
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΝΕΦ 223 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο και άνω

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Από την Οπερέτα στο Μιούζικαλ 

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 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: Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στα ελληνικά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://lassseb.cllcoclcr//lasssbscssp

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 αποτελεί βασικό βήμα για την εξοικείωση του προπτυχιακού φοιτητή με ένα ιδιαίτερο
θεατρικό είδος που δεν έχει ακόμα αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας σε
όλη του την πορεία και την έκτασηc 
Από την άποψη αυτή η ύλη του στοχεύει σε μια πρώτη αλλά ουσιαστική επαφή των φοιτητών με
βασικά  προβλήματα  και  ζητούμενα  της  θεατρολογικής  έρευνας  στην  Ελλάδαc  Η  σύνδεση  της
θεωρητικής γνώσης με πρακτικούς ερευνητικούς στόχους και η κατανόηση της συνολικής εικόνας
του ερευνητικού έργου στην Ελλάδα έχει στόχο να δώσει στο φοιτητή το έναυσμα για να ασχοληθεί
με  έναν  τομέα  των  ανθρωπιστικών  σπουδών  που  δεν  είναι  ακόμα  κορεσμένος,  που  δεν  έχει
ερευνητικά εξαντληθεί και όπου υπάρχουν πολλά ακόμη να γραφούν και να γίνουνc
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών της αλληλεπίδρασης
του  νεοελληνικού  θεάτρου  με  το  αντίστοιχο  ευρωπαϊκό  και  αμερικανικό  μέσω  του  είδους  της
Οπερέταςc  Αντίστοιχα,  η αλληλεπίδραση του θεάτρου με τη λογοτεχνία και τις  υπόλοιπες τέχνες
αλλά κυρίως η απεξάρτησή της από αυτές θα απασχολήσει τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των
παραδόσεων, σε συνάρτηση και με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις
στη χώρα και την υδρόγειοc
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp


 κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των οπερετικών παραστάσεων
 κάνει χρήση των εργαλείων και  των τεχνικών έρευνας πεδίου της θεατρολογικής έρευνας με

στόχο την ανάδειξη των οπερετικών κειμένων που λανθάνουν ή που βρίσκονται περιφρονημένα
σε βιβλιοθήκες και αρχείαc

 διακρίνει τα βασικά αισθητικά και ιδεολογικά ρεύματα αλλά και τις  κοινωνικές και ιστορικές
συνθήκες από τις οποίες επηρεάστηκαν οι παραστάσεις και να μπορεί να καταδείξει τα σημάδια
τουςc

 Κατανοήσει  τη  θεατρική  λειτουργία  σε  αντίστοιχες  σημερινές  παραστάσεις  Οπερέτας  ή
οποιουδήποτε άλλου είδους μουσικού θεάτρου 

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

•       Ομαδική Εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ic       Γέννηση και εμφάνιση του είδους στα μέσα του 19ου αιώνα
iic Η κληρονομιά της κωμωδίας μετ’ ασμάτων, του κωμειδυλλίου και του δραματικού ειδυλλίουc 

Ο αρμένικος Λεμπλεμπιτζής Χορχόρ Αγάςc  Η ισπανική Gran Via
iiic Πρώτες προδρομικές απόπειρες: Δον Κιχώτης, Φαραώ Πασάς  
ivc Οι πρώτες ελληνικές οπερέτες: Σία κι Αράξαμε του Θεόφραστου Σακελλαρίδη 
vc Οι στρατιωτικές οπερέτες / Σπυρίδων Φc Σαμάραςc Η επίδραση της Μικρασιατικής 

Καταστροφήςc  
vic Η πρώτη μεγάλη ακμή (1916-1929) 
viic Σακελλαρίδης και Χατζηαποστόλουc Βαφτιστικός και Απάχηδες των Αθηνών
viiic   Η επίδραση της τζαζc Πρώτη γνωριμία του κοινού με το μιούζικαλc Ο επιχειρηματίας Ανδρέας 

Μακέδοςc 
ixc     Η Οπερέτα στα χρόνια του Ιc Μεταξά, της Κατοχής, του Εμφυλίουc  
Χc      Μεταπολεμικές προσπάθειες διάσωσης και αναβίωσηςc Η Εθνική Λυρική Σκηνήc Θεατρικό 

Μιούζικαλ
ΧΙc     Η έκρηξη της οπερετικής αναβίωσης στον 21ο αιώνα
ΧΙΙ     Ηθοπλαστικό και αμιγώς διασκεδαστικό θέατροc
ΧΙΙΙ    Η Οπερέτα στο περιθώριο της θεατρολογικής έρευνας

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

Βιντεοσκοπημένα και ηχογραφημένα μέρη των 
παραστάσεων
Φωτογραφικό υλικό
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας b-lasss

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή  Άσκηση,
Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &  ανάλυση

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39



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

Αυτοτελής Μελέτη 83

Τελική Γραπτή Εξέταση 3

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 τελική εξέταση όπου θα εξετάζονται: 
Η εμφάνιση και η εξέλιξη του είδους στην Ελλάδα
Οι βασικότεροι σταθμοί στην ιστορία του
Η σχέση του είδους με αντίστοιχα ευρωπαϊκά
Η αντίθεση διασκεδαστικού και ψυχ-αγωγικού θεάτρου
Η δυνατότητα του διασκεδαστικού θεάτρου να αποτελεί 
τέχνη και της Οπερέτας να αποτελεί καλλιτέχνημα
Η δυνατότητα του φοιτητή να αναγνωρίζει σε σημερινές ή 
παλιότερες παραστάσεις κομβικά συστατικά στοιχεία του 
είδους

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πούχνερ  Βάλτερ,  Η  γλωσσική  σάτιρα  στην  ελληνική  κωμωδία  του  19ου αιώνα:  Γλωσσοκεντρικές
στρατηγικές του γέλιου από τα Κορακιστικά ως τον Καραγκιόζη, Πατάκης, Αθήνα 2001c
Σειραγάκης Μανώλης,  Το ελαφρό μουσικό θέατρο στη μεσοπολεμική Αθήνα (1922-1940), 2 τόμοι,
Καστανιώτης,  Αθήνα 2009c
Σειραγάκης Μανώλης,  Ναπολέων Λαμπελέτ: Συμβολή στην καταγραφή της θεατρικής του δράσης,
Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 2014c
Σειραγάκης  Μανώλης,  «Η  Ελληνική  Οπερέττα,  ένα  αχαρτογράφητο  είδος»,  Δρώμενα θεατρικό
περιοδικό, περίοδος Β΄, τεύχος 1, Φθινόπωρο 2007, σc 36-51
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Θόδωρος, Το κωμειδύλλιο, 3 τόμοι, Ερμής, Αθήνα 1981
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Θόδωρος, Η ελληνική κωμωδία και τα πρότυπά της στο 19ο αι., Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ηράκλειο 2003 


