
 

 
1.   ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ



ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕ0708 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 1930-1960 

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 

 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1378 

 

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 

 

 
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα διδαχθούν: 
- τους τρόπους λειτουργίας, τη χρησιμότητα και της στρατηγικές της λογοτεχνικής κριτικής 
- τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν, από δεκαετία σε δεκαετία, τα αισθητικά, ιδεολογικά κλπ. 
κριτήρια κατά την προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων 
- τον άμεσο συσχετισμό της λογοτεχνικής κριτικής με την ιδεολογία και την πολιτική. 
 

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 

 
Οι φοιτητές στο τέλος αυτού του εξαμήνου 

-θα είναι σε θέση να διαπιστώσουν σε ποιο είδος κριτική ανήκει ένα κριτικό κείμενο. 
-θα γνωρίζουν τον τρόπο εξέλιξης της λογοτεχνικής κριτικής στην  Ελλάδα την 
τριακονταετία 1930-1960. 
-Θα γνωρίζουν τον τρόπο γραφής και σκέψης σημαντικών Ελλήνων κριτικών όιπως ο 
Τέλλος Άγρας, ο Αντρέας Καραντώνης κλπ. 
 

3.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 
Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η λογοτεχνική κριτική του Μεσοπολέμου, της ταραχώδους 
δεκαετίας του '40 και των πρώτων μετεμφυλιακών χρόνων. Μελετώνται το ιδεολογικό 
προφίλ, η μεθοδολογία και οι αισθητικές αρχές των σημαντικότερων κριτικών (του 
Τέλλου Άγρα, του Κλέωνος Παράσχου, του Νικόλα Κάλας, του Ανδρέα Καραντώνη κτλ.), 
χαρτογραφείται ο λογοτεχνικός περιοδικός τύπος και συζητούνται ζητήματα αιχμής της 
φιλολογικής ζωής, όπως ήταν η κριτική αντίσταση απέναντι στον μοντερνισμό, ο 
διάλογος για την ποίηση ανάμεσα στον Γιώργο Σεφέρη και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, η 
κριτική πρόσληψη του Καρυωτάκη και του Καβάφη, οι συζητήσεις για τη «στρατευμένη 
τέχνη» κτλ. 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

1-2. Εισαγωγή στις πνευματικές και κοινωνικοϊστορικές συνθήκες της περιόδου 1930-
1960. 
3. Ορισμός και είδη λογοτεχνικής κριτικής. 
4-6. Λογ. κριτική 1930-1940. 
7-9. Λογ. κριτική 1940-1950. 
10-12. Λογ. κριτική 1950-1960. 
13. Γενικές παρατηρήσεις, συμπεράσματα. 
 

 
4.   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course 

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   

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

 

Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

 

  

  
  
  

Αυτοτελής Μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
 

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. 

 
Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης 
(50%) ερωτήσεις ανάλυσης κριτικών κειμένων 
(50%). 

 
 

 

5.   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. Αθηνά Βογιατζόγλου, Ποίηση και πολεμική. Μια βιογραφία του Γιώργου Κοτζιούλα, Κίχλη, 

Αθήνα 2015. 

2.  Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Πόλις, Αθήνα 2005. 

3. Αντώνης Καρτσάκης, Μεταπολεμική κριτική και ποίηση. Ζητήματα αισθητικής και ιδεολογίας, 

Εστία, Αθήνα 2009. 

4. Χριστίνα Ντουνιά, Λογοτεχνία και πολιτική. Τα περιοδικά της Αριστεράς στο Μεσοπόλεμο, 

Καστανιώτης, 31996. 

5. Χ. Λ. Καράογλου (εποπτεία)-ερευνητική ομάδα, Περιοδικά Λόγου και Τέχνης (1901-1940). 

Αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση. Τόμοι Β1΄-Β2΄: Αθηναϊκά περιοδικά (1926-1933), 

Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2002. 

6.Χ. Λ. Καράογλου (εποπτεία)-ερευνητική ομάδα, Περιοδικά Λόγου και Τέχνης (1901-1940). 

Αναλυτική βιβλιογραφία και παρουσίαση. Τόμοι Γ1΄-Γ2΄: Αθηναϊκά περιοδικά (1933-1940), 

Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2007. 

7. Αργυρίου Αλέξανδρος, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια του 

Μεσοπολέμου (1918-1940), τόμος Β΄, Καστανιώτης, Αθήνα 2001. 

8. Αργυρίου Αλέξανδρος, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στους 

δύστηνους καιρούς (1941-1944), τόμος Γ', Καστανιώτης, Αθήνα 2003. 

9. Αργυρίου Αλέξανδρος, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια του 

ετεροκαθορισμένου εμφυλίου πολέμου (1945-1949), τόμος Δ΄, Καστανιώτης, Αθήνα 2004. 

10. Αργυρίου Αλέξανδρος, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια της 

επισφαλούς δημοκρατίας (1950-1956), τόμος Ε', Καστανιώτης, Αθήνα 2005. 

 



 

 

 

 

 


