
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦΦ 180 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο-12ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ, ΔΥΣΚΟΛΟΣ

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
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ  3 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και  οι  διδακτικές  μέθοδοι  που  χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΚΑΝΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Ελληνική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

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

Στην παράδοση επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή / τριας με:
1. Τα χαρακτηριστικά της Νέας Κωμωδίας. 
2. Το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έγραψε
ο Μένανδρος. 
3. Την επιβίωση των έργων του ποιητή στους παπύρους. 
4.  Την μετάφραση και σχολιασμό του αρχαίου κειμένου της κωμωδίας
Δύσκολος:  Ο ρόλος των μαγείρων και  των δούλων στη Νέα Κωμωδία.
Προσωπεία και ενδύματα. Η χρήση του καθημερινού λόγου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί: 
1.  Με βάση την κωμωδία  Δύσκολος να κατανοεί και να  σχολιάζει  και
άλλες  κωμωδίες  του  Μενάνδρου  στο   λογοτεχνικό,  πολιτιστικό  και
ιστορικό τους πλαίσιο.
2. Να χρησιμοποιεί σύγχρονα βοηθητικά εργαλεία στο διαδίκτυο (βάσεις
δεδομένων, online εκδόσεις κτλ.).
3. Να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της κωμωδίας και να τα συγκρίνει



με σημερινά αντίστοιχα.
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

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην μελέτη της κωμωδίας Δύσκολος του
Μενάνδρου.  
O Μένανδρος  (Αθήνα,  περ.  342-290  π.Χ.)  αποτελεί  τον  κυριότερο
εκπρόσωπο της Νέας Κωμωδίας. Του αποδίδονται πάνω από εκατό έργα,
αλλά τα έργα του δεν  σώθηκαν σε  χειρόγραφα.  Μόνο  οι  πάπυροι  που
ανακαλύφθηκαν  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα  μας  επέτρεψαν  να
καταλάβουμε  τον  ποιητή.  Ο  πάπυρος  του  Καΐρου  το  1905 με  λείψανα
πέντε κωμωδιών, ο περγαμηνός κώδικας της Φλωρεντίας με λείψανα της
κωμωδίας Ασπίς ήταν μερικές μόνο από τις  πρώτες εκδόσεις.  Ωστόσο
μόνο μία κωμωδία, ο Δύσκολος, σώθηκε σχεδόν ακέραιη σε έναν πάπυρο
που εκδόθηκε το 1959 (P.Bodmer IV). Δέκα φύλλα ενός παπύρινου κώδικα
του 3ου αιώνα μ.Χ. σώζουν 969 στίχους της κωμωδίας που παραστάθηκε
το 316 π.Χ.
1η εβδομάδα: Γενική εισαγωγή στην Αρχαία Κωμωδία.  Χαρακτηριστικά
και εκπρόσωποι της Νέας Κωμωδίας.
2η εβδομάδα: Μένανδρος, κωμωδίες και επιβίωση των έργων του.
3η-13η εβδομάδα: Μετάφραση και σχολιασμός του Δύσκολου. Ερμηνευτικά
σχόλια  σχετικά  με  την  καθημερινή  γλώσσα,  το  μέτρο,  λογοτεχνικούς
τόπους.  Παράλληλα  χωρία  από  άλλες  κωμωδίες  του  Μενάνδρου  και
παπυρικά κείμενα.
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  Μαθησιακής  διαδικασίας μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

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.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πράξης που
εστιάζουν  στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών  και
ανάλυση  μελετών
περίπτωσης  σε
μικρότερες  ομάδες
φοιτητών
Ομαδική  Εργασία  σε



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

μελέτη  περίπτωσης.
Εκπόνηση  σχεδίων
διαχείρισης έργου
Εκπαιδευτική εκδρομή
/  Μικρές  ατομικές
εργασίες εξάσκησης

Αυτοτελής Μελέτη 86
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.

Γραπτή  εξέταση  που  περιλαμβάνει
ερωτήσεις:
 σύντομης απάντησης
ανάπτυξης δοκιμίων
 πολλαπλής επιλογής

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
A.W. Gomme – F.H. Sandbach, Menander: A Commentary, Oxford 1973
D.  Konstan,  Menander of Athens, Oxford Bibliographies Online Research
Guide 2010 (e-book)
Οδηγός Μελέτης για την Αρχαία Ελληνική Κωμωδία / The Cambridge Companion
to Greek Comedy


