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Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
• ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να ερμηνεύσουν λογοτεχνικά κινήματα και την κοινωνικήπολιτική τους διάσταση μέσα από την ανάγνωση
επιλεγμένων λογοτεχνικών και ιστορικών κειμένων
• εξοικείωση των φοιτητών με την πολυμορφία της λογοτεχνικής παραγωγής της περιόδου που εξετάζεται
• εξοικείωση των φοιτητών με θεωρητικά μοντέλα και ικανότητα σύνδεσής τους με τα λογοτεχνικά κείμενα
• ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να συζητήσουν και να παρουσιάσουν (σε προφορική και γραπτή μορφή) θέματα λογοτεχνίας και θεωρίας με εύστοχο
και συγκροτημένο τρόπο
Γενικές Ικανότητες
Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
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

http://qa.auth.gr/el/class/2/79579

1/2

4/25/2016

Λογοτεχνία και Πολιτική | Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παραγωγή 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
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται η κοινωνία και οι ποικίλες μορφές έκφρασής της.
Με βάση την υπόθεση ότι η λογοτεχνία αντανακλά αλλά και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές πεποιθήσεις και πολιτισμικές θέσεις της κοινωνίας, η
ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων σε αυτό το μάθημα θα γίνεται με γνώμονα τις ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες
δημιουργείται και (ανα)παράγεται η λογοτεχνία. Αντλώντας από ένα ευρύ φάσμα λογοτεχνικών κινημάτων και ιστορικές περιόδους, οι φοιτητές θα
διερευνήσουν ερωτήματα όπως: Πώς τα πολιτικά γεγονότα και οι εντάσεις αντανακλώνται σε λογοτεχνικά κείμενα και επηρεάζεται από τις εξελίξεις στον χώρο
της λογοτεχνίας; Με ποιον τρόπο η λογοτεχνία και η κουλτούρα επηρεάζουν την πολιτική; Πώς φωτίζει η λογοτεχνία τις ιστορικές αλλαγές; Τι συμβαίνει όταν
λογοτεχνία λογοκρίνεται και πατρονάρεται, ή όταν χρησιμοποιείται ως προπαγάνδα ή ως μέσο διαμαρτυρίας; Με το τέλος του σεμιναρίου, οι φοιτητές
αναμένεται να έχουν αναπτύξει μια λεπτομερή κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η λογοτεχνία παίζει έναν ισχυρό ρόλο μέσα στην κοινωνία.
Λέξεις Κλειδιά
λογοτεχνία, πολιτισμός, πολιτική, κοινωνία, ιστορία, λογοκρισία, προπαγάνδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
Σημειώσεις
Διαφάνειες
Βιντεοδιαλέξεις
Ήχος
Πολυμεσικό υλικό
Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση πολυμέσων, οπτικοακουστικού υλικού, εξερεύνηση ιστότοπων και ψηφιακών projects. Χρήση της πλατφόρμας Elearning.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο

Ώρες Διδασκαλίας
39
78
117

Φόρτος Εργασίας
39
78
158
275

Πιστωτικές Μονάδες
1,417
2,833
5,75
10

Ατομικά

✓

Ομαδικά
✓
✓

Erasmus
✓
✓
✓

Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις προφορικές τους παρουσιάσεις και την τελική ερευνητική εργασία.Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους
φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
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