
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Α΄ Κύκλος Σπουδών 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHL_B506 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο (χειμερινό 

εξάμηνο) 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 19ος-20ος αι. 
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 - κριτικές συζητήσεις – παρουσιάσεις εργασιών 3 (x 13 εβδ.) 1,6 
Αυτοτελής μελέτη και εκπόνηση εργασίας (ατομικής ή 
ομαδικής) 

3  (x 13 εβδ.) 1,6 

Επαναληπτική μελέτη για τις εξετάσεις. Τελική γραπτή 
εξέταση. 

3,6 (x 13 εβδ.) 1,8 

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

Σύνολο: 9,6  (x 13 
εβδομάδες) 

5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής (Νεοελληνικές Σπουδές) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://philology.upatras.gr/courses/istoria-tis-evropaikis-
logotechnias-19os-20os-eonas/ 

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 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα κεντρικά λογοτεχνικά ρεύματα και κινήματα του 19ου 
κα του 20ού αιώνα. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές: 

1. Θα έχουν αποκτήσει γνώση των βασικών χαρακτηριστικών  του ρομαντισμού, του 
ρεαλισμού, του νατουραλισμού, του συμβολισμού, των κινημάτων της πρωτοπορίας 
και του μοντερνισμού. 

2. Θα μπορούν να σχολιάσουν κριτικά τις αναζητήσεις των λογοτεχνών του αισθητισμού 
και της παρακμής. 

3. Θα μπορούν να περιγράψουν τη συμβολή κοινωνικών και επιστημονικών εξελίξεων στη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ευαισθησίας του 19ου και του 20ού αι. 

4. Θα μπορούν να εξηγήσουν γιατί ο Σαρλ Μπωντλαίρ θεωρείται πρόδρομος της 
νεωτερικής τέχνης. 

5. Θα γνωρίζουν σημαντικούς συγγραφείς και αντιπροσωπευτικά έργα της ευρωπαϊκής 
λογοτεχνίας του 19ου και του 20ού αιώνα. 

6. Θα μπορούν να αναλύσουν κριτικά και να ερμηνεύσουν λογοτεχνικά κείμενα του 
δυτικού κανόνα. 

 

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 

 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση  και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
 Καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
 Ικανότητα για αυτόνομη εργασία 
 Ικανότητα για ομαδική εργασία 
 Εργασία σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Ρομαντισμός 
2. Ρεαλισμός 



3. Νατουραλισμός 
4. Η ποίηση του Καρόλου Μπωντλαίρ 
5. Συμβολισμός 
6. Αισθητισμός και Παρακμή 
7. Πρωτοπορίες 
8. Μοντερνισμός 
9. Κριτική ανάλυση και ερμηνείας αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών κειμένων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

 Υποστήριξη και εμπλουτισμός της μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Παρουσιάσεις με χρήση power-point. 
 Παρουσιάσεις οπτικο-ακουστικού υλικού 
 Ευέλικτη ηλεκτρονική επικοινωνία με τους 

φοιτητές σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
εξαμήνου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 ώρες 
Σεμιναριακού τύπου 
συζητήσεις 
λογοτεχνικών κειμένων  
στην τάξη με αναφορά 
σε ζητήματα ερμηνείας 
και μορφής – 
Παρουσιάσεις ομαδικών 
εργασιών με power-
point 

13 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη και 
ανάλυση βιβλιογραφίας 

39 ώρες 

Επαναληπτική μελέτη 
συνόλου της ύλης για τις 
εξετάσεις για εξετάσεις.  
Τελική γραπτή εξέταση 

47 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις 
σύντομης ανάπτυξης καθώς και ερωτήσεις κριτικής 
ανάλυσης και ερμηνείας κειμένων (95%).  
ΙΙ. Συμμετοχή στις εντός της τάξης συζητήσεις (5%) 
ΙΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση προαιρετικής ομαδικής 
εργασίας (bonus 20%). 



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. 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στο 
«Διάγραμμα» του μαθήματος στο e-class του 
μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ενδεικτικά 
1. Martin Travers. An Introduction to Modern European Literature. From Romanticism to 

Postmodernism. St. Martin’s Press 1998.  
2. C.W.E. Bigsby.  Dada and Surrealism. Methuen 1972. 
3. Chadwick Charles. Symbolism. Methuen 1978. 
4. Michael Ferber (ed). A Companion to European Romanticism. Blackwell 2006. 
5. Lilian R. Furst, Peter N. Skrine.  Naturalism. Routledge 1971. 
6. Lilian R. Furst.  Romanticism in Perspective.  Macmillan, 2nd edition 1979. 
7. Pericles Lewis (ed.) The Cambridge Companion to European Modernism Cambridge 

2011. 
8. Stephen Prickett (general ed.); Simon Haines (ed.) European Romanticism. A Reader. 

Continuum 2010. 
9. Εύη Βογιατζάκη, Τα αισθητικά ρεύματα στην ευρωπαϊκή και τη νεοελληνική 

λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα. Αθήνα: Gutenberg 2016 
10. Επιλογή αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών & κριτικών κειμένων εκπροσώπων των 

διαφόρων ευρωπαϊκών λογοτεχνικών κινημάτων.  Όλα τα κείμενα βρίσκονται 
αναρτημένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης “eclass” του μαθήματος. 

 
 
 
 

 

 


