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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΛΑΣΙΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

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 

 
ΕΒΔΟ ΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

 
 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ  

Διαλζξεισ 3 5 

Αςκιςεισ 3  
   

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

Διαλζξεισ και 
αςκιςεισ 

5 (ενιαία από 
διαλζξεισ και 

αςκιςεισ)  
 
 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
Γενικοφ Υποβάκρου , Ειδικοφ Υπόβακρου, 

Ειδικότθτασ 

Γενικοφ υποβάκρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΣΑ:   Ωσ προαπαιτοφμενο για τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ του 

μακιματοσ κεωρείται θ επαρκισ γνϊςθ λατινικισ γραμματικισ 
και ςυντακτικοφ.  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:  

 Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)  

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 

το πλαίςιο του μακιματοσ αυτοφ , μελετάται θ λατινικι πεηογραφία και ςυγκεκριμζνα επιχειρείται θ 

γνωριμία με το ζργο του ςπουδαιότερου ρωμαίου ριτορα και φιλοςοφικοφ ςυγγραφζα, του 
Κικζρωνα, κακϊσ και του ενζκα, μζςω τθσ ανάλυςθσ αντιπροςωπευτικϊν κειμζνων  από το ζργο των 
δφο ςυγγραφζων.  Κατόπιν τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του  μακιματοσ, οι φοιτθτζσ αναμζνεται να 
ζχουν αποκτιςει επαρκι γνϊςθ τθσ κλαςικισ λατινικισ ςε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικισ και 

ςφνταξθσ, τθ δυνατότθτα κατανόθςθσ κειμζνων τθσ κλαςικισ λατινικισ πεηογραφίασ και απόδοςθσ 
των κειμζνων αυτϊν ςτθ νζα ελλθνικι. Παράλλθλα, κακίςταται εφικτι θ ανάδειξθ και ερμθνεία των 
βαςικϊν αρχϊν και ιδεωδϊν του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ εντόσ του ευρφτερου φιλοςοφικοφ , 

ιςτορικοφ-πολιτικοφ και κοινωνικοφ περικειμζνου των ςχετικϊν κειμζνων, εντοπίηονται οι πθγζσ τουσ 
ςτο προγενζςτερο λογοτεχνικό υπόβακρο, ενϊ διαπιςτϊνεται θ διαχρονικότθτα και θ επιβίωςι τουσ 
ςτθ ςφγχρονθ ςκζψθ και λογοτεχνία.    
 

 

http://philology.uoi.gr/


 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 

1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 
2. Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  

3. Λιψθ αποφάςεων.  
4. Αυτόνομθ εργαςία.  
5. Ομαδικι εργαςία.  
6. εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα 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 

  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διάλεξθ, πρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Πζραν των ςυγγραμμάτων που διανζμονται μζςω 
του ςυςτιματοσ ΕΤΔΟΞΟ, ςτουσ φοιτθτζσ 

παρζχονται ζντυπεσ ςθμειϊςεισ, οι οποίεσ 
διατίκενται επίςθσ και μζςω του ςυςτιματοσ 
Αςφγχρονθσ Σθλεκπαίδευςθσ  
(E-course) του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων προσ 

διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν.  

ΟΡΓΑΝΩΗ  ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

 
Δραστηριότητα  

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου  

 

   

Αντικειμενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ μελζτθ τθσ λατινικισ πεηογραφίασ (είδθ, χαρακτθριςτικά 
γνωρίςματα, βαςικοί εκπρόςωποι) και ςυγκεκριμζνα θ γνωριμία με το ρθτορικό και φιλοςοφικό ζργο 

του Κικζρωνα, κακϊσ και με το φιλοςοφικό ζργο του ενζκα, μζςω τθσ ανάλυςθσ επιλεγμζνων 
κειμζνων από τισ ρθτορικζσ και φιλοςοφικζσ πραγματείεσ του Κικζρωνα και το φιλοςοφικό ζργο του 
ενζκα.  
Ειςαγωγικά, αναπτφςςονται κζματα όπωσ: λατινικι πεηογραφία (είδθ, χαρακτθριςτικά, εκπρόςωποι), 

Κικζρων (θ πολιτικι ςταδιοδρομία του, οι ςπουδζσ του, το ςυγγραφικό του ζργο, θ εναςχόλθςθ του 
Κικζρωνα με τθ φιλοςοφία και προςφορά του ς’ αυτιν, ο Κικζρων ωσ επιςτολογράφοσ, θ γλϊςςα και 
το φφοσ του), οι ςυνκικεσ που ευνόθςαν τθν ανάπτυξθ τθσ ρθτορείασ κακϊσ και τθ διάδοςθ τθ σ 

ελλθνικισ φιλοςοφίασ ςτθ Ρϊμθ, οι ςχολζσ και οι φιλόςοφοι που άςκθςαν τθ μεγαλφτερθ επίδραςθ, 
τα πρϊτα φιλοςοφικά ςυγγράμματα και το De Rerum Natura του Λουκρθτίου, θ εναςχόλθςθ του 
Κικζρωνα και του ενζκα με τθ φιλοςοφία και οι φιλοςοφικζσ τουσ κατευκφνςεισ και, τζλοσ, οι μετά 
τον ενζκα φιλοςοφικοί ςυγγραφείσ.  

Κατόπιν των ειςαγωγικϊν παραδόςεων, τα επιλεγμζνα κείμενα μελετϊνται από άποψθ γλϊςςασ 
(λεξιλόγιο, γραμματικι και ςφνταξθ), ενϊ, παράλλθλα, ςχολιάηονται ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, με 
ςκοπό τθν ερμθνευτικι τουσ προςζγγιςθ, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ του μακιματοσ, όπωσ αυτοί 
κακορίηονται ςτο 2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ . 

 
 



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 3  
Αςκιςεισ 3  

   

   
   

Μελζτθ  3  

   
   

   
ύνολο Μαθήματος 
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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. 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, μζςω γραπτισ εξζταςθσ, με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ  κεμάτων/δοκιμίων.  

 
Η βακμολογία είναι προςβάςιμθ θλεκτρονικά ςτθν 
ατομικι θλεκτρονικι «καρτζλα»  που παρζχεται ςε 
κάκε φοιτθτι από το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. Οι 

φοιτθτζσ ζχουν παράλλθλα τθ δυνατότθτα να 
πλθροφορθκοφν τθ βακμολογία τουσ μζςω 
επικοινωνίασ με τθ διδάςκουςα, βλζποντασ τα 
γραπτά τουσ δοκίμια και λαμβάνοντασ ςχετικζσ 

διευκρινίςεισ για τθν επίδοςι τουσ.  

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

Η προτεινόμενθ βιβλιογραφία (πζραν 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/enrol/index.php?id=825  και 
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=823 και μπορεί να αναηθτθκεί από τουσ φοιτθτζσ, εφόςον 
αυτοί το επικυμοφν, ςτθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, όπου βρίςκονται τα 
περιςςότερα από τα προτεινόμενα βιβλία και άρκρα ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ςυλλογικοφσ 
τόμουσ. 

 

 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=825
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=823

