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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γενικός στόχος του μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ είναι να παράσχει
στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μια πρώτη γνωριμία με τους υλικούς φορείς του επιστημονικού
λόγου, δηλαδή τα κείμενα και την ιστορία τους, αφενός, και με τους ανθρώπους που με
οποιαδήποτε ιδιότητα σχετίζονται με αυτά, π.χ. ως συγγραφείς, αντιγραφείς, σχολιαστές κ.λπ.,
αφετέρου. Εξετάζονται θέματα όπως:
•
•
•
•
•

Μορφές κειμένων, εισαγωγές, πρόλογοι/επίλογοι, τίτλοι, χωρισμός κειμένου σε μέρη.
Σχόλια, έκδοση, δημόσιο/ιδιωτικό κείμενο, επεξεργασία κειμένου, κριτικό κείμενο, από το
χειρόγραφο στην τυπογραφία, πηγές και δευτερογενής βιβλιογραφία.
Συγγραφείς, δάσκαλοι, ακροατήρια, γραφείς, αντιγραφείς, σχολιαστές, εκδότες-επιμελητές,
ερανιστές, εγκυκλοπαιδιστές, μεταφραστές.
Κουλτούρα του κειμένου, κοινωνικές συνθήκες εξέλιξης του γραπτού λόγου, πολιτισμικά
στοιχεία και ιδιαιτερότητες του γραπτού λόγου.
Βιβλία και βιβλιοθήκες, παραγωγή και διαφύλαξη της γνώσης, χώροι του βιβλίου, υλικός
πολιτισμός, χώροι της γνώσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει ένα σώμα γνώσεων
για τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας και μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας και να
εξοικειωθούν με τη σχετική βιβλιογραφία. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν ουσιαστικό υπόβαθρο για
την εμβάθυνση σε πλήθος άλλων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, όπως είναι τα
μαθήματα ιστορίας των επιστημών και ιστορίας της φιλοσοφίας. Επίσης θα είναι σε θέση να
αξιολογούν κριτικά σχετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, και να αναζητούν πληροφορίες
αναφορικά με τους λογίους και τα έργα της κλασικής ελληνικής επιστήμης και φιλοσοφίας.
Ακόμα θα μπορούν να διακρίνουν τις πρωτογενείς από τις δευτερογενείς πηγές της ιστορίας των
επιστημών και της φιλοσοφίας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει 13 τρίωρες συναντήσεις στις οποίες θα συζητηθούν θέματα που
εμπίπτουν στις παρακάτω ενότητες:
• Η γένεση και διαμόρφωση της κλασικής φιλολογικής επιστήμης από την αρχαιότητα έως τις
μέρες μας και ο ρόλος της στην παράδοση των κλασικών κειμένων.
• Οι αρχαίοι γραμματικοί και οι βάσεις της φιλολογίας.
• Η συλλογή και οι πρώτες εκδόσεις των φιλοσοφικών και των επιστημονικών κειμένων.
• Υπομνήματα, σχόλια, διδακτικά εγχειρίδια.
• Χριστιανική παιδεία και κλασικά γράμματα.
• Η Βυζαντινή Αναγέννηση.
• Μετάφραση και διάδοση των επιστημονικών και φιλοσοφικών κειμένων στον Αραβικό και
τον Δυτικό Κόσμο.
• Λόγιοι της Αναγέννησης και του Ουμανισμού.
• Η φιλολογία την ψηφιακή εποχή.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω του
η-Τάξη
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΞΙΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή εργασία: 30%
Παρουσίαση στην τάξη: 20%
Γραπτή τελική εξέταση: 50%
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