
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

PHL_Β603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ 
 

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 – Σεμιναριακές συζητήσεις 3 (x13 εβδομάδες) 1,6 

Αυτοτελής μελέτη και εκπόνηση ασκήσεων 

εφαρμογής 

3 (x13 εβδομάδες) 1,6 

Επaναληπτική μελέτη για τις γραπτές εξετάσεις. 

Τελική γραπτή εξέταση  

3,6 (x13 εβδομάδες) 1,8 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 

διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

Σύνολο: 9,6  (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/themata-theorias-tis-

logotechnias/ 

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 σε έννοιες και ζητήματα της θεωρίας της λογοτεχνίας του 

20ού αιώνα. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 

1. Θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές θεωρητικές θέσεις που χαρακτήρισαν τον στοχασμό 

του 20ού αιώνα. 

2. Θα μπορούν να εξηγήσουν γιατί η γλωσσολογική θεωρία του Ferdinard de Saussure 

άσκησε μεγάλη επίδραση στο σύγχρονο θεωρητικό στοχασμό. 

3. Θα μπορούν να σχολιάζουν τις βασικές αρχές του ρώσικου φορμαλισμού και να  τους 

κύριους εκπροσώπους του. 

4. Θα μπορούν να περιγράψουν τις βασικές αρχές του τσέχικου δομισμού και να αναφέρουν 

τους κύριους εκπροσώπους του. 

5. Θα μπορούν να περιγράψουν τις βασικές αρχές του γαλλικού δομισμού, να διακρίνουν τις 

διάφορες τάσεις του και να αναφέρουν τους κύριους εκπροσώπους τους. 

6. Θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές απόψεις των Marx και Engels για τη λογοτεχνία. 

7. Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν το δόγμα του «σοσιαλιστικού ρεαλισμού». 

8. Θα γνωρίζουν βασικές απόψεις του Antonio Gramsci  και του Louis Althousser. 

9. Θα μπορούν να περιγράφουν κεντρικές διαφορές μεταξύ δομισμού και μεταδομισμού. 

10. Θα γνωρίζουν ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της φεμινιστικής κριτικής της 

λογοτεχνίας και σε τι στοχεύουν οι πολιτικές ταυτότητας. 

11. Θα έχουν την ικανότητα να οργανώνουν ομαδικές προφορικές παρουσιάσεις (2 έως 4 

ατόμων) με χρήση powerpoint πανω σε διάφορα θέματα (π.χ. παρουσίαση και κριτική 

αποτίμηση επιστημονικών άρθρων, εφαρμογή θεωρητικών προσεγγίσεων σε 

συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα). 
 

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  

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 



Παράγωγή 

νέων 

ερευνητικών 

ιδεών  

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των παρακάτω ικανοτήτων: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

• Άσκηση στην εκ του σύνεγγυς ανάγνωση και στην κριτική ανάλυση 

• Εργασία σε διεθνές ή / και σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Επίδειξη ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Αυτόνομη εργασία 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ορισμός της Θεωρίας της Λογοτεχνίας ως επιστημονικού αντικειμένου 

2. Η έννοια του σημείου κατά τον F. Saussure 

3. Ρωσικός Φορμαλισμός 

4. Τσέχικος Δομισμός 

5. Γαλλικός Δομισμός - Αφηγηματολογία 

6. Μεταδομισμός και Αποδόμηση 

7. Μαρξιστική κριτική 

8. Ψυχαναλυτική κριτική 

9. Φεμινιστική κριτική 

10. Η θεωρία της επιτελεστικότητας του έμφυλου υποκειμένου της Judith Butler  
11. Πολιτικές ταυτότητας 

12. Συστηματική μελέτη και κριτική αποτίμηση θεωρητικών κειμένων και της σχετικής με 

αυτά βιβλιογραφίας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη (ή της μέσω πλατφόρμας εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης την εποχή COVID 19) 

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. 

 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 23 ώρες 

Κριτική συζήτηση 

σεμιναριακού τύπου 

στην τάξη και ασκήσεις 

εφαρμογής 

16 ώρες 

Ανεξάρτητη και /ή 

ομαδική μελέτη και 

κριτική ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

39 ώρες 



(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 

Επαναληπτική μελέτη 

συνόλου της ύλης για τις 

εξετάσεις.  Τελική 

γραπτή εξέταση. 

47 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

125 

 

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. 

 

Ι. Τελική γραπτή εξέταση (90%) που μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 

• ερωτήσεις ανάλυσης και κριτικού σχολιασμού. 

 

ΙΙ. Συμμετοχή στις εντός της τάξης συζητήσεις (5%). 

 

ΙΙΙ.  Εκπόνηση ασκήσεων (5%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(Ενδεικτικά) 

1. Ιστορία της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό. Επιμέλεια 

Radam Selden. Θεώρηση μετάφρασης Μ. Πεχλιβάνος, Μιχ. Χρυσανθόπουλος. 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 2004. 

2. Angenot, Marc, Bessière Jean, Fokkema Douwe, Kushner, Eva, Θεωρία της λογοτεχνίας. 

Προβλήματα και προοπτικές.  Μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια.  Gutenberg 2010. 

3. Barry, Peter. Γνωριμία με τη Θεωρία. Μια εισαγωγή στη λογοτεχνική και πολιτισμική 

θεωρία. Μτφρ. Αναστασία Νάτσινα. Βιβλιόραμα 2013. 

4. Culler, Jonathan,  Λογοτεχνική θεωρία. Μτφρ. Καίτη Διαμαντάκου. Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης 2000. 

5. Douwe Fokkema, Elroud Ibsch, Θεωρίες Λογοτεχνίας του Εικοστού Αιώνα. Πατάκης, 

2003.   

6. Ήγκλετον, Τέρι. Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας. Εισαγωγή, θεώρηση μετάφρασης 

Δημήτρης Τζιόβας.  Μτφρ. Μιχάλης Μαυρωνάς. Οδυσσέας 19964. 

7. Newton, K.M. (επιμ.), Η Λογοτεχνική Θεωρία του 20ού αιώνα. Ανθολόγιο κειμένων. 

ΠΕΚ 2013. 

8. Culler, Jonathan, Αποδόμηση. Θεωρία και κριτική μετά τον δομισμό. Μτφρ. Απόστολος 

Λαμπρόπουλος. Μεταίχμιο 2006. 

9. Ευγενία Σηφάκη, Σπουδές φύλου και λογοτεχνία.  Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα 

και Βοηθήματα (www.kallipos.gr). ΣΕΑΒ 2015. 

http://www.kallipos.gr/


10. Catherine Belsey and Jane Moore (επιμ.), The Feminist reader essays in gender and the 

politics of literary criticism.  Macmillan 1997.  

11. Επιλογή κειμένων των Saussure, Jakobson, Tynjanov, Sklovskij, Mukarovsky, Todorov, 

Lévi-Strauss, Barthes, Genette, Marx, Engels, Foucault, Elaine Showalter, Josephine 

Donovan & Judith Butler, τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης 

τηλε-εκπαίδευσης “e-class” του μαθήματος.   

 

 


