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ΛΑΣΙΝΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ: ΣΕΡΕΝΣΊΟΤ ΕΤΝΟΤΧΟ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε δια κριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟ ΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδίκευςθσ

Γενικοφ Υποβάκρου , Ειδικοφ Υπόβακρου,
Ειδικότθτασ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Ωσ προαπαιτοφμενο για τθν επιτυχι παρ ακολοφκθςθ του
μακιματοσ κεωρείται θ επαρκισ γνϊςθ λατινικισ γρ αμματικισ
και ςυντακτικοφ.
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
ΝΑΙ
http://philology.uoi.gr

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

τόχοσ του μακιματοσ είναι θ μελζτθ τθσ Λατινικισ Κωμωδί ασ και θ γνωριμία με το ζργο του
Σερεντίου. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει
βαςικζσ γνϊςει σ ςχετικά με το ρωμαϊκό δράμα, τθ Λατινικι Κωμωδία και, ειδικότερα, να γνωρίηουν και
να κατανοοφν τα βαςικά γνωρίςματα τθσ κωμικισ ποίθςθσ του Σερεντίου. Με αφετθρία τθ μελζτθ τθσ
κωμωδίασ Eunuchus, οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με τθ γλϊςςα, το φφοσ και τα μζτρα των κωμωδιϊν
του ποιθτι, αλλά και με τυπικά κωμικά μοτίβα και ςυμβάςεισ κακϊσ και τυπικοφσ κωμικοφσ
χαρακτιρεσ τθσ ρωμαϊκισ κωμικισ παράδοςθσ. Παράλλθλα, γνωρίηουν τισ δρ αματικζσ πρακτικζσ του
Σερεντίου ςτο πλαίςιο τθσ ςφνκεςθσ των κωμωδιϊν του.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
τεχνολογιϊν
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
Λιψθ αποφάςεων
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Αυτόνομθ εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν.
2. Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςει σ.
3. Λιψθ αποφάςεων.
4. Αυτόνομθ εργαςί α.
5. Ομαδικι εργαςία.
6. εβαςμόσ ςτθ δι αφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.
7. εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.
8. Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου.
9. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.
10. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ μελετάται θ Λατινικι Κωμωδία και ειδικότερα το ζργο του
Σερεντίου. Αναλφεται θ κωμωδία Eunuchus του Σερεντίου από γλωςςικι πλευρά, ενϊ, παράλλθλα,
ανιχνεφονται παραδοςιακά κωμικά μοτίβα, ςτοιχεία ιςτορικά, κοινωνικά, πολιτιςτικά, τθσ κακθμερινισ
ηωισ, επιδράςει σ από φιλοςοφικζσ απόψει σ και εκφράςεισ τθσ λαϊκισ ςοφίασ . Αναηθτοφνται ςτοιχεία
από το ελλθνικό πρότυπο του δράματοσ, αλλά και προςπάκειεσ εκρωμαϊςμοφ, το κωμικό ςτοιχείο,
αλλά και θ τάςθ του ποιθτι να διδάξει.
το πλαίςιο των ειςαγωγικϊν παραδόςεων του μακιματοσ, αναπτφςςονται τα ςθμαντικότερα κζματα
που αφοροφν ςτο ρωμαϊκό δράμα (οι απαρχζσ, οι ςυνκικεσ ανάπτυξθσ, θ εξζλιξθ, οι επιδράςεισ, τα
χαρακτθριςτικά του), ςτθ λατινικι κωμωδία εν γζνει και ςτθν κωμικι ποίθςθ του Σερεντίου ειδικότερα
(λ.χ., θ χρονολογία των κωμωδιϊν του Σερεντίου, θ πρωτοτυπί α του ςε ςχζςθ με τα ελλθνικά πρότυπά
του, οι τερεντιανοί πρόλογοι, θ τεχνικι τθσ con taminatio , οι πρόλογοι των κωμωδιϊν του, θ διαίρεςθ
των κωμωδιϊν ςε πράξει σ και ςκθνζσ, οι κωμικοί χαρακτιρεσ που παρουςιάηονται ςτα ζργα του, θ
ζννοια τθσ humanitas που αναδεικνφεται μζςα ς’ αυτά, θ γλϊςςα, το φφοσ, τα μζτρα και θ χειρόγραφθ
παράδοςθ και οι εκδόςεισ των κωμωδιϊν του Σερεντίου, κακϊσ και θ επίδραςθ του Σερεντίου ςτο
μεταγενζςτερο κζατρο (Μεςαιωνικό, Αναγζννθςθσ, ςφγχρονο)).
Η κωμωδία Eunuchus του Σερεντίου μελετάται αναλυτικά ςε επίπεδο γλϊςςασ, παραδοςιακϊν
κωμικϊν μοτίβων και τυπικϊν κωμικϊν χαρακτιρων τθσ ρωμαϊκισ κωμικισ παρ άδοςθσ. Ανιχνεφονται
ςτοιχεία ιςτορικά, κοινωνικά, πολιτιςτικά, τθσ κακθμερινισ ηωισ, οι επιδράςεισ από φιλοςοφικζσ
απόψει σ και εκφρ άςεισ τθσ λαϊκισ ςοφίασ. Αναηθτοφνται, παρ άλλθλα, ςτοιχεία από το ελλθνικό
πρότυπο του δράματο σ, αλλά και προςπάκειεσ εκρωμαϊςμοφ, το κωμικό ςτοιχείο, αλλά και θ τάςθ του
ποιθτι να διδάξει.

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Διάλεξθ, πρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.

Πζραν των ςυγγραμμάτων που διανζμονται μζςω
του ςυςτιματοσ ΕΤΔΟ ΞΟ, ςτουσ φοιτθτζσ
παρζχονται ζντυπεσ ςθμειϊςεισ, οι οποίεσ
διατίκενται επίςθσ και μζςω του ςυςτιματοσ
Αςφγχρονθσ Σθλεκπαίδευςθσ
(E-course) του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων προσ
διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν.
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Διαλζξεισ
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Μελζτθ
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ύνολο Μαθήματος
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, μζςω γραπτισ εξζταςθσ, με ερωτιςει σ
ανάπτυξθσ κεμάτων/δοκιμίων.

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Η βακμολογία είναι προςβάςιμθ θλεκτρονικά ςτθν
ατομικι θλεκτρονικι «καρτζλα» που παρζχεται ςε
κάκε φοιτθτι από το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. Οι
φοιτθτζσ ζχουν παρ άλλθλα τθ δυνατότθτα να
πλθροφορθκοφν τθ βακμολογία τουσ μζςω
επικοινωνίασ με τθ διδάςκουςα, βλζποντασ τα
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια γραπτά τουσ δοκίμι α και λαμβάνοντασ ςχετικζσ
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα διευκρινίςεισ για τθν επίδοςι τουσ.
από τουσ φοιτθτζσ.

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η προτεινόμενθ βιβλιογραφία (πζρ αν των ςυγγραμμάτων που παρζχονται μζςω του ςυςτιματοσ
ΕΤΔΟΞΟ) προορίηεται για τθν περαιτζρω μελζτθ των αντικειμζνων του μακιματοσ και βρίςκεται
αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο του ςυςτιματοσ Αςφγχρονθσ Σθλεκπαίδευςθσ ( E-course) του
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=826 και μπορεί να αναηθτθκεί
από τουσ φοιτθτζσ, εφόςον αυτοί το επικυμοφν, ςτθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου
Ιωαννίνων, όπου βρίςκονται τα περιςςότερ α από τα προτεινόμενα βιβλία και άρκρα ςε επιςτθμονικά
περιοδικά και ςυλλογικοφσ τόμουσ.

