
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1.   ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΤ 1102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 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 

 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 

   
   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Γενικοφ Υποβάκρου , Ειδικοφ Υπόβακρου, 

Ειδικότθτασ 

Γενικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1646  

 

   
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 

κοπόσ του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με βαςικζσ πτυχζσ τθσ αρχαίασ 
ελλθνικισ γλϊςςασ, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςε κείμενα γραμμζνα ςτθν αττικι διάλεκτο. Πιο 
ςυγκεκριμζνα επιδιϊκεται οι φοιτθτζσ:  

 Να γνωρίηουν το πολυτονικό ςφςτθμα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ.  

 Να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν και να ςχθματίηουν ονοματικοφσ τφπουσ όλων των κλίςεων. 

 Να είναι εξοικειωμζνοι με τθ κεωρία των ςυντακτικϊν δομϊν που ςχετίηονται με το όνομα και να 
μποροφν να εφαρμόηουν αυτι κατά τθν επεξεργαςία αρχαίων ελλθνικϊν κειμζνων.  

 Να ζχουν τθν ικανότθτα να μεταγράφουν απλζσ δομζσ τθσ νζασ ελλθνικισ ςτθν αρχαία ελλθνικι 
γλϊςςα.  

 Να είναι εξοικειωμζνοι με το βαςικό λεξιλόγιο τθσ κλαςικισ αττικισ διαλζκτου. 

 Να ζχουν τθν ικανότθτα να μεταφράηουν μζτριασ δυςκολίασ αποςπάςματα από κείμενα τθσ 
αρχαίασ ελλθνικισ πεηογραφίασ.  

 Να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τα βαςικά εγχειρίδια για τθ μελζτθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 
γλϊςςασ. 

 Να μποροφν να χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικά λεξικά τθσ αρχαίασ ελλθνικισ κακϊσ και άλλεσ 
ςχετικζσ θλεκτρονικζσ πθγζσ. 

  

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1646


 

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 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
Λιψθ αποφάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Ομαδικι εργαςία 
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.  
- Λιψθ αποφάςεων 
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Ομαδικι εργαςία 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
- Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

3.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Αντικείμενο του μακιματοσ αποτελεί θ εξζταςθ των βαςικϊν πλευρϊν τθσ μορφολογίασ και 

ςφνταξθσ τθσ κλαςικισ αττικισ διαλζκτου με ςκοπό τθν περαιτζρω εξοικείωςθ με τθ γλϊςςα τθσ 

αρχαίασ ελλθνικισ πεηογραφίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ κατανόθςθσ κατά τθν προςπζλαςθ 

αυκεντικϊν κειμζνων. Πιο ςυγκεκριμζνα εξετάηονται:  

Ωσ προσ τθ μορφολογία: Σόνοι και πνεφματα. Φκογγικά πάκθ. Οι κλίςεισ ουςιαςτικϊν και 

επικζτων. Αντωνυμίεσ. Παρακετικά. Αρικμθτικά.  

Ωσ προσ τθ ςφνταξθ: Τποκείμενο. Αντικείμενο. Κατθγοροφμενο. Ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι 

προςδιοριςμοί. Η μετοχι. Η χριςθ των προκζςεων.  

Οι παραδόςεισ του μακιματοσ ςυνδυάηουν ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ κεωρίασ μζςω 

παραδειγμάτων και αςκιςεων, κακϊσ και προςζγγιςθ κειμζνων κατά τθν οποία δίνεται ζμφαςθ 

ςτο λεξιλόγιο, ςτθ ςυντακτικι επεξεργαςία και ςε δόκιμεσ μεταφραςτικζσ τεχνικζσ. Επιπλζον, θ 

διδαςκαλία περιλαμβάνει ςτοιχειϊδθ εξάςκθςθ ςε αντίςτροφο κείμενο (μζςω ςφντομων 

εκφράςεων και προτάςεων), κακϊσ και εξοικείωςθ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν και ζντυπων 

λεξικϊν. 

 
 

4.   ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

- Διδαςκαλία με τθ χριςθ διαφανειϊν (PowerPoint)  
- Τποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ http://ecourse.uoi.gr/   
- Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω email 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται    αναλυτικά    ο    τρόποσ    και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

  

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. 

 Διαλζξεισ  39  
 
Αςκιςεισ 

 
13 

http://ecourse.uoi.gr/


 
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 

 
Αυτοτελισ μελζτθ 

 
73 

  

  
  
  
  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

 
125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
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 

 
Αναφζρονται   ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 Γραπτι εξζταςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 Μετάφραςθ αδίδακτου κειμζνου τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

πεηογραφίασ.  

 Ερωτιςεισ γραμματικισ.  

 Ερωτιςεισ ςυντακτικοφ.  

 

Η φλθ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτουσ 

φοιτθτζσ κατά τθ διάρκεια των παραδόςεων και επιπλζον 

αναρτϊνται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του μακιματοσ 

ςτο ecourse.  

 
 

5.   ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΣΕ 

Αναγνωςτόπουλοσ, Β. Δ. 2009. Συντακτικό τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ. Τόμοσ 1: Θεωρία και αςκιςεισ, 
Ακινα. 

Dickey, E. 2016. An Introduction to the Composition and Analysis of Greek Prose, Κζιμπριτη: Cambridge 
University Press.  

Humbert, J. 1957. Συντακτικὸν τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςθσ, μτφ. Γ. Ι. Κουρμοφλθσ, Ακινα: 
Παπαδιμασ. 

Κακριδισ, Ι. Θ. 1948. Το μεταφραςτικό πρόβλθμα, Ακινα: Εςτία. 

Liddell, H. & Scott, R. 2007. Επιτομι του μεγάλου λεξικοφ τθσ ελλθνικισ γλϊςςθσ, Ακινα: Πελεκάνοσ.  

Montanari, F. 2013. Σφγχρονο λεξικό τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, μτφ. Μ. Ανδρονίκου κ.ά., Ακινα: 
Παπαδιμασ.  

Μπίλλα, Π. 2007. Συντακτικό αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, Ακινα: ΟΕΔΒ.  

Οικονόμου, Μ. Χ. 2006. Γραμματικι τθσ αρχαίασ ελλθνικισ, 2θ εκδ., Θεςςαλονίκθ: ΙΝ. 

Σηουγανάτοσ Δ. Ν. 2009. Σφνταξθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ. Ο υποτακτικόσ λόγοσ, Ακινα: Εςτία.  

Schwyzer, E. 2011. Η ςφνταξθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, μτφ. Γ. Ε. Παπατςίμπασ, Ακινα: 
Παπαδιμασ.  

Smyth, H. W. 1920. Greek Grammar, Κζιμπριτη, Μαςαχ.  

Φραγκοφλθσ, Α. 2012. Λεξικό τθσ αρχαίασ ελλθνικισ, Ακινα: Πατάκθσ. 

Β. ΠΗΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

- Liddell & Scott Λεξικό τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ:  
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html 

- Λεξικό Liddell  Scott Κωνςταντινίδου:  
http://myria.math.aegean.gr/lds/web/index.php  

- ΛΟΓΕΙΟΝ:  
http://logeion.uchicago.edu/  

- Μνθμοςφνθ. Ψθφιακι βιβλιοκικθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ:  
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html
http://myria.math.aegean.gr/lds/web/index.php
http://logeion.uchicago.edu/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html

