
 

 
1.   ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΥ3720 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλώςςασ 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:   Ειςαγωγι ςτθ Γλωςςολογία Ι (ΦΥ 1700)  
  Ειςαγωγι ςτθ Γλωςςολογία ΙΙ  (ΦΥ 2713) 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

  Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=530 



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 
 

Κριτικι κατανόθςθ του ςχθματιςμοφ και τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ (και των 

επιμζρουσ διαλζκτων τθσ) κακώσ και των ςχζςεων τθσ αρχαίασ ελλθνικισ με άλλεσ αρχαίεσ γλώςςεσ 

λόγω κοινισ καταγωγισ (γλωςς. ςυγγζνεια) ι/και λόγω γεωγραφικισ εγγφτθτασ (γλωςς. επαφι). 

Ανάλυςθ βαςικών  χαρακτθριςτικών τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλώςςασ (Φωνολογία, Μορφολογία, 

Σφνταξθ, Λεξικό), ςε πιο κεωρθτικό (γλωςςολογικό) πλαίςιο και με μια πιο διαχρονικι διάςταςθ ςε 

ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ, δθλαδι ςυγχρονικζσ - περιγραφικζσ, μεκόδουσ ανάλυςθσ. 

Επαρκισ κατανόθςθ τθσ βαςικισ ορολογίασ και μεκοδολογίασ τθσ  ιςτορικισ γλωςςολογίασ και 

ανάλυςθ βαςικών μθχανιςμών και νόμων τθσ γλωςςικισ αλλαγισ ςε επίπεδο αρχαίασ ελλθνικισ. 

Πρακτικι εφαρμογι τθσ κεωρίασ για τθν εξιγθςθ γλωςςικών φαινομζνων, κατά βάςθ ςε διαχρονικό 
επίπεδο, και τθ γλωςςικι μελζτθ αντιπροςωπευτικών κειμζνων ανά περίοδο ι/και διάλεκτο. 
 
Αξιοποίθςθ των γνώςεων ςτο πλαίςιο άλλων μακθμάτων, π.χ. γλωςςολογίασ, κλαςικισ φιλολογίασ.  
 
 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 

Αυτόνομθ εργαςία 

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

  Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
 

 
3.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

       
 Η εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ γλώςςασ από τουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ (αρχζσ β΄ χιλιετίασ π.Χ.) ζωσ και 
τθν ελλθνορωμαϊκι περίοδο (πρώτοι αιώνεσ μ.Χ.).  Eιδικότερα: Βαςικι ορολογία μακιματοσ. Πθγζσ. 
Θεμελιώδεισ αρχζσ τθσ ιςτορικισ γλωςςολογίασ. Περιοδολόγθςθ. Συνοπτικι εξζταςθ των 
ςθμαντικότερων εξελίξεων ςτα βαςικά γλωςςικά επίπεδα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλώςςασ 
(Φωνολογία, Μορφολογία, Σφνταξθ, Λεξικό) κατά τθν ‘προϊςτορικι’ (2

θ
 χιλετία π.Χ.) και τθν ιςτορικι 

(αλφαβθτικι) περίοδο (1
θ
 χιλετία π.Χ.), με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δεφτερθ. Βαςικά ςτάδια – 

υποπερίοδοι προσ εξζταςθ: (i) Πρωτοελλθνικι (περ. 2000-1700 π.Χ.) (ςε ςυςχζτιςθ και με το 
ινδοευρωπαϊκό & προελλθνικό τθσ υπόβακρο)    (ii) Πρωτοδιαλεκτικι ελλθνικι, με ζμφαςθ ςτα 
μυκθναϊκά κείμενα (περ. 1450-1200 π.Χ.)    (iii) Αρχαίεσ ελλθνικζσ διάλεκτοι τθσ αρχαϊκισ (8

οσ
 – 6

οσ
 αι. 

π.Χ.) και τθσ κλαςικισ περιόδου (5
οσ 

– 4
οσ

 αι. π.Χ.)       (iv) Κοινι τθσ ελλθνιςτικισ (περ. τρεισ τελευταίοι 
αιώνεσ π.Χ.) και τθσ ελλθνορωμαϊκισ περιόδου (περ. τζςςερισ-πζντε πρώτοι αιώνεσ μ.Χ.). 
 

 
 



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 

  Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-course (Moodle). 

  Διαλζξεισ με προβολι διαφανειών (PowerPoint). 

  Επικοινωνία μζςω e-course και (κυρίωσ) 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. 

 
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 39  
Αςκιςεισ Πράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 
μεκοδολογιών και 
ανάλυςθ μελετών 
περίπτωςθσ ςε μικρότερεσ 
ομάδεσ φοιτθτών 

 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ. 
Εκπόνθςθ ςχεδίων 
διαχείριςθσ ζργου 

 

Εκπαιδευτικι εκδρομι / 
Μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ 
εξάςκθςθσ 

 

  
  
  
  

Αυτοτελισ Μελζτθ 86 

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 γλώςςα.   
 

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων / Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ [κεωρία], εν μζρει με δικαίωμα επιλογισ 
(60%). 
 

 Επίλυςθ Προβλθμάτων [αςκιςεισ] (40%). 
 

 Η εξεταςτζα φλθ, τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κακώσ και 
παραδείγματα αςκιςεων αναρτώνται (ςε 
επικαιροποιθμζνθ μορφι) ςτο Ecourse. 

 
  

5.   ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΣΕ 
 
Αllen, W. S. (2000). Vox Graeca. Η προφορά τθσ ελλθνικισ τθν κλαςικι εποχι. Θεςςαλονίκθ: Ινςτιτοφτο 

Νεοελλθνικών Σπουδών *΄Ιδρυμα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ] *μτφρ. από: Vox Graeca. Τhe pronunciation of 

Classical Greek. 3θ εκδ. Cambridge (1987): Cambridge University Press].  

Adrados, F. R. (2003). Ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Από τισ απαρχζσ ζωσ τισ μζρεσ μασ. Ακινα 2003: 

Παπαδιμασ [μτφρ. από: Historia de la lengua griega. Madrid (1999): Editorial Gredos]. 

Bakker, Ε. (επιμ.). (2010). A Companion to the Ancient Greek Language. Oxford-Malden: Wiley-Blackwell. 



Colvin, S. (2007). A Historical Greek Reader. Mycenaean to the Koiné. Oxford-New York: Oxford University 

Press.  

Giannakis, G. (επιμ). (2014). Brill Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (EAGLL). τ. 1-3. 

Boston-Leiden: Brill. 

Ηoffmann, O., A. Debrunner & A. Scherer (1983). Ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, τ. 1-2: τ. 1: Ωσ το τζλοσ 

τθσ κλαςικισ εποχισ - τ. 2: Βαςικά ηθτιματα και γνωρίςματα τθσ μετακλαςικισ Ελλθνικισ. Θεςςαλονίκθ: 

Αφοί Κυριακίδθ *μτφρ. από: Geschichte der griechischen Sprache. τ. 1-2 Berlin (1969): De Gruyter]. 

Horrocks, G. (2006). Ελλθνικά. Ιςτορία τθσ γλϊςςασ και των ομιλθτϊν τθσ. Ακινα: Εςτία [μτφρ. από: 

Greek. A History of the Language and its Speakers. London-New York (1997): Longman. Νζα (2θ) αγγλικι 

ζκδοςθ: Oxford-Malden (2010): Blackwell]. 

Palmer, L. R. (2015). H αρχαία ελλθνικι γλϊςςα. Ακινα: Παπαδιμασ [μτφρ. από: The Latin Language. 

Bristol (2001): Bristol Classical Press]. 

Sihler, Α. (2008). Συγκριτικι γραμματικι τθσ αρχαίασ ελλθνικισ και τθσ λατινικισ. Ακινα: Παπαδιμασ 

[μτφρ. από: New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford-New York (1995): Oxford University 

Press]. 

Χριςτίδθσ Α. - Φ. (επιμ.) (2014). Ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Από τισ αρχζσ ζωσ τθν φςτερθ αρχαιότθτα, 

2
θ
 εκδ. Θεςςαλονίκθ: Κζντρο Ελλθνικισ Γλώςςασ - Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικών Σπουδών *΄Ιδρυμα Μανόλθ 

Τριανταφυλλίδθ] *αγγλ. μτφρ: Christidis, A.-F. (επιμ.) (2007). A History of Ancient Greek: From the 

Beginnings to Late Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press].  

 

 

Β. ΕΚΔΟΕΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Γ. ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 

Δ. ΠΡΟΩΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 

Ε. ΠΗΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Κζντρο Ελλθνικισ Γλώςςασ (Πφλθ): http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html 


