
Πληροφορίες Μαθήματος 

Τίτλος ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ / OTHER POETIC GENRES  

Κωδικός ΛΦΙ175 

Σχολή Φιλοσοφική 

Τμήμα Φιλολογίας 

Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό 

Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή 

Γνωστικό Αντικείμενο ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Κοινό Όχι 

Κατάσταση Μη Ενεργό 

Course ID  

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταβατικό ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0 

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS 

Κλασικής Φιλολογίας (ΠΠΔΕ)  Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Χειμερινό/Εαρινό - 6 

 

Πληροφορίες Τάξης 

Τίτλος ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018 

Περίοδος Τάξης Χειμερινή 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ  

Ώρες Εβδομαδιαία 3 

Class ID  

Τύπος Μαθήματος 
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 Επιστημονικής Περιοχής 

Τρόπος Παράδοσης 

 Πρόσωπο με πρόσωπο 

Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος 

  

Erasmus 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής. 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

 Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι οι εξής: (α) να γνωρίσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τους 

εκπροσώπους και τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ποιητικού είδους ή ενός ποιητικού ρεύματος 

(β) να μελετήσουν αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτού του είδους (γ) να αναγνωρίζουν την 

τυπολογία και τα ειδολογικά χαρακτηριστικά του (δ) να ασκηθούν στην ερμηνεία 

συγκεκριμένων κειμένων εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους από προηγούμενα μαθήματα (ε) να 

κατανοούν τους προβληματισμούς της έρευνας για το είδος και το κείμενο που μελετούν. 

Γενικές Ικανότητες 

 Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

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

απαραίτητων τεχνολογιών 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Στον κωδικό αυτό εξετάζονται λατινικά κείμενα που εκπροσωπούν άλλα είδη από το έπος, το 

δράμα και το επίγραμμα ή ανθολόγια κειμένων από ποικίλα είδη. Όπως συμβαίνει γενικά στα 

επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης, οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία αφενός να 

αξιοποιήσουν τυπικές γνώσεις σε επίπεδο γλωσσικό, κειμενικό, γραμματολογικό και 



ερμηνευτικό, που απέκτησαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα, και αφετέρου να εμβαθύνουν σε 

ειδικότερες όψεις και σε ερευνητικά προβλήματα της λατινικής ποίησης. Το ειδικότερο 

περιεχόμενο του μαθήματος καθορίζεται από το θέμα που επιλέγει κάθε διδάσκων ή 

διδάσκουσα. Για το χειμερινό εξάμηνο 2017-18 το μάθημα θα διδάξει μεταδιδάκτορας που θα 

προσληφθεί έπειτα από προκήρυξη  και θα ορίσει και το ακριβές διδακτικό περιεχόμενο.  

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού 

 Σημειώσεις 

 Βιβλίο 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

Χρήση Τ.Π.Ε. 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Οργάνωση Μαθήματος 

Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus 

Διαλέξεις 84 3 ✓  ✓ 

Εξετάσεις 84 3 ✓  ✓ 

Σύνολο 168 6    

Αξιολόγηση Φοιτητών 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών 

 Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική) 

 Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική) 

 Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική) 

Τελευταία Επικαιροποίηση 
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