
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

PHL_Υ409 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο (εαρινό εξάμηνο) 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 1830-1914 

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 (x 13 εβδομάδες) 1,6 
Εργαστηριακή πρακτική και ασκήσεις σε 

κατάλληλο ΥΚ 
  

                          Αυτόνομη εργασία (είτε ατομική, 
είτε ομαδική) 

3 (x 13 εβδομάδες) 1,6 

                                       Προετοιμασία για τις 
γραπτές εξετάσεις 

3,6 (x 13 εβδομάδες) 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) 

5,0 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής (Νεοελληνικές Σπουδές) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Ναι. Μπορούν να γίνουν διευκρινίσεις και εξετάσεις στην αγγλική και 
στη γαλλική γλώσσα  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://philology.upatras.gr/?post_type=courses&p=4875&preview=tru
e 

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. Nα παρουσιάζουν την πορεία της νεοελληνικής πεζογραφίας από το 1830 ως τον πρώτο 

Παγκόσμιο πόλεμο.   
2.  Να διακρίνουν τα πολιτισμικά και ιστορικά συμφραζόμενα που διαμόρφωσαν τη 

λογοτεχνική παραγωγή. 
3.  Να γνωρίζουν τις λογοτεχνικές σχολές και τάσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας (1830-

1914), στην περιοχή του πεζού λόγου.  
4. Να παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της πεζογραφίας της Παλαιάς Αθηναϊκής 

Σχολής και αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους. 
5.  Να παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της πεζογραφίας της Γενιάς του 1880 και 

αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους. 
6.  Να διακρίνουν τα πεζογραφικά είδη: μυθιστόρημα, διήγημα, νουβέλα. 
7.  Να κατανοούν τους όρους πικαρικό, επιστολικό, ιστορικό, απόκρυφο μυθιστόρημα, 

ηθογραφία κ.ά., και να μπορούν να ταξινομούν ανάλογα τα κείμενα.  
8. Να προβαίνουν σε κριτική ανάγνωση των κειμένων της νεοελληνική πεζογραφίας (1830-

1914) και να τα συζητούν, υιοθετώντας επιστημονικό ύφος στην επιχειρηματολογία μέσα 
από την κατάλληλη βιβλιογραφία.  

9. Να προβάλλουν πειστικά επιχειρήματα για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους.  
10.  Να γνωρίζουν να ερευνούν έντυπες και ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές πηγές.  
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 

1. Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
2. Να επιδεικνύουν γνώση και κατανόηση των βασικών γνωρισμάτων της λογοτεχνικής 

πεζογραφικής παραγωγής της περιόδου 1830-1914. 
3.  Να ορίζουν τα λογοτεχνικά γένη (μυθιστόρημα, διήγημα, νουβέλα).  
4.  Να αναγνωρίζουν τα βασικά μορφικά χαρακτηριστικά των αισθητικών ρευμάτων: 

Ρομαντισμός, Ρεαλισμός, Νατουραλισμός. 
5.  Κριτική ανάλυση και ερμηνεία πεζογραφικών κειμένων. 
6. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 
7. Αυτόνομη εργασία. 
8. Ομαδική εργασία.  
9.  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
10.Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.  Εισαγωγή: Ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες στον ελληνόφωνο κόσμο από την ίδρυση 

του ελληνικού κράτους έως τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. 
2.  Το γλωσσικό ζήτημα (καθαρεύουσα, αρχαΐζουσα, δημοτική). 
3.  Το λογοτεχνικό πεδίο εκδόσεις, οικογενειακά-φιλολογικά περιοδικά, εφημερίδες. 
4.  Συνοπτικό διάγραμμα της εξέλιξης της νεοελληνικής πεζογραφίας: α. Η πεζογραφική 

παραγωγή 1830-1880, β. Η Γενιά του 1880 και η πεζογραφία. 
5.  Τα λογοτεχνικά ρεύματα και οι τάσεις: Ρομαντισμός, Ρεαλισμός, Nατουραλισμός,  

ηθογραφία. 
6.  Τα πεζογραφικά είδη: αισθηματικό/επιστολικό/ιστορικό/πικαρικό/απόκρυφο 

μυθιστόρημα⸱ ηθογραφικό/αστικό διήγημα, επιφυλλιδικό πεζογράφημα, 
7.  Η Ελληνική Επανάσταση: α. Το απομνημόνευμα, β. οι βιογραφίες αγωνιστών του 1821, γ. 

ο μυθιστορηματικός λόγος. 
8.  Ερμηνευτική ανάλυση και σχολιασμός αντιπροσωπευτικών κειμένων σημαντικών 

πεζογράφων  (Γρ. Παλαιολόγος, Α.Ρ. Ραγκαβής, Π. Καλλιγάς, Εμμ. Ροΐδης, Δ. Βικέλας, Αλ. 
Παπαδιαμάντης, Γ. Μ. Βιζυηνός, Μ. Μητσάκης, Α. Καρκαβίτσας, Γ. Ξενόπουλος κ.ά.) 
 

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 

  
1. Διδακτικό Υλικό, ανθολόγια κειμένων, πρωτεύουσα και 
δευτερεύουσα βιβλιογραφία, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας e-class 
2. Επικοινωνία  μέσω email 
3. Χρήση επιλεγμένων έγκυρων διευθύνσεων του 
διαδικτύου. 
4. Παραδόσεις και παρουσιάσεις με χρήση διαφανειών 
(powerpoint). 

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 
Ανάγνωση και συζήτηση 
λογοτεχνικών κειμένων 
στην τάξη  

13 ώρες 

Αυτόνομη εργασία 
(ατομική ή ομαδική) 

39 ώρες 

Επαναληπτική μελέτη όλης 
της ύλης για τις εξετάσεις. 
Γραπτή τελική εξέταση. 

46,8 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 ώρες 
 

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 

 
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 (0,5%). 
3. Παρουσιάσεις προφορικών εργασιών (10%). 
 
 
 



 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
(Ενδεικτικές μελέτες) 
1. Πέρσα Αποστολή, Το πικαρικό μυθιστόρημα και η παρουσία του στον ελληνικό 19ο αιώνα. Από 
τον «Ερμήλο» (1817) ως την «Πάπισσα Ιωάννα» (1866), Αθήνα, Άρτεμις, 2018. 
2. Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Από τον «Λέανδρο» στον «Λουκή Λάρα». Μελέτες για την πεζογραφία της 
περιόδου 1830-1880, Ηράκλειο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2009. 
3. Γεωργία Γκότση, Η ζωή εν τη πρωτευούση. Θέματα αστικής πεζογραφίας από το τέλος του 19ου 
αιώνα, Αθήνα, Νεφέλη, 2004 
4. Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ώς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο:1830-1880, 
τόμοι Α΄, Γ΄-ΙΑ΄,   Αθήνα, Σοκόλης, 1996-1998. 
5. Σοφία Ντενίση, Το ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο Sir Walter Scott (1830-1880), Αθήνα, 
Καστανιώτης, 1994 
6. Αλέξης Πολίτης, Η Ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος 1830-1880, Ηράκλειο, 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2017. 
7. Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού‒Βίκυ Πάτσιου (επιμ.), Ο Νατουραλισμός στην Ελλάδα. Διαστάσεις-
Μετασχηματισμοί-Όρια, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2007. 
8. Πρακτικά Συνεδρίου, 1821 και Απομνημονεύματα, Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 1920. 
9. Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη (επιμ.), Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, 
Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005. 
10. Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, Το σχοίνισμα της γραφής. Παπαδιαμαντ(ολογ)ικές μελέτες, 
Αθήνα, Gutenberg 2014. 
11. Mario Vitti, Η Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Αθήνα, Κέδρος 1991. 
 
 


