
 

 
1.   ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕ0223 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχαία Ελληνική Θρησκεία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Γενικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα προαπαιτούμενο μάθημα. Απαιτείται η βασική 
γνώση της αρχαίας Ελληνικής . 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=616 

 

2.   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων, οι φοιτητές θα πρέπει: 

1) να έχουν εξοικειωθεί με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αρχαίου 

ελληνικού πολυθεϊσμού. 

2) να είναι ικανοί να αναλύσουν την ευρύτερη σχέση μεταξύ 

θρησκευτικής εμπειρίας και πολιτικής και πνευματικής ζωής στην 

αρχαία Ελλάδα μέσα από ένα αριθμό παραδειγμάτων. 

3) να κατανοούν τους θεμελιώδεις αρχαιοελληνικούς θρησκευτικούς 

όρους γύρω από την έννοια του ιερού, την ευσέβεια, την τελετουργία, 

και την αναπαράσταση θεών και ηρώων. 

4) να έχουν μια συνολική ιδέα όσον αφορά τις πηγές για τη  

 



 

μελέτη της αρχαίας ελληνικής θρησκείας (κέιμενα, επιγραφές, εικόνες, αρχαιολογικά 

δεδομένα) καθώς και όσον αφορά τις νεότερες επιστημονικές προσεγγίσεις και τα 

κύρια μεθοδολογικά προβλήματα. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και      

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Επίδειξη ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Αντιπαράθεση αρχαιοελληνικών ιδεών και πεποιθήσεων με αυτές των ίδιων των φοιτητών, 
για καλύτερη κατανόηση  του σύγχρονου κόσμου. 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Ατομική και ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 

 

3.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α. Στη διάρκεια των εισαγωγικών διαλέξεων, προσφέρεται μία γενική 

θεώρηση των κύριων χαρακτηριστικών και τάσεων της αρχαίας ελληνικής 

θρησκείας με έμφαση στα παρακάτω θέματα: σύγκριση χριστιανικού 

μονοθεϊσμού και αρχαιοελληνικού πολυθεϊσμού, βασικά στοιχεία της 

θρησκευτικής αρχιτεκτονικής (ιερό, βωμός, ναός) από την Αρχαϊκή περίοδο 

και εξής, συνύπαρξη τοπικών πάνθεων με πανελλήνιες θρησκευτικές 

συγκεντρώσεις, δημόσια και ιδιωτική θρησκευτική ζωή, κατηγοριοποίηση 

των όντων που δέχονται λατρεία (θεοί, ήρωες, νεκροί), παρουσίαση 

μεθοδολογικών θεμάτων (διεπιστημονικότητα, αποσπασματικότητα των 

πηγών, ιδεολογικοί σκόπελοι…) 

Β. Οι επόμενες διαλέξεις αφορούν τα εξής ειδικότερα θέματα: 

-Βασικές θρησκευτικές έννοιες μέσω της εξέτασης σχετικών 

αρχαιοελληνικών όρων: ἱερός, ὅσιος, ἁγνός, ἄγος, εὐσέβεια, δεισιδαιμονία κλπ. 

-Θεμελιώδεις τελετουργικές πράξεις: θυσία και προσφορά, προσευχή, 

καθαρμός, όρκος. 

-Ελληνικές εορτές: το παράδειγμα των Παναθηναίων. 

-Ιδιωτική έκφραση ευσέβειας και «μαγικές» πρακτικές 

-Μαντική, Μαντεία και/ή θεραπευτικά ιερά. 

-Μυστήρια και σχετικές πεποιθήσεις. 



-Το Ορφικό πρόβλημα. 

 
 

 
4.   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 Διάλεξη, πρόσωπο με πρόσωπο, ακολουθούμενη από συζήτηση 

και, προαιρετικά, προφορικές παρουσιάσεις για επιμέρους 

θέματα από τους φοιτητές. 
 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 Πέραν των συγγραμμάτων που διανέμονται μέσω του 

συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, στους φοιτητές παρέχονται έντυπες 

σημειώσεις, οι οποίες διατίθενται επίσης και μέσω του 

συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  

(E-course) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς διευκόλυνση των 

φοιτητών http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=616 

Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο ηλεκτρονικά όσο και με 
συνεργασία στο γραφείο της διδάσκουσας. 
 
 
Τηλεκπαίδευσης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται    αναλυτικά    ο    τρόπος    και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
 

 



 

Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή  Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,  Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης 
(project),   Συγγραφή   εργασίας   /   εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του  φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός    φόρτος    εργασίας    σε    επίπεδο 
εξαμήνου  να  αντιστοιχεί  στα  standards  του 
ECTS 

    
Διαλέξεις ακολουθούμενες από 
συζήτηση και προαιρετκή 
παρουσίαση εργασιών από 
τους φοιτητές (βλ. παρακάτω) 

3 ώρες/εβδομάδα (13 
διδακτικές εβδομάδες) 
Συνολικά: 39 

Προφορική παρουσίαση 

γραπτών εργασιών 

(προαιρετικά) 

1 περίπου ώρα 

ενσωματωμένη στο 

εβδομαδιαίο διδακτικό 

τρίωρο (για 3 από τις 

προβλεπόμενες 13 

εβδομάδες) 

Μελέτη 7 ώρες εβδομαδιαίως 

για 13 εβδομάδες) 

 

Συνολικά : 91 

  
  
  
  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 130 
 

(+ Προαιρετικά: 30 έως 50 

ώρες περίπου  για  την 

προετοιμασία γραπτής 

εργασίας) 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι  αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική   ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής   Επιλογής,    Ερωτήσεις   Σύντομης 
Απάντησης,  Ερωτήσεις  Ανάπτυξης  Δοκιμίων, 

Επίλυση    Προβλημάτων,    Γραπτή    Εργασία, 
Έκθεση    /    Αναφορά,    Προφορική    Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική     Εξέταση     Ασθενούς,     Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
 

 

5.   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία (πέραν των συγγραμμάτων που παρέχονται μέσω του συστήματος 
ΕΥΔΟΞΟΣ) προορίζεται για την περαιτέρω μελέτη των αντικειμένων του μαθήματος και βρίσκεται 
αναρτημένη στον ιστότοπο του συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (E-course) του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=901 
 και μπορεί να αναζητηθεί από τους φοιτητές, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 



του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα προτεινόμενα βιβλία και άρθρα 
σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. 
Προτεινόμενα συγγράμματα: 

L. BRUIT-ZAIDMAN, P. SCMITT PANTEL, Η Θρησκεία στις Ελληνικές πόλεις της 

κλασικής εποχής μτφρ., Αθήνα, 2004 (1989). 

W. BURKERT, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή μτφρ., Αθήνα, 

1993 (1977). 

J.P. VERNANT, Μύθος και Σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα  II , Αθήνα, 1989 (1965, 1985). 

H. W. PARKE, Οι εορτές στην Αρχαία Ελλάδα μτφρ., Αθήνα, 2000 (1977). 


