνθετες προσωπικές αντωνυμίες (συνδυασμός έμμεσων και άμεσων 

προσωπικών αντωνυμιών). Οι σύνθετες αντωνυμίες μαζί με περιφραστικούς 

χρόνους. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να καθησυχάσει κάποιον ή να τον 

συγχαρεί, να εκφράσει δυσαρέσκεια, να ζητήσει συγγνώμη ή να απαντήσει στην 
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περίπτωση που του ζητούν συγγνώμη, να εκφράσει έκπληξη ή δυσπιστία. 

2. Ερωτηματικά επίθετα, αντωνυμίες και επιρρήματα. Τρόπος με τον οποίο μπορεί 

κάποιος να διηγηθεί ένα παρελθοντικό περιστατικό. Λεξιλόγιο σχετικά με το ιταλικό 

σχολικό σύστημα και τις πανεπιστημιακές σχολές καθώς και με τα σχετικά 

επαγγέλματα που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει. 

3. Οι αναφορικές αντωνυμίες. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να αναφερθεί σε 

παρεχόμενες υπηρεσίες της τράπεζας καθώς και τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

σχηματίσει ερωτήσεις, να διαβάσει και να γράψει ένα επίσημο ηλεκτρονικό μήνυμα.  

Προσφώνηση και αποφώνηση σε ένα επίσημο γράμμα ή  ηλεκτρονικό μήνυμα.   

4. Το chi, εκτός από ερωτηματική, ως αναφορικά αντωνυμία και οι αναφορικές 

αντωνυμίες colui che, colei che, coloro che.  Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να 

συγγράψει ένα βιογραφικό προκειμένου να διεκδικήσει μία θέση εργασίας. Ιταλικές 

παροιμίες. Μικρές αγγελίες και αναζήτηση εργασίας.  

5. Σχηματισμός γερούνδιου. Οι εκφράσεις stare + gerundio, stare per + infinito. 

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να διαβάσει μικρές αγγελίες να γράψει το 

βιογραφικό του και να υποστηρίξει μία συνέντευξη για εργασία. Λεξιλόγιο σχετικά 

με τα επαγγέλματα. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν να αναγνωστούν κείμενα 

σχετικά με το  ιταλικό οικονομικό θαύμα από την  μεταπολεμική περίοδο έως 

σήμερα. 

6. Σύγκριση μεταξύ δύο ουσιαστικών ή αντωνυμιών. Τα ρήματα farcela και 

andarsene. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να κάνει συγκρίσεις, να εκφράσει 

προτιμήσεις για πράγματα και πρόσωπα καθώς και να περιγράψει μια πόλη. 

Λεξιλόγιο σχετικά με γεωγραφικά ουσιαστικά και επίθετα. 

7. Σύγκριση μεταξύ δύο επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων, ποσοτήτων, προθέσεων 

+  ουσιαστικού. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να κλείσει δωμάτιο σε 

ξενοδοχείο, να ζητήσει και να δώσει σχετικές πληροφορίες. Λεξιλόγιο σχετικά με τις 

υπηρεσίες των ξενοδοχείων.  

8. Βαθμοί σύγκρισης επιθέτων και επιρρημάτων. Ο σχετικός και ο απόλυτος 

υπερθετικός βαθμός. Ανώμαλα παραθετικά σε συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό σε 

επίθετα και επιρρήματα. Λεξιλόγιο σχετικά με τα μνημεία της Φλωρεντίας. Τρόπος 

με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για ταξίδια και για διακοπές, να ζητήσει και 

δώσει πληροφορίες που αφορούν στον τουρισμό και να συντάξει μια επιστολή 

καταγγελίες προκειμένου να εκφράσει παράπονα για παρεχόμενες υπηρεσίες σε 

ξενοδοχείο.  

9. Σχηματισμός και χρήση του αορίστου των ομαλών και ανώμαλων ρημάτων. 

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για ιστορικά γεγονότα, να δώσει 
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διευκρινίσεις, να εξηγηθεί καλύτερα ή να διηγηθεί ένα παραμύθι. 

10. Β’ αόριστος: σχηματισμός και χρήση του. Οι λατινικοί αριθμοί. Τα τροπικά 

επιρρήματα. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να εκθέσει ιστορικά γεγονότα. Σε 

αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν να αναγνωστούν σύντομα κείμενα που 

αφορούν στην ιστορία της Ιταλίας από το 1400 έως σήμερα.    

11. Υποτακτική ενεστώτα και υποτακτική παρακειμένου: σχηματισμός και χρήση των 

δύο εγκλίσεων. Υποτακτική ενεστώτα των ανώμαλων ρημάτων. Τρόπος με τον οποίο 

μπορεί κάποιος να δώσει συμβουλές προκειμένου να είναι σε καλή φυσική 

κατάσταση και ευεξία καθώς και να μιλήσει ο καθένας για τις δικές του διατροφικές 

συνήθειες σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής.  

12. Σύγκριση των δύο προαναφερόμενων εγκλίσεων της υποτακτικής καθώς και 

συμφωνία των χρόνων σχετικά με τη χρονική βαθμίδα στην οποία αναφέρονται. 

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για το άγχος και τις αιτίες που το 

προκαλούν. Λεξιλόγιο σχετικά με τις αθλητικές επιστήμες. Σε αυτή την περίπτωση 

θα μπορούσαν να αναγνωστούν κείμενα σχετικά με τον αθλητισμό στην Ιταλία. 

13. Έμμεση προστακτική (γ’ ενικό και γ’ πληθυντικό πρόσωπο) των ομαλών και 

ανώμαλων ρημάτων. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για τις 

μουσικές προτιμήσεις του, να δώσει συμβουλές, οδηγίες, διαταγές, να ζητήσει και 

δώσει άδεια, να μιλήσει για την αγάπη, τον έρωτα και τη ζήλεια. 

 

 

14. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 

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, 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις 13 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
20 
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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 

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

75 

 

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. 

 Τελική αξιολόγηση: 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ιταλικά, η οποία 
περιλαμβάνει: 

Μετάφραση κειμένου στα ελληνικά. 

Ασκήσεις κατανόησης και απόδοσης του νοήματος  
του υπό εξέταση κειμένου στα ιταλικά. 

Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού. 

15. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 1.Nuovo Progetto Italiano 2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. 
Libro dello studente. Livello elementare Β1-Β2. 
Συγγραφείς: T. Marin, S. Magnelli 
Έτος: Φεβρουάριος 2008 
Εκδόσεις:Edilingua 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
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4. 55ΔΥΕ4 
Ιταλικά Δ' 

 
Αγελαρίδης Γεώργιος 

Ε.Ε.Π. Ιταλικής Γλώσσας, Α' βαθμίδας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

16. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΔΥΕ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ' εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιταλικά Δ' 

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 3 
   

   
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 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

17. 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  
11. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

12. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  

και Παράρτημα Β 

13. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών στην ιταλική γλώσσα.       

Συγκεκριμένα:  
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• Προσφέρει μια σταθερή εναλλαγή επικοινωνιακών, γραμματικών και 

συντακτικών στοιχείων, προκειμένου οι φοιτητές να ανανεώνουν συνεχώς το 

ενδιαφέρον τους για την ιταλική γλώσσα. 

• Προσφέρει ένα πλούσιο λεξιλόγιο των σύγχρονων ιταλικών με τη χρήση 

σύντομων κειμένων πάνω στην καθημερινότητα, την κουλτούρα και τον 

πολιτισμό της Ιταλίας. 

• Παρέχει επίσης, μέσα από σύντομες δραστηριότητες,  τη δυνατότητα στους 

φοιτητές να ανακαλύψουν τη γραμματική και το συντακτικό, και στη συνέχεια να 

τα εφαρμόσουν σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις και δραστηριότητες. 

 

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε 

θέση:  

 

1. να γνωρίζουν το καινούριο ιταλικό λεξιλόγιο 

2. να κατανοούν την γραμματική και το συντακτικό της ιταλικής γλώσσας σε 

επίπεδο Β1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο σχετικά  με τις γλώσσες 

και την πιστοποίηση της ιταλικής γλώσσας   

3. να έχουν μια γενική αλλά εμπεριστατωμένη γνώση της ιταλικής γλώσσας και 

του ιταλικού πολιτισμού. 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η έμμεση προστακτική μαζί αντωνυμίες. Η αρνητική έμμεση προστακτική. 
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Αόριστα επίθετα και αντωνυμίες. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να ζητήσει 

αλλά και να δώσει οδικές πληροφορίες. Λεξιλόγιο σχετικά με την όπερα και το 

θεωρείο ενός θεάτρου. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να γίνει λόγος για τη 

ζωή και έργο μεγάλων Ιταλών συνθετών λυρικής μουσικής.  

2. Υποτακτική παρατατικού και υπερσυντέλικου. Τρόπος με τον οποίο μπορεί 

κάποιος να μιλήσει για τα υπέρ και τα κατά του να ζει στην πόλη ή την εξοχή, να 

διαβάσει και να κατανοήσει αγγελίες από μεσιτικό γραφείο, να αγοράσει, να 

πουλήσει ή να νοικιάσει ένα σπίτι. 

3. Συμφωνία των χρόνων της υποτακτικής σε ενεστώτα, παρακείμενο, παρατατικό 

και υπερσυντέλικο.  Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να παρουσιάσει ένα 

γεγονός ως εύκολο, να μιλήσει για οικολογικές πρωτοβουλίες και τη δυνατότητα του 

να ζει κανείς στην πόλη. Επίσης να εκθέσει τους φόβους και τις ανησυχίες του 

σχετικά με το μέλλον του πλανήτη μας και να μιλήσει  για την ατομική και συλλογική 

οικολογική συνείδηση και την προστασία του περιβάλλοντος. 

4. Υποθετικοί λόγοι 1ου, 2ου και 3ου είδους. Σχηματισμός και χρήση των 

υποθετικών λόγων και στα τρία είδη. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να κάνει 

υποθέσεις, να συγχαρεί κάποιον, να εγκρίνει ή να αποδοκιμάσει κάτι, να δώσει 

συμβουλές για τη συγγραφή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος και να μιλήσει για την 

χρήση και την κατάχρηση της τεχνολογίας. 

5. Το γραμματικό τοπικό μόριο ci και το γραμματικό μεριστικό μόριο ne. Αναλυτικά 

η χρήση τους και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες συναντώνται σε ιδιωματισμούς.  

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να παρουσιάσει μία διαφημιστική προσφορά. 

Λεξιλόγιο που αφορά στο κινητό τηλέφωνο, τον υπολογιστή και τις καινούριες 

τεχνολογίες.  

6. Η παθητική φωνή: σχηματισμός και χρήση της. Τρόπος με τον οποίο μπορεί 

κάποιος να αναφέρει τις ειδήσεις ενός άρθρου, να ζητήσει επιβεβαίωση, να 

επιβεβαιώσει κάτι, να ενισχύσει μια δήλωση. Λεξιλόγιο σχετικά με την τέχνη του 

Μιχαήλ Αγγέλου.  

7. Ο σχηματισμός της παθητικής φωνής με τα ρήματα dovere και potere καθώς και ο 

σχηματισμός της με το ρήμα andare.  Λεξιλόγιο σχετικά τις διάσημες κρήνες 

(σιντριβάνια) της Ρώμης και την ζωή, το έργο και την τέχνη του Λεονάρντο 

Νταβίντσι. 

8. Ο σχηματισμός της παθητικής φωνής με το παθητικό si, όταν δεν υπάρχει 

ποιητικό αίτιο.  Το παθητικό si, στους απλούς και περιφραστικούς χρόνους. Ιταλικές 

παροιμίες στις οποίες γίνεται χρήση του  παθητικού si. Λεξιλόγιο σχετικά με την 

τέχνη γενικά και ειδικά με την σύγχρονη αρχιτεκτονική και τα σημερινό ιταλικό 
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design. 

9. Ευθύς και πλάγιος λόγος: οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στα ρήματα κατά το 

πέρασμα από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να 

διηγηθεί μια αρνητική εμπειρία, να εκφράσει αδιαφορία και να μιλήσει για 

σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως αυτό των ναρκωτικών. 

10. Ευθύς και πλάγιος λόγος: οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αντωνυμίες. 

Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για τα προβλήματα και της 

ανησυχίες των ανθρώπων της σύγχρονης εποχής. 

11. Ευθύς και πλάγιος λόγος: οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στα χρονικά 

επιρρήματα. Τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για τους άνδρες και τις 

γυναίκες και να αναφερθεί σε διακρίσεις και στερεότυπα που επικρατούν σήμερα 

στην κοινωνία. Λεξιλόγιο σχετικά με την ανεργία και τις επισφαλείς εργασίες, το 

χάσμα μεταξύ βόρειας και νότιας Ιταλίας, την οργανωμένη εγκληματικότητα, την 

λαθρομετανάστευση και την μείωση των γεννήσεων.  

12. Απλό γερούνδιο ή γερούνδιο ενεστώτα: σχηματισμός και χρήση του. Σύνθετο 

γερούνδιο ή γερούνδιο παρακειμένου: σχηματισμός και χρήση του. Απαρέμφατο  

ενεστώτα και απαρέμφατο παρακειμένου: σχηματισμός και χρήση τους. Τρόπος με 

τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για τα ζώδια και το ωροσκόπιο, να ζητήσει ή 

να δώσει συμβουλές όταν πρόκειται να αγοράσει ένα βιβλίο.  

13. Μετοχές ενεστώτα και παρακειμένου: σχηματισμός και χρήση τους. Τρόπος με 

τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για τι ωροσκόπιο και να αναφερθεί στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ζωδίου, να μιλήσει για βιβλία και να αναφερθεί 

γενικά στην σχέση των Ιταλών με τα βιβλία αλλά και στην δική του προσωπικά. Σε 

αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να γίνει μία σύντομη αναφορά στην ιστορία της 

Ιταλικής λογοτεχνίας από της αρχές της έως και σήμερα. 

 

 

19. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
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Επικοινωνία μέσω email 
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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις 13 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
20 

  

  

  

  
Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

75 

 

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. 

 Τελική αξιολόγηση: 

Τρίωρη γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει: 

Μετάφραση κειμένου στα ελληνικά. 

Ασκήσεις κατανόησης και απόδοσης του νοήματος  
του υπό εξέταση κειμένου στα ιταλικά. 

Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού. 

20. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: 1.Nuovo Progetto Italiano 2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. 
Libro dello studente. Livello elementare Β1-Β2. 
Συγγραφείς: T. Marin, S. Magnelli 
Έτος: Φεβρουάριος 2008 
Εκδόσεις:Edilingua 
2.  Nuovo Progetto Italiano 1. Edizione aggiornata. Libro dello studente. Quaderno degli 
esercizi e delle attività video. Livello elementare Β1-Β2. 
Συγγραφείς: L. Ruggeri, T. Marin, S. Magnelli 
Έτος: Ιούνιος 2013 
Εκδόσεις:Edilingua 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
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5. 55ΥΕΕ4 
Ιταλικά Ε' 

 
Αγελαρίδης Γεώργιος 

Ε.Ε.Π. Ιταλικής Γλώσσας, Α' βαθμίδας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

21. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΕ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε' χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιταλικά Ε' 

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 3 
   

   
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 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

22. 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  
14. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

15. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  

και Παράρτημα Β 

16. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών στην επιστημονική ορολογία της 
Τέχνης.        
Συγκεκριμένα:  
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• Προσφέρει  ένα πλούσιο, απλό, ξεκάθαρο και κατανοητό λεξιλόγιο για όλες τις 
καλλιτεχνικές εκφράσεις που εμφανίζονται στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως τον 20ο 
αιώνα. 
 • Προσφέρει  τη δυνατότητα στους φοιτητές, μέσω της ιστορίας της ιταλικής τέχνης, 
να γνωρίσουν τους Ιταλούς ζωγράφους, γλύπτες και αρχιτέκτονες. 
 • Παρέχει επίσης, μέσα από την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία των έργων 
τέχνης,  τη δυνατότητα στους φοιτητές να παθιαστούν με την ομορφιά, τα σχήματα, τα 
χρώματα και τις σημασίες που προσφέρει η τέχνη. 
 
  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:  
 
1. να γνωρίζουν το καινούριο ιταλικό λεξιλόγιο που αφορά στην Τέχνη 
2. να κατανοούν τεχνοτροπίες και καλλιτεχνικά ρεύματα 
3. να έχουν μια γενική αλλά εμπεριστατωμένη γνώση της ιταλικής τέχνης και του 
ιταλικού πολιτισμού. 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

23. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η τέχνη στην Ιταλία. Ο αρχαίος κόσμος. Η προ-ρωμαϊκή τέχνη. H ετρουσκική τέχνη 

(4ος -1ος αιώνας π.Χ.). 

2. H ελληνική τέχνη (8ος -1ος αιώνας π.Χ.). 

3. H ρωμαϊκή τέχνη (4ος αιώνας π.Χ. – 4ος αιώνας μ.Χ.). 

4. H παλαιοχριστιανική τέχνη (2ος  – 6ος αιώνας μ.Χ.). 

5. H βυζαντινή τέχνη (4ος – 6ος αιώνας μ.Χ.). 

6. Ο Μεσαίωνας. H ρομανική τέχνη (11ος – 12ος αιώνας μ.Χ.). 

7. H γοτθική τέχνη (13ος – 15ος αιώνας μ.Χ.). 

8. H αναγέννηση (15ος – 16ος αιώνας μ.Χ.). Η τέχνη του 1400 και του 1500. 
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Donatello, Masaccio, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Botticelli. 

9. Οι ιδιοφυίες του 1500:  Leonardo, Michelangelo, Raffaello Sanzio, Tiziano Vecellio. 

10. Η τέχνη του 1600. H τέχνη μπαρόκ  (17ος αιώνας μ.Χ.). 

11. Η τέχνη του 1700. H τέχνη ροκοκό  (18ος αιώνας μ.Χ.) και ο Νεοκλασικισμός 

(τέλος του 18ου – αρχές του 19ου αιώνα μ.Χ.). 

12. Η τέχνη του 1800. Οι κηλιδογράφοι  (19ος αιώνας μ.Χ.). Η ρομαντική τέχνη, ο 

ρυθμός Liberty ( τέλος του 19ου – αρχές του 20ου αιώνα μ.Χ.). Ο Πουαντιλισμός. 

13. Η τέχνη του 1900. 

 

 

24. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 
 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις 13 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
20 

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

75 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

 Τελική αξιολόγηση: 

Τρίωρη γραπτή εξέταση  η οποία περιλαμβάνει: 

Μετάφραση κειμένου στα ελληνικά. 

Ασκήσεις κατανόησης κειμένου με σωστό ή λάθος και 
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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. 

απόδοσης του νοήματος  του υπό εξέταση κειμένου σε 
ιταλική γλώσσα. 

Ασκήσεις με αντώνυμες και συνώνυμες λέξεις. 

Άσκηση με παραγωγή ιταλικών λέξεων. 

25. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  L' Italia è cultura. Livello B2-C1. Arte. 
Συγγραφέας: Maria Angela Cernigliano 
Έτος: Δεκέμβριος 2011 
Εκδόσεις:Edilingua 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
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6. 55ΥΕΣΤ4 
Ιταλικά ΣΤ' 

 
Αγελαρίδης Γεώργιος 

Ε.Ε.Π. Ιταλικής Γλώσσας, Α' βαθμίδας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

26. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΣΤ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ' εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιταλικά ΣΤ' 

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 3 
   

   
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 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

27. 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  
17. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

18. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

19. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών στην επιστημονική 
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ορολογία της Γεωγραφίας.        

Συγκεκριμένα:  

• Προσφέρει  ένα πλούσιο, απλό, ξεκάθαρο και κατανοητό λεξιλόγιο που 

αφορά στο ιταλικό έδαφος από γεωγραφική άποψη. 

 • Προσφέρει  τη δυνατότητα στους φοιτητές, μέσω της ποικιλίας των τοπίων 

να ανακαλύψουν τα διάφορα είδη ιταλικού περιβάλλοντος, να τα συγκρίνουν 

μεταξύ τους ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν την οικονομική και πολιτιστική 

ποικιλομορφία του ιταλικού πληθυσμού.  

 • Παρέχει επίσης, μέσα από την μελέτη είκοσι ιταλικών διαμερισμάτων,  τη 

δυνατότητα στους φοιτητές να εκτιμήσουν τις ιδιαιτερότητες από πόλεις, 

πεδιάδες, όρη, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, κλίμα, γεωργικές και βιομηχανικές 

δραστηριότητες του πληθυσμού όλης της Ιταλίας. 

 

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε 

θέση:  

 

1. να γνωρίζουν το καινούριο ιταλικό λεξιλόγιο που αφορά στην Γεωγραφία 

2. να κατανοούν τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής 

3. να έχουν μια γενική αλλά εμπεριστατωμένη γνώση του χαρακτήρα και των 

σχέσεων αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται ανάμεσα σε στοιχεία όπως το 

κλίμα, το υψόμετρο, τον πληθυσμό και τη χρησιμοποίηση του εδάφους. 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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28. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Γεωγραφία: Η Ιταλία. Η φυσιογνωμία της Ιταλίας. Ο πολιτικός χάρτης και η 

οικονομία της Ιταλίας. 

2. Οι περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας: το Πεδεμόντιο  

3. Οι περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας:   κοιλάδα της Aosta 

4. Οι περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας: η Λομβαρδία  

5. Οι περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας: η Λιγουρία 

6. Οι περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας: Τρεντίνο - Άλτο Άντιτζε  

7. Οι περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας: Βένετο 

8. Οι περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας: Φριούλι - Βενετία Τζούλια 

9. Οι περιφέρειες της Βόρειας Ιταλίας: η Εμίλια - Ρομάνια 

10. Οι περιφέρειες της Κεντρικής Ιταλίας: η Τοσκάνη 

11. Οι περιφέρειες της Κεντρικής Ιταλίας: οι Μάρκες 

12. Οι περιφέρειες της Κεντρικής Ιταλίας: το Λάτιο 

13. Οι περιφέρειες της Νότιας Ιταλίας: το Αμπρούτσο, η Μολίζε και η Καμπανία 

 

 

29. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις 13 
Αυτοτελής μελέτη και  
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(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 

προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

75 

 

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. 

 Τελική αξιολόγηση: 

Τρίωρη γραπτή εξέταση  η οποία περιλαμβάνει: 

Μετάφραση κειμένου στα ελληνικά. 

Ασκήσεις κατανόησης κειμένου με σωστό ή λάθος 
και απόδοσης του νοήματος  του υπό εξέταση 
κειμένου σε ιταλική γλώσσα. 

Ασκήσεις με αντώνυμες και συνώνυμες λέξεις. 

Άσκηση με παραγωγή ιταλικών λέξεων. 

30. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: L' Italia è cultura. Livello B2-C1. Geografia. 
Συγγραφέας: Maria Angela Cernigliano 
Έτος: Οκτώβριος 2009 
Εκδόσεις:Edilingua 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
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7. 55ΥΕΖ4 
Ιταλικά Ζ' 

 
Αγελαρίδης Γεώργιος 

Ε.Ε.Π. Ιταλικής Γλώσσας, Α' βαθμίδας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

31. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΖ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ' χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιταλικά Ζ' 

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 3 
   

   
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 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

32. 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  
20. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

21. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  

και Παράρτημα Β 

22. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών στην επιστημονική ορολογία της 

Ιστορίας.        
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Συγκεκριμένα:  

• Προσφέρει  ένα πλούσιο, απλό, ξεκάθαρο και κατανοητό λεξιλόγιο που αφορά στην 

ιστορία της Ιταλίας από την προϊστορική περίοδο έως τις μέρες μας. 

• Προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση στην ιταλική ιστορία 

 • Προσφέρει  τη δυνατότητα στους φοιτητές να ανακαλύψουν διάφορες πτυχές και 

περιόδους της ιταλικής ιστορίας. 

• Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους φοιτητές να μπορέσουν να μοιραστούν 

εμπειρίες και να συμμετάσχουν σε ιστορικά γεγονότα που έχουν καθοριστική σημασία 

για το σχηματισμό της σημερινής Ιταλίας. 

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:  

 

1. να γνωρίζουν το καινούριο ιταλικό λεξιλόγιο που αφορά στην Ιστορία 

2. να γνωρίζουν την ιστορική πορεία και τους κυριότερους σταθμούς της ιταλικής 

ιστορίας 

3. να κατανοούν τα αίτια και τα αποτελέσματα των διαφόρων ιστορικών γεγονότων 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

33. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η ιστορία της Ιταλίας: Προϊστορία, η Αρχαία Ιταλία, οι Ετρούσκοι 

2. Οι Έλληνες της Ιταλίας. Οι φοίνικες. 

3. Η Ρώμη κυρίαρχος του κόσμου: η ίδρυση της Ρώμης μεταξύ ιστορίας και θρύλου. 
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Η δημοκρατία στη Ρώμη. 

4. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τα τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

5. Οι Βάρβαροι στην Ιταλία. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Δύσης. Ο Μεσαίωνας. 

6. Ο πρώιμος Μεσαίωνας: ο Καρλομάγνος και η φεουδαρχία.  

7. Η Αγία Γερμανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι Επίσκοποι-Κόμητες. Ο Ύστερος 

Μεσαίωνας: η οικονομική ανάκαμψη μετά το έτος 1000 και η δημιουργία των 

Δήμων.  

8. Οι Άραβες και οι Νορμανδοί στην Σικελία. 

9. Η Αναγέννηση: ε εποχή των Δεσποτάτων και των Πριγκιπάτων  

10. Η σύγχρονη εποχή: η ανακάλυψη της Αμερικής, η δημιουργία των Εθνικών 

Κρατών και η παρουσία των Ισπανών στην Ιταλία.  

11. Ο 18ος αιώνας: ο αιώνας του Διαφωτισμού. 

12. Ο 19ος αιώνας: το Συνέδριο της Βιέννης, η εθνική αναγέννηση και η 

Καρμπονερία. 

13. Ο Mazzini και η Νέα Ιταλία. 

 

34. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις 13 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
20 
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οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

75 

 

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. 

 Τελική αξιολόγηση: 

Τρίωρη γραπτή εξέταση  η οποία περιλαμβάνει: 

Μετάφραση κειμένου στα ελληνικά. 

Ασκήσεις κατανόησης κειμένου με σωστό ή λάθος 
και απόδοσης του νοήματος  του υπό εξέταση 
κειμένου σε ιταλική γλώσσα. 

Ασκήσεις με αντώνυμες και συνώνυμες λέξεις. 

Άσκηση με παραγωγή ιταλικών λέξεων. 

35. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα:  L' Italia è cultura. Livello B2-C1. Storia. 
Συγγραφέας: Maria Angela Cernigliano 
Έτος: Οκτώβριος 2008 
Εκδόσεις:Edilingua 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
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8. 55ΥΕΗ4 
Ιταλικά Η' 

 
Αγελαρίδης Γεώργιος 

Ε.Ε.Π. Ιταλικής Γλώσσας, Α' βαθμίδας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

36. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55ΥΕΗ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η' εαρινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιταλικά Η' 

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 3 
   

   
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 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

37. 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  
23. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

24. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  

και Παράρτημα Β 

25. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Στόχος του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών στην επιστημονική 

Downloaded from eduguide.gr



455 

 

ορολογία της Λογοτεχνίας.        

Συγκεκριμένα:  

• Προσφέρει  ένα πλούσιο, απλό, ξεκάθαρο και κατανοητό λεξιλόγιο που 

αφορά στην ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας από την εμφάνισή της έως τις 

μέρες μας. 

• Προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση στην ιταλική λογοτεχνία 

 • Προσφέρει  τη δυνατότητα στους φοιτητές να ανακαλύψουν διάφορους 

Ιταλούς λογοτέχνες αλλά και λογοτεχνικά έργα. 

• Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους φοιτητές να μπορέσουν να εκτιμήσουν 

τα αριστουργήματα, τους πρωταγωνιστές και τις λογοτεχνικές τάσεις της 

ιστορίας της ιταλικής λογοτεχνίας. 

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι σε 

θέση:  

 

1. να γνωρίζουν το καινούριο ιταλικό λεξιλόγιο που αφορά στην Λογοτεχνία 

2. να γνωρίζουν την ιστορική πορεία και τους κυριότερους σταθμούς της ιταλικής 

λογοτεχνίας 

2. να κατανοούν τα ζητήματα δομής, λειτουργίας, ανάλυσης, περιγραφής και 

αξιολόγησης των έργων της ιταλικής λογοτεχνίας. 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

38. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1. Η Λογοτεχνία στην Ιταλία: η  γέννηση της λογοτεχνίας σε κοινή λαϊκή γλώσσα 

2. Το 1300: οι τρεις μεγάλοι λογοτέχνες. Δάντης (1265-1321) 

3. Το 1300: οι τρεις μεγάλοι λογοτέχνες. Πετράρχης (1304-1374) 

4. Το 1300: οι τρεις μεγάλοι λογοτέχνες. Βοκκάκιος (1313-1375) 

5. Το 1400: ο Ουμανισμός 

6. Το 1500: η Αναγέννηση 

7. Ludovico Ariosto (1474-1533) 

8. Niccolò Machiavelli (1469-1527) 

9. Torquato tasso  (1544-1595) 

10. Η σύγχρονη εποχή. Το 1600: το Μπαρόκ. Το 1700: η Αρκαδία και ο Διαφωτισμός. 

11. Ugo Foscolo (1778-1827), Alessandro Manzoni (1785-1873), Giacomo Leopardi 

(1798-1837). 

12. Η επιστροφή στον κλασικισμό:  Giosuè Carducci (1835-1907) 

13. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η ανέμελη ζωή και ο Βερισμός/Ρεαλισμός. Η 

εποχή της παρακμής. 

 

 

39. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

Χρήση Power Point 
 
Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 
 
Επικοινωνία μέσω email 

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 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις 13 
Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

 
20 
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(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 

  

  

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

75 

 

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. 

 Τελική αξιολόγηση: 

Τρίωρη γραπτή εξέταση  η οποία περιλαμβάνει: 

Μετάφραση κειμένου στα ελληνικά. 

Ασκήσεις κατανόησης κειμένου με σωστό ή λάθος 
και απόδοσης του νοήματος  του υπό εξέταση 
κειμένου σε ιταλική γλώσσα. 

Ασκήσεις με αντώνυμες και συνώνυμες λέξεις. 

Άσκηση με παραγωγή ιταλικών λέξεων. 

40. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Συγγράμματα: L' Italia è cultura. Livello B2-C1. Letteratura. 
Συγγραφέας: Maria Angela Cernigliano 
Έτος: Μάρτιος 2009 
Εκδόσεις:Edilingua 
 
• Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
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