ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ
ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ.
Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009, ζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο αξηζ. 15,
εκεξ. 04.04.2008, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Αιβαλίαο «Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ
ζπνπδψλ ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», ε νπνία ζηεξίδεηαη
ζηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα, νη ζπνπδέο ζην Σκήκα νξγαλψζεθαλ ζε δχν
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζε ζχλνιν 9 εμακήλσλ θαη 270 καζεηηθέο κνλάδεο (ECTS).
Σν πξώην, bachelor, είλαη ηξηεηέο (6 εμάκελα) θαη 180 καζεηηθέο κνλάδεο
(ECTS). Σα αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο Διιεληθήο Γιψζζαο,
Διιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Απνλέκεη πηπρίν “ Βachelor ζηην
Ελληνική Γλώζζα, Λογοηεσνία και Ελληνικό πολιηιζμό”
Σν δεύηεξν, επαγγελμαηικού Μάζηεπ, είλαη δηάξθεηαο 1, 5 εηψλ (3 εμάκελα)
θαη 90 ECTS. Ζ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζθέπηεηαη κε ηελ απνλνκή πηπρίνπ ζηελ
εηδηθφηεηα «Γάζθαινο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ
Πνιηηηζκνχ.
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ
Πνιηηηζκνχ, ζηα δχν πξνγξάκκαηα, κπνξνχλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ επαγγεικαηηθά ζε
δηάθνξνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ηνκείο θαη ππεξεζίεο:









ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα ζηα ζρνιεία ηεο
Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο.
ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε , έπεηηα απφ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη
απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.
ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε.
ηε δεκφζηα δηνίθεζε (δηπισκαηηθφ ζψκα, ππνπξγεία, πεξηθέξεηεο) θαη ζηνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο .
ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, (ή θαη γεληθψο
κεηαθξαζηέο)
ηνλ ηνπξηζκφ.
ηε δεκνζηνγξαθία.
ε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.

ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ
«Βachelor ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ινγνηερλία θαη ηνλ ειιεληθό
πνιηηηζκό»
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ “Βachelor ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, Λνγνηερλία θαη
Διιεληθφ πνιηηηζκφ” δηδάζθεηαη ζην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη
Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ.
Ζ πινπνίεζή ηνπ άξρηζε κε βάζε ηελ απφθαζε αξηζ. 15, εκεξνκελία 04. 04.
2008, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Αιβαλίαο «Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ζηα
δεκφζηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο».
Οη ζπνπδέο bachelor δηαξθνχλ 3 έηε κε δχν εμάκελα αλά έηνο. Απνηειείηαη
απφ 180 καζεηηθέο κνλάδεο (ECTS). Σν θάζε εμάκελν δηαξθεί 15 καζεζηαθέο
εβδνκάδεο. Πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη καζήκαηα επηινγήο απφ ηνπο
βαζηθνύο ηνκείο, ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ηνπ
ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ (αξραίνπ, βπδαληηλνχ θαη ζχγρξνλνπ).
Μεηά ην πέξαο κε επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ν θνηηεηήο απνρηά ην
πηπρίν «Βachelor ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, Λνγνηερλία θαη Διιεληθφ πνιηηηζκφ».
Μέζα απφ ην ζπλδπαζκφ καζεκάησλ Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνχ
πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο, δηαβαζκηζκέλεο γλψζεηο ζε γεληθφ θαη εηδηθεπκέλν
επίπεδν, θαζψο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ αλεμάξηεηε επηζηεκνληθή
εκβάζπλζή ηνπο.
ηόρνη ηνπ Σκήκαηνο
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ “ Βachelor ζηελ Διιεληθή
Γιψζζα, Λνγνηερλία θαη Διιεληθφ πνιηηηζκφ” ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Γιψζζαο,
Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ απνζθνπεί ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θνηηεηψλ κε
παλεπηζηεκηαθέο γλψζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα καζεηηθά αληηθείκελα.
ε εθαξκνζκέλν επίπεδν απνβιέπεη ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη
δεμηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηθαλφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ απφ ηνπο απνθνίηνπο
ζηνπο ηνκείο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηεο κεηάθξαζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ
γεληθφηεξα.
Οη γεληθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξέρεη ζηνπο
απφθνηηνπο ηε δπλαηφηεηα:
α) λα απνθηήζνπλ ην ζεσξεηηθφ θαη πξαρηηθφ επίπεδν γλψζεσλ ζε φ, ηη αθνξά
ηε δνκή θαη ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο,
β) λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ ζεσξηψλ πεξί γιψζζαο θαη
πεξί κάζεζεο ηεο γιψζζαο, πεξί ινγνηερλίαο θαη ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο γηα ηελ
επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ,
γ) λα ζπλδέζνπλ ηηο γισζζνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κε πεδία
εθαξκνγήο, ζηελ επηθνηλσλία, ηε κεηάθξαζε θιπ,
δ) λα γλσξίζνπλ ηε ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο,
ε) λα κειεηήζνπλ εθθάλζεηο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη

ζη) λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κέζα ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο
έξεπλαο.
Ζ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηφρσλ πξνβιέπεηαη κέζα απφ ηε ζπνπδή
καζεκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη
Γισζζνινγίαο (Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο), ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο
(αξραίαο θαη λέαο) θαη ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ.
Ζ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ δηδάζθνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ζηελ αιβαληθή (θπξίσο γηα ηε γλψζε ηεο αιβαληθήο)
Δπνκέλσο, ε επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ.
Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζην πιαίζην
ησλ εμειίμεσλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ ζηε ρψξα θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
γεληθφηεξα, θαζψο θαη ζε αληαπφθξηζε ηεο εηδηθήο απνζηνιήο ηνπ Σκήκαηνο σο πξνο
ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ζηνπο ηνκείο απηνχο ζηελ εζληθή ειιεληθή κεηνλφηεηα
ζηελ Αιβαλία.

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
BACHELOR
Αθαδεκαϊθό Έηνο 2014 – 2015
Πξψην έηνο
Καζεγεηήο/ θαζεγεηέο

Σίηινο Ώξεο

Μάζεκα

Σαθη κέιινο Γηδαθη,
πξνζσπ (ΣΜΓΠ)
Με απφζπαζε (ΑΠΟΠ)

Δμάκελα Η , ΗΗ
1

Λανγξαθία

Παλαγηψηεο Μπάξθαο

2

Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο θαη
Ρψκεο
Νενειιεληθή ινγνηερ (XI-XVII αη.)

Αιέμαλδξνο Μπφκπνιεο

3
4

5
6

7

8

Νενειιεληθή Γιψζζα
1: Νενειιελ Γιψζζα (Μνξθνινγία)
2: Νενειιελ Γιψζζα (πληαρηηθφ)
Αιβαληθή γιψζζα
1: Αιβαληθή γιψζζα (Μνξθνινγία)
2: Αιβαληθή γιψζζα (πληαρηηθφ)
Γισζζηθέο παξαηεξήζεηο
1:Καλφλεο νξζνγξ. ειιελ. γιψζζαο
2: Αξραία ειιεληθά
Μαζήκαηα επηινγήο
Αλαιχζεηο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ
Αιβαληθή ιεμηθνινγία
Πιεξνθνξηθή
Αγγιηθή γιψζζα

Doc.Dr 67,5

(ΣΜΓΠ)

67,5

(ΣΜΓΠ)

Μηξέιια Κψηζηα

Msc

67,5

(ΣΜΓΠ)

Νηνλίθα Μπφκπνιε
Δπαλζία Γηνβάλε

Msc
Msc

67,5
67,5

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

Δληιίξα Μάλζνπ
Θσκά Γήκα

Doc.Dr 52,5
Prof.Dr 52,5

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

Νηνλίθα Μπφκπνιε
Δπζαιία Σζνχθια
Παλαγηψηεο Μπάξθαο
Αξηνχξ Ληάκατ
Κψζηαο Υίιηαο
Εακίξα Μεξθνχξη

Msc
Msc

67,5
67,5

(ΣΜΓΠ)
(ΑΠΟΠ

Doc.Dr 60
Prof.Dr
Prof.Dr
Msc
52,5

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

Καζεγεηήο/ θαζεγεηέο

Σίηινο Ώξεο

Σαθη κέιινο Γηδαθη,
πξνζσπ (ΣΜΓΠ)
Με απφζπαζε (ΑΠΟΠ)

Νηνλίθα Μπφκπνιε
Γεκήηξεο Σζφληεο
Oιηέηα Πφιηνπ

Ma.
Prof.Dr
Msc

(ΣΜΓΠ)
(ΑΠΟΠ
(ΣΜΓΠ)

Μηξέιια Κψηζηα
Μηξέιια Κψηζηα

Msc
Msc

67,5
67,5

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

Δπαλζία Γηνβάλε
Κσζηάλησ Ξέξξα
Παλαγηψηεο Μπάξθαο

Msc
67,5
Msc
67,5
Doc.Dr 60

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

Λνξέηα Γφζθα
Κσζηάλησ Ξέξξα
Λνξέηα Γφζθα

Msc
Msc
Msc

45

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

Kostando Ksera
Oιηέηα Πφιηνπ

Msc
Msc

67,5
67,5

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

Γεχηεξν έηνο
Μάζεκα
1

2
3

4

5

Ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο
1:Βπδαλη. ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο
2: Αξραηνινγία ζηελ αξραία Ήπεηξν
Αξραίν ειιεληθφ έπνο
Νενειιεληθή ινγνηερλία
1: Νενειιελ ινγνη. (Γηαθσηηζκφο)
2 Νενειιεληθή ινγνηερ (XΗΥ αη.)
Γεληθή γισζζνινγία
1: Λεμηθνινγία - εκαζηνινγία
2: Δηζαγσγή ζηε γισζζνινγία
Θεσξία ηεο ινγνηερλίαο

Μαζήκαηα επηινγήο
6 Αιβαληθή ιανγξαθία
Γηαιεθηνινγία
Αιβαληθή ινγνηερλία
7
Γηδαθηηθή κεζνδνινγία
1: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία
2: Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο αγσγήο

60
60
60

Σξίην έηνο
Καζεγεηήο/ θαζεγεηέο

Σίηινο Ώξεο

Σαθη κέιινο Γηδαθη,
πξνζσπ (ΣΜΓΠ)
Με απφζπαζε (ΑΠΟΠ)

Παλαγηψηεο Μπάξθαο

Doc.Dr 60

(ΣΜΓΠ)

Νηνλίθα Μπφκπνιε
Κσζηάλησ Ξέξξα

Msc
Msc

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

Oιηέηα Πφιηνπ
Μηξέιια Κψηζηα
Παλαγηψηεο Μπάξθαο

Msc
67,5
Msc
67,5
Doc.Dr 67,5

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

Γηάλλεο Γηάλλεο
Δπαλζία Γηνβάλε
Γηάλλεο Γηάλλεο

Msc
Msc
Msc

(ΑΠΟΠ
(ΣΜΓΠ)
(ΑΠΟΠ

Μηξέιια Κψηζηα
Λνξέηα Γφζθα

Msc
Msc
Msc

Μάζεκα

1.
2.

3.

4

5
6.

Θεωξία ηεο κεηάθξαζεο
Ηζηνξία πνιηηηζκνχ θαη ηέρλεο
1: Γηαρξνλ εμέηαζε ηνπ ειιελ πνιηη
2: Ηζηνξία ηεο ηέρλεο
Νενειιεληθή ινγνηερλία
1: Δηζαγ. ζην αξραίν ειιεληθ δξάκα
2: Νενειιεληθή ινγνηερλία (ΥΥαη.)
3: πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ζηελ
ειιελν-αιβαληθή ινγνηερλία
Διιεληθή γιψζζα
1: Ηζηνξηθή γξακκαηηθή
2: Τθνινγία
Κνηλσληνγισζζνινγία
Μαζήκαηα επηινγήο
Λνγνηερλία ηεο γεληάο 30’
Ηζηνξία ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο
Ολνκαηνινγία

Κσζηάλησ Ξέξξα
7

Πηπρηαθή εξγαζία

60
60

67,5
67,5
60
45

(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)
(ΣΜΓΠ)

ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ

«Bachelor ζηε γιώζζα, ινγνηερλία θαη ειιεληθό πνιηηηζκό»
ΠΡΧΣΟ ΔΣΟ
Λανγξαθία

Γηδάζθσλ Παλαγηώηεο Μπάξθαο

Σν κάζεκα εμεηάδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ζηε ζπνπδή ηεο
Λανγξαθίαο θαη εηδηθά ηεο ιανγξαθίαο ζηελ Διιάδα θαη κε ηε ιανγξαθία ζην ρψξν
ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηε Αιβαλία. Αζρνιείηαη κε ηηο ζχγρξνλεο
ζεσξεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ιανγξαθίαο, φπσο θαη κε ηελ έξεπλα
θαη ζπνπδή ιανγξαθηθψλ θεηκέλσλ, ηφζν ηεο θηινινγηθήο ιανγξαθίαο, φζν θαη ηνπ
πιηθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ.
Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη ηεο Ρώκεο. Γηδάζθσλ Αιέμαλδξνο Μπόκπνιεο
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ε
δηακφξθσζε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. ην κάζεκα εμεηάδεηαη ε πνιηηηθή ηζηνξία ηεο
Διιάδνο απφ ηελ θάζνδν ησλ Πξσηνειιήλσλ κέρξη θαη ηελ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία.
Νενειιεληθή γιώζζα
Νενειιεληθή γιώζζα (Μνξθνινγία)
Νενειιεληθή γιώζζα (πληαρηηθφ)

Γηδάζθνπζα Νηνλίθα Μπόκπνιε
Γηδάζθνπζα Δπαλζία Μπαξνύηα

Μνξθνινγία
ην κάζεκα απηφ αζρνινχκαζηε κε ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ
ιέμεσλ. πγθεθξηκέλα, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηε δνκή ησλ
ιέμεσλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπο θαη ησλ βαζηθψλ ηνπο
ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ζρεκαηηζκνχ ιέμεσλ, ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιίζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζχλζεζεο, θαζψο θαη ηε ζρέζε
ηεο κνξθνινγίαο κε ηνπο ηνκείο ηνπ ιεμηθνχ, ηεο θσλνινγίαο θαη ηεο ζχληαμεο.
Σπληαθηηθό
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πληαθηηθνχ είλαη ε ελαζρφιεζε κε ηηο ζπληαθηηθέο
δνκέο ηεο γιψζζαο, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηε ζεκαζία ηνπο.
Μέζσ απηνχ ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνπκε ηε ζπληαθηηθή δνκή ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο, πεξηγξάθνπκε φια ηα ζπληαθηηθά θαηλφκελα, αλαθαιχπηνπκε ηηο ζπλδέζεηο
θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ιφγνπ.
Νενειιεληθή ινγνηερλία (ΥΗ–ΥVII αη.) Γηδάζθνπζα Μηξέιια Καξαληδά - Κώηζηα
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηα βαζηθά δεηήκαηα
ηνπ ρψξνπ ηεο Γξακκαηνινγίαο, ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο λενειιεληθήο
ινγνηερλίαο απφ ηηο απαξρέο ηεο έσο θαη ην ηέινο ην 1669, ε εμνηθείσζε κε ηηο
θπξηφηεξεο ηζηνξίεο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε θξηηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Ζ
λενειιεληθή ινγνηερλία κειεηάηαη ζην πιαίζην ησλ ηζηνξηθψλ-θνηλσληθψλ θαη
πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνζδηφξηζαλ ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξφζιεςή ηεο,
θαζψο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ηελ

ηζηνξηθφηεηα ηεο αηζζεηηθήο θχζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ινγνηερλίαο. Θα εμεηάζνπκε
ηε ινγνηερλία πξηλ θαη κεηά απφ ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηε ινγνηερλία
ζηα θξαγθνθξαηνχκελα θαη ζηα ηνπξθνθξαηνχκελα κέξε θαζψο θαη ηελ Κξεηηθή
Λνγνηερλία.
Αιβαληθή γιώζζα
Αιβαληθή γιώζζα (Μνξθνινγία)
Αιβαληθή γιώζζα (πληαρηηθφ)

Γηδάζθνπζα Δληιίξα Μάλζνπ
Γηδάζθσλ Θωκάο Γήκα

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επηζθφπεζε ηεο δνκήο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο
θαη ε αλάπηπμε βαζηθψλ γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ γηα λα είλαη
δπλαηή ε επηθνηλσλία κε αιβαλφθσλνπο νκηιεηέο. ηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη ε
αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε ζσζηή
ρξήζε ησλ βαζηθψλ κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ
ιεμηινγίνπ.
Γιωζζηθέο παξαηεξήζεηο
Οξζνγξαθία ειιεληθήο γιώζζαο
Αξραία ειιεληθή γιώζζα

Γηδάζθνπζα Νηνλίθα Μπόκπνιε
Γηδαζθνπζα Δπζαιία Σζνύθια

1. Οξζνγξαθία ειιεληθήο γιώζζαο
ην κάζεκα απηφ αζρνινχκαζηε κε πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ
απαζρνινχλ ηνπο ρξήζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη
γεληθφηεξα ζέκαηα νξζήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο καο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζνγξαθία
ηεο ειιεληθήο, ζηνλ ηνληζκφ, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ δηαθφξσλ ηχπσλ, ζηελ
θιίζε, ζηελ πξνθνξά θιπ.
2.Αξραία ειιεληθή γιώζζα
θνπφο: ε απηφ ην κάζεκα νη θνηηεηέο ζα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθνινγίαο, ηεο ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο αξραηνειιεληθήο
γιψζζαο. Καηαλφεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ ηζηνξηθή ηεο πξννπηηθή θαη ε
εκπέδσζε ηεο ηζηνξηθήο εμήγεζεο γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ. Παξνρή γισζζνινγηθήο
παηδείαο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (ε αξραία
ειιεληθή γιψζζα σο ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νξγάλσζε, νηθνλνκία,
λνκνηέιεηα). Καηαλφεζε θεηκέλσλ ηνπ αξραηνειιεληθνχ ιφγνπ, ε αλάιπζε ησλ
εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
Μαζήκαηα επηινγήο
Αλάιπζε ινγνηερληθώλ θεηκέλωλ

Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα - Ξέξξα

Θα αζρνιεζνχκε κε ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Ζ
ινγνηερλία ζαλ ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζαλ αηζζεηηθή απφιαπζε. Σα
ινγνηερληθά ξεχκαηα, νη ζρνιέο θαη ηα ινγνηερληθά είδε ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
ηνπ καζήκαηνο.
Αθφκε ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ έρνληαο σο
ζηφρν ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, ηελ θαιιηέξγεηα αλζξσπίλσλ αμηψλ, ηεο επαηζζεζίαο
θαη ηεο δηάλνηαο ηνπ αλαγλψζηε πνπ απνξξένπλ απφ ζεκαληηθά ινγνηερληθά έξγα.
Αλάιπζε ησλ πην ζεκαληηθψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ απφ ηελ ειιεληθή, αιβαληθή θαη
παγθφζκηα ινγνηερλία.

Αιβαληθή ιεμηθνινγία

Γηδάζθσλ Αξηνύξ Λάκαϊ

Σν κάζεκα απηφ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ αιβαληθή ιεμηθνινγία. Οη
δηάθνξεο πηπρέο ηεο ιέμεο πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ ηα δηάθνξα επίπεδα αλάιπζεο.
Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ιεμηθνχ
απνζέκαηνο ηεο Αιβαληθήο. Με ηε ρξήζε κεγάιεο πνηθηιίαο παξαδεηγκάησλ απφ ηελ
αιβαληθή γιψζζα εμεηάδνληαη δηεμνδηθά νη κνξθνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνχ
ιέμεσλ θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ. Μέζα ζην πιαίζην ηεο ζηελήο ζρέζεο πνπ
δηέπεη ηε ιεμηθνινγία κε ηε ιεμηθνγξαθία κειεηάηαη, επίζεο, ε ηππνινγία ησλ
ιεμηθψλ, ν ηξφπνο δειαδή κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη νξγαλψλνληαη ηα
ιήκκαηα.
Πιεξνθνξηθή

Γηδάζθσλ Κώζηαο Υίιηαο

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη:
Τπνινγηζηέο θαη αιγφξηζκνη, ε ηεξάξρεζε ηνπ πιηθνχ-ινγηζκηθνχ, ζρεδίαζε
αιγνξίζκσλ, ππνινγηζηκφηεηα, πνιππινθφηεηα θαη νξζφηεηα αιγνξίζκσλ, δνκή θαη
ιεηηνπξγία ππνινγηζηψλ, ηεξαξρία ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, επηθνηλσλία κε
ηνπο ππνινγηζηέο, κεηαθξαζηέο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα,
ηερλεηή λνεκνζχλε, θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Γίθηπα επηθνηλσλίαο. Αξρηηεθηνληθή
δηθηχσλ ζε επίπεδα θαη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ. Μέζνδνη κεηαγσγήο δεδνκέλσλ.
Σερλνινγία Internet. Γίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ.
Αγγιηθή γιώζζα

Γηδάζθνπζα Εακίξα Μεξθνύξη

Ο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγγιηθήο σο κάζεκα είλαη ε
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν κε
ζηφρν ηελ επηθνηλσλία ζε πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη
εηδηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε
ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (αθνπζηηθή δεμηφηεηα, δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο, αλάγλσζε
θαη γξαθή) ηελ αθνκνίσζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο πξνθνξάο ηεο
γιψζζαο.

ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΣΟ
Ηζηνξία, αξραηνινγία θαη πνιηηηζκόο
1. Βπδαληηλή ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο
2. Αξραηνινγία ζηελ αξραία Ήπεηξν

Γηδάζθνπζα Νηνλίθα Μπόκπνιε
Γηδάζθσλ Γεκήηξεο Σζόληεο

Βπδαληηλή ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο
ην κάζεκα απηφ πεξηγξάθνπκε ηα θπξηφηεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο
πεξηφδνπ απφ ην 330 σο ην 1453. Δπίζεο, αζρνινχκαζηε κε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ
βπδαληίνπ, φπσο ηελ παηδεία, ηε δηνίθεζε, ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ην εκπφξην, ηε
ινγνηερλία, ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο.
Αξραηνινγία ζηελ αξραία Ήπεηξν
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ην ηδηαίηεξν
αληηθείκελν κειέηεο ηεο Αξραηνινγίαο ζηελ αξραία Ήπεηξν, φπσο θαη λα γλσξίζνπλ
ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα.
Υξνλνινγηθά ε αλαζθφπεζε μεθηλάεη απφ ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν έσο ηελ
θαηάθηεζε απφ ηνπο Ρσκαίνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεξίνδν ησλ
πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζεζκψλ απφ ην βαζίιεην ησλ Μνινζζψλ θαη σο ηε
πκκαρία θαη ην θνηλφ ησλ Ζπεηξσηψλ.
Αξραίν ειιεληθό έπνο

Γηδάζθνπζα Οιηέηα Πόιηνπ

ην κάζεκα «Σν αξραίν Διιεληθφ Έπνο» γίλεηαη ιφγνο γηα έλα απ’ ηα βαζηθά είδε
ηεο αξραίαο ειιεληθήο πνίεζεο, ηελ Δπηθή, ηα είδε θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο.
Δμεηάδεηαη, θπξίσο, ε πξψηε πεξίνδνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, ην
εξσηθφ έπνο, ην δηδαθηηθφ έπνο θαη ην θηινζνθηθφ έπνο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο,
δίλνληαο έκθαζε ζηα έπε ηνπ Οκήξνπ, «Ηιηάδα» θαη «Οδχζζεηα» θαη ηνπ Ζζίνδνπ
«’Έξγα θαη Ζκέξαη» θαη «Θενγνλία». Δπίζεο, γηα θάζε πνηεηή ζπλεμεηάδεηαη ε
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην επξχηεξν ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην, ν ηδενινγηθφο
ρψξνο θαη ε πνηεηηθή ηερληθή.
Νενειιεληθή ινγνηερλία

Γηδάζθνπζα Μηξέιια Καξαληδά - Κώηζηα

Νενειιεληθή ινγνηερλία (Γηαθσηηζκφο)
Νενειιεληθή ινγνηερλία (19νο αηψλαο)
Νενειιεληθή ινγνηερλία (Διαθωηιζμόρ)
θνπφο: Ζ κειέηε θαη ε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ
πνπ νδήγεζε ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο Νενειιεληθήο ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ
δηαρξνληθνχ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Απηφ γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ θεηκέλσλ,
ηδηαίηεξα ησλ θεηκέλσλ ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ, ηνπ Κνξαή, ηνπ Βνχιγαξε, ηνπ Βειαξά
θαη άιισλ ζεκαληηθψλ δηαθσηηζηψλ, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηα ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο
λενειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη πξνεηνίκαζαλ πλεπκαηηθά ηελ εζληθή παιηγγελεζία πνπ
επεηεχρζε κε ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε.

Νενειιεληθή ινγνηερλία (19ορ αιώναρ)
’ απηφ ην κάζεκα νη θνηηεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ην έξγν νξηζκέλσλ απφ
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Νενέιιελεο πνηεηέο θαη πεδνγξάθνπο ηνπ 19 νπ αηψλα. Θα
εμεηαζηνχλ γελεαινγηθά, ηζηνξηθά, ηδενινγηθά θαη αθεγεκαηνινγηθά δεηήκαηα θαη
ζα αλαιπζνχλ αληηπξνζσπεπηηθέο ζειίδεο ησλ ππφ εμέηαζε κπζηζηνξεκάησλ θαη
δηεγεκάησλ. Θα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή θαη ηνλ εζληθφ
πνηεηή Γ. νισκφ, ηνλ Α. Κάιβν, ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ξνκαληηζκνχ θιπ.
Γεληθή γιωζζνινγία
Λεμηθνινγία – ζεκαζηνινγία
Δηζαγωγή ζηε γιωζζνινγία

Γηδάζθνπζα Δπαλζία Μπαξνύηα
Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα – Ξέξξα

1.Λεμηθνινγία – ζεκαζηνινγία
πγθεθξηκέλα, αζρνινχκαζηε κε ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ε βαζηθή κνλάδα ηνπ
ιεμηινγίνπ, ηε δνκή ησλ ιέμεσλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπο θαη
ησλ βαζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ πξνέιεπζε ησλ ιέμεσλ, ηα ιεμηθά πεδία, ηνλ
λενινγηζκφ θαη ηηο δάλεηεο ιέμεηο θαζψο θαη ηε ζεκαζηνινγηθή ηνπο πθή, φπσο θαη
ηελ παξαγσγή θαη ζχλζεζε.
2. Δηζαγωγή ζηε γιωζζνινγία
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ην αληηθείκελν
ηεο γισζζνινγίαο πνπ είλαη ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο γιψζζαο. Δμεηάδνληαη ε
ηζηνξία θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ
παξνπζίαζε ησλ επηπέδσλ ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο. Γεδνκέλνπ φηη επηρεηξεί λα
θαιχςεη βαζηθέο αλάγθεο θνηηεηψλ πνπ πξννξίδνληαη λα γίλνπλ δάζθαινη, ην κάζεκα
απηφ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο,
θαζψο θαη ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Αθφκα νη θνηηεηέο ζα γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο
αξρέο ηνπ Γνκηζκνχ θαη ηεο Γελεηηθήο Μεηαζρεκαηηζηηθήο Γξακκαηηθήο.
Θεωξία ηεο ινγνηερλίαο

Γηδάζθσλ Παλαγηώηεο Μπάξθαο

Σν κάζεκα θηινδνμεί λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη
θαηεπζχλζεηο ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο. Με ηελ νινθιήξσζή ηνπ, νη θνηηεηέο ζα
γλσξίδνπλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο λεφηεξεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο
(θνξκαιηζκφο, δνκηζκφο, κεηαδνκηζκφο, εξκελεπηηθή, ζεσξία ηεο πξφζιεςεο θαη
ζεσξία ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο, λένο ηζηνξηθηζκφο, θεκηληζηηθή θξηηηθή) θαη
ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηνχλ ινγνηερληθά θείκελα ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ
απηψλ πξνζεγγίζεσλ.
Μαζήκαηα επηινγήο
Αιβαληθή ιανγξαθία

Γηδάζθνπζα Λνξέηα Γόζθα

Σν κάζεκα εμεηάδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ γεληθή ηζηνξηθή εηζαγσγή ζηε
ζπνπδή ηεο Αιβαληθήο Λανγξαθίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο
ηεο επηζηήκεο ηεο Λανγξαθίαο. Αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη ηε ζπνπδή
ιανγξαθηθψλ θεηκέλσλ. Δμεηάδεη ηηο λέεο φςεηο ζηε ιατθή δεκηνπξγία ζηελ

Αιβαλία. Γίλνληαη αλαθνξέο ζηνλ πξνθνξηθφ ραξαθηήξα ηεο ιατθήο παξάδνζεο κε
ηηο αλάινγεο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ ζχγρξνλν ιατθφ άλζξσπν.
Γηαιεθηνινγία

Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα - Ξέξξα

Δηζαγσγή ζηε Γηαιεθηνινγία. Ση είλαη γιψζζα, δηάιεθηνο, ηδίσκα.
Πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγία, ζρέζεηο κε άιινπο θιάδνπο ηεο γισζζνινγίαο, ηε
δηαιεθηνινγία, θνηλσληνγισζζνινγία, ηππνινγία γισζζψλ, ζεσξεηηθή γισζζνινγία,
ηζηνξηθή γισζζνινγία.
Άιια ζέκαηα είλαη ε Γισζζνγεσγξαθία θαη γισζζηθνί άηιαληεο.Γέλεζε ησλ
Νενειιεληθψλ δηαιέθησλ θαη ηδησκάησλ. Πξνζπάζεηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο: ε έλλνηα
ηνπ ηζφγισζζνπ. Ηζφγισζζα δηαθφξσλ επηπέδσλ: θσλνινγία, κνξθνινγία, ιεμηθφ
θαη ζχληαμε.
Bαζηθά γλσξίζκαηα ησλ Νενειιεληθψλ δηαιέθησλ θαη ηδησκάησλ κε βάζε
επηιεγκέλα θείκελα. Ζ λέα ειιεληθή θνηλή ή πξφηππε γιψζζα.
Αιβαληθή ινγνηερλία

Γηδάζθνπζα Λνξέηα Γφζθα

Σν κάζεκα ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο απνζθνπεί πξσηαξρηθά ζηε
δηδαζθαιία ησλ θπξηφηεξσλ εηδψλ, ξεπκάησλ θαη ζπγγξαθέσλ απφ ηηο αξρέο ηεο
κέρξη ζήκεξα. θνπφο επίζεο είλαη ε γλψζε ησλ πνιιαπιψλ επηζηεκνληθψλ
πξνζεγγίζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο γξακκαηνινγίαο φπσο θαη ε βαζχηεξε κειέηε ησλ
ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ ηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ινγνηερληθέο
αιιειεπηδξάζεηο Διιάδαο-Αιβαλίαο.
Γηδαρηηθή κεζνδνινγία
Γηδαθηηθή κεζνδνινγία
Δηζαγωγή ζηηο επηζηήκεο αγωγήο

Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα – Ξέξξα
Γηδάζθνπζα Οιηέηα Πόιηνπ

1. Γηδαθηηθή κεζνδνινγία
Γηδαθηηθή επηζηήκε είλαη ν θιάδνο ηεο εθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο, ν
νπνίνο αζρνιείηαη κε ζέκαηα ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
ηεξίδεηαη ζηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη: ν καζεηήο,
ηα κνξθσηηθά αγαζά θαη ν δάζθαινο.
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη: να εξοπλιζηούν οι θοιηηηέρ με ηιρ
διάθοπερ διδακηικέρ θεωπίερ και ππακηικέρ ζηπαηηγικέρ, ηιρ οποίερ θα εθαπμόζοςν ζηη
ζςνέσεια ζηην διδακηική ππάξη, ούηωρ ώζηε να καηαθέποςν να γίνοςν αποηελεζμαηικοί
και παπαγωγικοί δάζκαλοι.
Σν κάζεκα δηεμάγεηαη ζε ηξία επίπεδα ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο. Θεσξία,
Παξαηήξεζε Πξαθηηθή εμάζθεζε.
2.Δηζαγωγή ζηηο επηζηήκεο αγωγήο
Δπηζθφπεζε ησλ επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο πεδίνπ ψζηε λα
θαηαλνεζεί ην πεξηερφκελν, νη ζηφρνη ηνπο θαη ν πνιχ-επηζηεκνληθφο ηνπο
ραξαθηήξαο. ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδνληαη: ηα πνηθίια παηδαγσγηθά ξεχκαηα θαη
ε κεηάβαζε απφ ηελ Παηδαγσγηθή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ε εμέιημε ησλ
επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ζην δηεζλή ρψξν, ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία, ε έξεπλα ζην

ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, ηα επηζηεκνληθά ηνπο εξγαιεία θαη νη εξεπλεηηθέο
ηνπο πξννπηηθέο.

ΣΡΗΣΟ ΔΣΟ
Θεωξία ηεο κεηάθξαζεο

Γηδάζθνπζα Δπαλζία Μπαξνύηα

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο «Θεσξία ηεο Μεηάθξαζεο» είλαη λα εκπεδψζεη ηελ
αμία θαη ην ξφιν ηεο κεηάθξαζεο, λα γλσξίζεη ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηάθξαζε ελφο θεηκέλνπ απφ κηα γιψζζα ζηελ άιιε,
(αιβαληθή - ειιεληθή θαη αληίζηξνθα) θαη ηα ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα γεληθά θαη
εηδηθφηεξα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάθξαζεο. ηηο παξαδφζεηο ηνπ
καζήκαηνο, γίλεηαη αλαθνξά θαη αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ πεδίνπ ησλ
κεηαθξαζηηθψλ ζπνπδψλ, ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη κεηαθξαζηηθψλ κνληέισλ θαη
πξαθηηθψλ, κε εζηίαζε θπξίσο ζηηο ζχγρξνλεο κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο. Βαζηθφο
άμνλαο πξνζέγγηζεο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ ξφιν ηεο κεηάθξαζεο
σο δηαπνιηηηζκηθνχ θαηλνκέλνπ ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη ε
επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξάμε θαη ηελ έξεπλα ηεο κεηάθξαζεο. Σνκείο
εμέηαζεο είλαη: γισζζνινγία θαη κεηάθξαζε, κεηαθξαζηηθά κνληέια, ε κεζνδνινγία
ηεο κεηάθξαζεο, ε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία, ε κεηάθξαζε σο πξάμε
δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, κεηάθξαζε θαη πθνινγία, ηα κεηαθξαζηηθά
βνεζήκαηα θαη ε κεηαθξαζηηθή ζεσξία θαη πξάμε.
Ηζηνξία, πνιηηηζκόο θαη ηέρλε
Γηαρξνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ Γηδ/ζα Νηνλίθα Μπόκπνιε
Ηζηνξία ηεο ηέρλεο
Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα – Ξέξξα
Γηαρξνληθή εμέηαζε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ
ην κάζεκα απηφ εμεηάδνπκε ηηο πεξηφδνπο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ
μεθηλψληαο απφ ηελ επνρή ηνπ ιίζνπ θαη θηάλνληαο ηα ζχγρξνλα
ρξφληα.Αζρνινχκαζηε κε δηάθνξεο πηπρέο θάζε πεξηφδνπ φπσο, ζξεζθεία,
θνηλσληθέο ηάμεηο, νηθνλνκία, ηέρλεο θαη γξάκκαηα, πνίεζε θηινζνθία θιπ.
Ιζηνξία ηεο ηέρλεο
Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο είλαη έλα εηζαγσγηθφ
ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο, κηα δηαδξνκή απφ ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν κέρξη
ζήκεξα. Σα έξγα ηέρλεο ζα εμεηαζηνχλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηεί ζαθήο ε ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ηηο πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο ηεο θάζε πεξηφδνπ
θαη ε ζρέζε πνπ έρεη ε ίδηα ε ηέρλε κε ηελ αλζξψπηλε δσή. Θα αλαθεξζνχκε ζηα
βαζηθφηεξα παγθφζκηα έξγα ησλ δηάθνξσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ θαη ζα δνχκε
αλαιπηηθά ηελ ηέρλε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία.
Νενειιεληθή ινγνηερλία
Δηζαγωγή ζην αξραίν ειιεληθό δξάκα
Γηδάζθνπζα Οιηέηα Πόιηνπ
Νενειιεληθή ινγνηερλία 20νο αηώλαο
ΓηΓ/ζα Μηξέιια Καξαηδηα – Κώηζηα
πγθξηη πξνζέγγηζε ειιελν-αιβαλ. ινγνηερλίαο Γηδ/σλ Παλ/ηεο Μπάξθαο

Δηζαγωγή ζην αξραίν ειιεληθό δξάκα
Σν κάζεκα απηφ δηεξεπλά ηηο θνηλσληθέο θαη ζεαηξηθέο ζπληζηψζεο θαη ηα
δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα ησλ ηξηψλ εηδψλ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο.
Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο πέληε βαζηθνχο δξακαηνπξγνχο ησλ νπνίσλ ηα έξγα έρνπλ
δηαζσζεί -Αηζρχινο, νθνθιήο, Δπξηπίδεο, Αξηζηνθάλεο θαη Μέλαλδξνοαλαιχνληαο ην χθνο, ηελ ηερλνηξνπία θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Παξέρεη επίζεο ζπλφςεηο
ησλ ζσδφκελσλ έξγσλ ηνπο.
Νενειιεληθή Λνγνηερλία 20νο αηώλαο
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξνζέγγηζε βαζηθψλ πηπρψλ ηεο λενειιεληθήο
ινγνηερλίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα. Εεηήκαηα πνπ ζπληζηνχλ αληηθείκελν
δηεξεχλεζεο είλαη: ινγνηερληθά ξεχκαηα, ηάζεηο θαη ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ
δηακνξθψζεη ην ειιεληθφ ινγνηερληθφ ηνπίν ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά, ηδενινγηθά θαη
αηζζεηηθά ζπκθξαδφκελα∙ ε παξάδνζε θαη ε πξσηνπνξία, κε έκθαζε ζηηο αιιαγέο
πνπ πξνθαινχληαη ηφζν απφ ηηο ινγνηερληθέο θαηλνηνκίεο φζν θαη απφ ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο αλαιχνληαη επηιεγκέλα
κπζηζηνξήκαηα θαη πνηήκαηα.
Σπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ειιελν-αιβαληθήο ινγνηερλίαο
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζχλζεηεο ζρέζεο ηεο
θνπιηνχξαο θαη ηνπ ιφγνπ. Δμεηάδεη, θπξίσο, ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο
πγθξηηηθήο Φηινινγίαο, ηνπο βαζηθνχο εξεπλεηηθνχο ηνπ άμνλεο, ηηο
επηζηεκνινγηθέο-κεζνδνινγηθέο ηνπ πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Δπίζεο,
αλαπηχζζνληαη, κέζσ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ, βαζηθνί ηνκείο έξεπλαο ηεο
Διιεληθήο θαη ηεο Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο, φπσο κνηίβα θαη ζέκαηα, ηζηνξία ησλ
ηδεψλ, θηινζνθία θαη ινγνηερλία, ινγνηερληθφο κχζνο θ.ά.
Διιεληθή γιώζζα
Ηζηνξηθή γξακκαηηθή
Τθνινγία

Γηδάζθσλ Γηάλλεο Γηάλλεο
Γηδάζθνπζα Δπαλζία Μπαξνύηα

Ιζηοπική γπαμμαηική
θνπφο: Mεηά ηελ εθκάζεζε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο γιψζζαο επηβάιιεηαη
ε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ δηάθνξσλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ. Με
παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο εμεηάδνληαη επηιεγφκελα ζέκαηα ηεο θσλνινγίαο θαη ηεο
κνξθνινγίαο ζηε δηαρξνληθή ηνπο δηάζηαζε θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα. Ο ζθνπφο είλαη
λα δεκηνπξγεζεί κηα θαηαλφεζε ηεο γξακκαηηθήο απφ δηαρξνληθή άπνςε θαη λα
γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα ίδηα γξακκαηηθά θαηλφκελα ηεο ζχγρξνλε ειιεληθήο.
Υθολογία
ηφρνο ηεο Τθνινγίαο είλαη λα ζπλδπάζεη ηε γλψζε απφ ην ρψξν ηεο
ινγνηερλίαο θαη ηεο γισζζνινγίαο. ην κάζεκα απηφ αζρνινχκαζηε κε ηελ
εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ ινγνηερληθψλ
θαη κε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ
απφςεσλ.

Κνηλωληνγιωζζνινγία
Γηδάζθσλ Γηάλλεο Γηάλλεο
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμεηαζηνχλ νη ζεσξεηηθέο ζπληζηακέλεο ηνπ
θιάδνπ ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ε ζρέζε απηνχ ηνπ θιάδνπ κε ηε
γισζζνινγία γεληθφηεξα. Yπ’ απηφ ην πξίζκα, ζα εμεηαζηνχλ ζπζηεκαηηθφηεξα
ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο θαη δεηήκαηα ηεο θνηλσληνγισζζνινγηθήο έξεπλαο. Kαη’
αξρήλ, γίλεηαη κηα ραξηνγξάθεζε ηνπ θιάδνπ θαη κειεηψληαη νη θαηαζηαηηθέο αξρέο
ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γισζζνινγίαο, κε ηνλ πξσηεξγάηε ηεο F. de
Saussure θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο απφ ηνλ N. Chomsky.
Μαζήκαηα επηινγήο
Ηζηνξία ηεο Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο

Γηδαζθνπζα Λνξέηα Γφζθα

Γεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη επαθή ησλ θνηηεηψλ κε
αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηεο Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο. Θα εμεηαζηνχλ γελεαινγηθά,
ηζηνξηθά, ηδενινγηθά θαη ινγνηερληθά δεηήκαηα θαη ζα αλαιπζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά
έξγα απφ ηηο αξρέο ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο κέρξη θαη ζήκεξα.
Λνγνηερλία ηεο γεληάο 30’

Γηδάζθνπζα Μηξέιια Καξαληδά - Κώηζηα

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηζζεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ
ηεο ειιεληθήο κνληέξλαο ινγνηερλίαο, ε εμνηθείσζε κε ηα επξχηεξα πλεπκαηηθά θαη
ηδενινγηθά ηεο ζπκθξαδφκελα, ε επηζθφπεζε ηνπ έξγνπ νξηζκέλσλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο
θεηκέλσλ.
Θα ζπδεηήζνπκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο «γεληάο ηνπ ’30», θαη ζα
αλαδεηήζνπκε ηα θεληξηθά αηζζεηηθά πξφηππα ηεο κνληέξλαο πνίεζεο θαη
πεδνγξαθίαο. Θα πξνζεγγίζνπκε ην έξγν νξηζκέλσλ βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ηεο
ειιεληθήο κνληέξλαο ινγνηερλίαο (Γ. εθέξεο, Οδ. Διχηεο, Ν. Κάιαο/Ν. Ράληνο, Α.
Δκπεηξίθνο, Ν. Δγγνλφπνπινο, Γ. Ρίηζνο, Θ. Καζηαλάθεο, . Μπξηβήιεο, Ζ. Βελέδεο,
Κ. Πνιίηεο, Γ. Θενηνθάο, Μ. Καξαγάηζεο) θαη ζα αζθεζνχκε ζηε ζπζηεκαηηθή
αλάγλσζε ησλ ζεκαληηθφηεξψλ ηνπο έξγσλ.
Ολνκαηνινγία

Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα – Ξέξξα

ην κάζεκα απηφ ζα εμεηάζνπκε ηελ επηζηήκε ηεο νλνκαηνινγίαο πνπ είλαη
θιάδνο ηεο γισζζνινγίαο κε αληηθείκελν ηελ έξεπλα, ηε κειέηε θαη ηε δηάζσζε
ηνπσλπκίσλ θαη αλζξσπσλπκίσλ. Με παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο εμεηάδνληαη
επηιεγφκελα ζέκαηα ηεο νλνκαηνινγίαο ζηε δηαρξνληθή ηνπο δηάζηαζε θαηά ηα
δηάθνξα ζηάδηα. Ο ζθνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα θαηαλφεζή απφ δηαρξνληθή
άπνςε θαη λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα ίδηα γξακκαηηθά θαηλφκελα ηεο ζχγρξνλε
ειιεληθήο.
Πηπρηαθή εξγαζία
Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπνπδψλ θαη ηε ιήςε πηπρίνπ απφ ην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη
Διιεληθνχ.

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο/πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε
ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν γηα ηελ εκπεηξηθή κειέηε ησλ γισζζηθψλ θαη ινγνηερληθψλ
θαηλνκέλσλ, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο. Ζ
δηπισκαηηθή/πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο
έξεπλαο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ θαη κε ηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ
δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηε ρξήζε γισζζηθψλ ή ινγνηερληθψλ εξγαιείσλ
ή αλάινγσλ ηερληθψλ.
Ζ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο/πηπρηαθήο εξγαζίαο θαηαιήγεη ζηε ζπγγξαθή δνθηκίνπ. Ζ
πξνθνξηθή ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο/πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη ελψπηνλ
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Σα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ
πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ, (β) ηελ επάξθεηα ηνπ κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
ηεο πνξείαο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, θαη (γ) ηελ πνηφηεηα ηεο πξνθνξηθήο
παξνπζίαζεο.

