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ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε 

ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο 

αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ 

πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙ

Δ 
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ΚΔ 
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Γηαιέμεηο 3 5 

   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Ζ νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4. 
  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Καλέλα 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ και 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Δλληνική 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

ηότος ηοσ Μαθήμαηος 

 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε ην επξύηεξν πνιηηηζκηθό θαηλόκελν ηεο 

Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο, θαη θπξίσο κε ηε ινγνηερλία ηνπ. Μέζα από ηελ εμέηαζε ησλ θνηλσληθώλ, 

πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ εθθάλζεσλ ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο ην κάζεκα ζα επηθεληξσζεί ζηα 

πέληε βαζηθόηεξα ινγνηερληθά έξγα ηεο επνρήο: Απόθνπνο (παξ’ όιε ηελ πξσηκόηεηά ηνπ, είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζπλνιηθόηεξα), Θπζία ηνπ Αβξαάκ, Δξσθίιε, 

Δξσηόθξηηνο θαη Βνζθνπνύια, ρσξίο λα παξακειεζεί θαη ν ρώξνο ηεο θσκσδίαο.  

 

Αλαιπηηθόηεξα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο απηνύ νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 

- Να θαηαλνήζνπλ ηελ Κξεηηθή Αλαγέλλεζε σο πνιηηηθό, ηζηνξηθό θαη πνιηηηζκηθό 

θαηλόκελν. 

- Να θαηαλνήζνπλ ηνπο κεραληζκνύο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο γλώζεο (θαη ινγνηερλίαο) 

ζηελ Κξήηε ηνπ 16
νπ

 θαη 17
νπ

 αηώλα.  

- Να γλσξίδνπλ βηνγξαθηθά θαη εξγνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο βαζηθνύο εθπξνζώπνπο ηεο 

Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο 



- Να δηαζέηνπλ ζηνηρεηώδε βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε. 

- Να θαηαλνήζνπλ ηηο ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο θαη ηελ ηζηνξηθόηεηα ησλ θεηκέλσλ. 

- Να θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε ησλ θξεηηθώλ έξγσλ κεο ζην επξύηεξν θαηλόκελν ηεο Δπξσπατθήο 

Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Μπαξόθ.    

- Να απνθηήζνπλ ηθαλόηεηα αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ. 

  

Γενικές Ικανόηηηες 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. Αλάιπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Κξήηεο ηεο Αλαγέλλεζεο. 

2. Αλάιπζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ θαηλνκέλνπ ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο.   

3. Λνγνηερλία ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο θαη θνηλσληνινγία ηνπ βηβιίνπ: παξαγσγή, δηάρπζε, 

θόζκνο ηνπ ρεηξνγξάθνπ θαη έληππε δηαθίλεζή ζηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηώλα. 

4. Πεξί ησλ πεγώλ ησλ έξγσλ ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο 

5. Πεξί ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ ηνπ Ιαθώβνπ θαη πεξί ηνπ Γεσξγίνπ Υνξηάηζε.  

6. Η εμέιημε ηεο γιώζζαο ζηα έξγα ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο. 

7. Η πνηεηηθή ησλ έξγσλ ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο.   

8. πγθξηηηθέο αλαγλώζεηο ησλ έξγσλ ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο. 

9. Η πξόζιεςε ηεο Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο: Σύρεο, δηάρπζε.  

ΥΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

I. Δηζαγσγηθά 

II. Η Κξήηε ηνπ 16
νπ

 θαη 17
νπ

 αηώλα: θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, πνιηηηθή, ινγηνζύλε, ηέρλεο 

θαη γξάκκαηα 

III. Η παξαγσγή θαη ε δηαθίλεζε ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο (1509-1713) 

IV. Δηζαγσγηθά ζηνλ Απόθνπν: πξνο κηα λέα πνίεζε. 

V. Η Θπζία ηνπ Αβξαάκ θαη ε θαηάθηεζε ηεο πξνζσπηθήο πνηεηηθήο θσλήο 

VI. Βηηζέληδνο Κνξλάξνο θαη Δξσηόθξηηνο 

VII. Η πνηεηηθή ηνπ Δξσηόθξηηνπ 

VIII. Δξσθίιε θαη θξεηηθό ζέαηξν Α΄ 

IX. Δξσθίιε θαη θξεηηθό ζέαηξν Β΄ 

X. Η Βνζθνπνύια, ε ηηαιηθή καληέξα θαη ην Μπαξόθ 

XI. Σύρεο ηεο Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηώλα Α΄ 

XII. Σύρεο ηεο Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηώλα Β΄ 



XIII. Δπηινγηθά 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πρόζωπο με πρόζωπο 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία 

κε ηνπο θνηηεηέο 

 

 Προβολή ψηφιοποιημζνων διαφανειϊν 

 Χρήςη Power-point 

 Συνεχήσ χρήςη του e-course του πανεπιςτημίου,  

όπου θα ανεβαίνει το διδακτικό υλικό και η 

βιβλιογραφία  

 Χρήςη βάςεων δεδομζνων ςχετικϊν με το μάθημα, 

όπωσ η ηλεκτρονική μορφή τησ βιβλιογραφίασ του 

βιβλίου του A.F. van Gemert, Οδηγόσ ζργων τησ 

Κρητικήσ Λογοτεχνίασ 1370-1690, Ηράκλειο 2002 

(http://www.early-modern-

greek.org/odigoskritikis) και η ηλεκτρονική βάςη 

του Κ.Ε.Γ.,  Δημώδησ Γραμματεία: από τον Διγενή 

Ακρίτη ζωσ την πτώςη τησ Κρήτησ 

(http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/)  

 Επικοινωνία μζςω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Δπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Επγαζίαρ 

Εξαμήνος 

Γηαιέμεηο 

 

39 

Μειέηε θαη αλάιπζε 

βηβιίσλ θαη άξζξσλ 

20 

Απηνηειήο κειέηε θαη 

πξνεηνηκαζία γηα ηηο 

εμεηάζεηο 

 

63 

  

  

  

  

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε 3 

Σύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηωηική μονάδα) 

125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Σξίσξε Γξαπηή Δμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. 

 

Η εμέηαζε γίλεηαη κε ξσηήζεηο ζύληνκεο 

απάληεζεο θαη κε εξσηήζεηο αλάπηπμεο δνθηκίνπ. 

 

Η εμέηαζε ζηνρεύεη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο 

εκπέδσζεο γλώζεσλ, κε βαζηθόηεξν θξηηήξην ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ θνηηεηώλ γηα θξηηηθή αλαζύλζεζε 

ησλ δηδαρζέλησλ.  

 



 
  

ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
- Alfred Vincent (επηκ.), Ζ Βνζθνπνύια, Θεζζαινλίθε 2016.  
- David Holton (επηκ.), Λνγνηερλία θαη Κνηλσλία ζηελ Κξήηε ηεο Αλαγέλλεζεο, 

κηθξ. Ναηαιία Γειεγηαλλάθε, Ηξάθιεην 
2
1999 [προηεινόμενο ζύγγραμμα] 

- David Holton, «Σν θαηλόκελν ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο», Παιίκςεζηνλ, 
21-22 (2006-2007), 31-50. 

- W.F. Bakker, Α.F. van Gemert, H Θπζία ηνπ Αβξαάκ. Κξηηηθή έθδνζε, 
Ηξάθιεην 1996. 

- Γηώξγνο Κεραγηόγινπ, Λατθά Λνγνηερληθά Έληππα. 1 Απόθνπνο, Απνιιώληνο, 
Ηζηνξία ηεο Σσζάλλεο, Αζήλα 1982. 

- Μ. Μαλνύζαθαο, Ζ θξεηηθή ινγνηερλία θαηά ηελ επνρή ηεο Βελεηνθξαηίαο, 
Θεζζαινλίθε 1965. 

- Νηθόιανο Μ. Παλαγησηάθεο, Κξεηηθή Αλαγέλλεζε, Αζήλα 2002.   
- ηέθαλνο Α. Ξαλζνπδίδεο (επηκ.), Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ Δξσηόθξηηνο. 

Έθδνζηο Κξηηηθή, Ηξάθιεην 1915. 
- ηέθαλνο Καθιακάλεο (επηκ.), Εεηήκαηα πνηεηηθήο θαη πξόζιεςεο ηνπ 

Δξσηνθξίηνπ, εηεία 2015. 
- ηέθαλνο Καθιακάλεο (επηκ.), Εεηήκαηα πνηεηηθήο ζηνλ Δξσηόθξηην, 

Ηξάθιεην 2006. 
- ηέθαλνο Καθιακάλεο, «Δηδήζεηο γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ έληππνπ δπηηθνύ 

βηβιίνπ ζηνλ βελεηνθξαηνύκελν Xάλδαθα (κέζα 16νπ αηώλα)», Kξεηηθά 
Xξνληθά 26 (1986), 152-176. 

- ηέθαλνο Καθιακάλεο, «Η ραξηνγξάθεζε ηνπ ηόπνπ θαη ησλ ζπλεηδήζεσλ 
ζηελ Κξήηε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Βελεηνθξαηίαο», Candia/Creta/Κξήηε. Ο 
ρώξνο θαη ν ρξόλνο. 16νο-18νο αηώλαο, Αζήλα 2005, ζ. 13-69. 

- ηέθαλνο Καθιακάλεο, Γηάλλεο Μαπξνκάηεο (επηκ.), Κξεηηθό Θέαηξν. 
Μειέηεο, Αζήλα 1998. 

- ηπιηαλόο Αιεμίνπ (επηκ.), Βηηζέληδνο Κνξλάξνο, Δξσηόθξηηνο, Αζήλα 
4
2000. 

- ηπιηαλόο Αιεμίνπ (επηκ.), Μπεξγαδήο Απόθνπνο. Ζ Βνζθνπνύια, Αζήλα 
2
1998. 

- ηπιηαλόο Αιεμίνπ, Ζ θξεηηθή ινγνηερλία θαη ε επνρή ηεο, Αζήλα 2011 [α΄ 
έθδ., πεξ. Κξεηηθά Φξνληθά, η. Η΄ (1954)]. 

- ηπιηαλόο Αιεμίνπ, Μάξζα Απνζθίηε (επηκ.), Δξσθίιε. Τξαγσδία Γεσξγίνπ 
Φνξηάηζε, Αζήλα 

4
2007.  

 


