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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHL_Y108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ A’  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

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 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική. 

Στην περίπτωση που φοιτητές οι οποίοι δεν γνωρίζουν ελληνικά 

επιλέξουν το μάθημα, δίνεται η δυνατότητα να το 

παρακολουθήσουν ως readingcourse με αγγλική βιβλιογραφία και 

εκπόνηση γραπτής ατομικής εργασίας στα αγγλικά ή αξιολόγηση 

φακέλου με ασκήσεις ή/και θεωρητικά / πρακτικά προβλήματα.

  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (με αγγλόφωνη βιβλιογραφία για εργασίες) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/open courses 

  

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 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες στις παρακάτω 

περιοχές: 

1.Γνωρίζει την ορολογία, τη μεθοδολογία, τους επιστημονικούς στόχους της νεοελληνικής φιλολογίας. 

2.Γνωρίζει τα λογοτεχνικά ρεύματα από τον 18ο ως τον 20ό αι. και τη σχέση τους με την ιστορία των ιδεών, 

στην ελληνική και την ευρωπαϊκή λογοτεχνική πραγματικότητα.  

3.Εντάσσει την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην ιστορία των ευρωπαϊκών λογοτεχνικών ρευμάτων 

(του διαφωτισμού, του ρομαντισμού, του αισθητισμού, του παρνασσισμού, του συμβολισμού, του 

μοντερνισμού). 

4. Αναγνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των περιόδων, των γενεών και σχολών.  

5.Αναγνωρίζει τα έργα του λογοτεχνικού κανόνα. 

6.Αναλύει αντιπροσωπευτικά κείμενα της κάθε περιόδου  

7.Διακρίνει τα διαφορετικά στάδια της εξέλιξης των λογοτεχνικών γενών και ειδών.  
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8.Γνωρίζει τα βασικά πορίσματα της έρευνας, όπως παρουσιάζονται σε διαφορετικές ιστορίες της λογοτεχνίας, 

για την αρχή της νεοελληνικής λογοτεχνίας και τους κυριότερους σταθμούς της πρόσληψης των συγγραφέων 

του κανόνα. 

9.Αναγνωρίζει τα στάδια της εξέλιξης της νεοελληνικής γραμματείας. 

 
 

 

ΓενικέςΙκανότητες 
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;. 

  

1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της Ιστορίας της λογοτεχνίας. 

2. Ικανότητα να εντοπίζει τα λογοτεχνικά είδη.  

3. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης και ερμηνείας ποιητικών και πεζογραφικών  κειμένων. 

4. Ικανότητα να προσεγγίζει τις παλαιότερες και σύγχρονες πηγές της Νεοελληνικής Φιλολογίας.   

6. Ικανότητα να εκτιμά τη συμβολή της ευρωπαϊκής παιδείας, σκέψης και λογοτεχνίας στη διαμόρφωση της 

νεοελληνικής γραμματείας.  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.  Λογοτεχνία, Γραµµατεία, Φιλολογία, Γραµµατολογία. : Θέµατα ορισµών και ορολογίας.  

2.  Ιστορία και Ιστοριογραφία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

3. Το σχήµα του «Νέου Ελληνισµού» : Περιοδολόγηση και η κατασκευή του «λογοτεχνικού παρελθόντος» στην Ιστορία της 

Λογοτεχνίας. 

4. Σχολές, «γενιές» και αισθητικά ρεύµατα  

5. Πηγές της Νεοελληνικής Φιλολογίας 

6. Η έννοια του λογοτεχνικού κανόνα. 

7. Από την Ιστορία στις Ιστορίες της Λογοτεχνίας.  

8. Η νεοελληνική φιλολογία στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. 
 

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξειςσε αλληλεπίδραση με τους 

φοιτητές 

39 

Εβδομαδιαία μη καθοδηγούμενη μελέτη 39 

Επανάληψη και Προετοιμασία για τις 

εξετάσεις 

45 

Εξετάσεις 2 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

 

 

1. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις γνώσης σύντομης 

ανάπτυξης, καθώς και ερωτήσεις κριτικής ανάλυσης και ερμηνείας κειμένων 

(85%). 

2. Συμμετοχή στις εντός της τάξης συζητήσεις (5%). 
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3. Παρουσιάσεις προφορικών εργασιών (10%). 

 

7. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Ιωάννης Συκουτρής, Μελέται και άρθρα, Αθήνα,1956. 

2. Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα, 1978. 

3. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μ.Ι.ΕΤ, 3Αθήνα, 1980. 

4. Γ. Π. Σαββίδης, Τράπεζα Πνευματική, Πορεία, Αθήνα, 1994. 

5. Roderick Beaton, Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία, Νεφέλη, Αθήνα, 1996.   

6. Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα - Έργα - Ρεύματα – Όροι, Αθήνα, Πατάκης, 2007. 

7. Αλέξης Πολίτης, Εγχειρίδιο του νεοελληνιστή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2011.   

8. Δημήτρης Αγγελάτος, Η άλφα βήτα του νεοελληνιστή, Αθήνα, Gutenberg, 2011.  

9. Νάσος Βαγενάς, «Πότε αρχίζει η νεοελληνική  λογοτεχνία;», Γκιόστρα. Κείμενα κριτικής διαμάχης, μικρή άρκτος, 

2012, 13-60.   

10. Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Μια περιδιάβαση στο χώρο της Γραμματολογίας και της Ιστοριογραφίας της Νέας 

Ελληνικής Λογοτεχνίας (19ος-20ός αι.)»,  

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/guide.html 

 

 
 


