
 

ΣΜΖΜΑ ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ  

Α Κ Α Γ Ζ Μ Α Ψ Κ Ο Τ  Δ Σ Ο Τ   2 0 1 4 - 2 0 1 5  

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ιζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη βάζεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη πζζώξεπζεο Πηζηωηηθώλ 

Μνλάδωλ (ECTS), ν/ε θάζε θνηηεηήο/-ηξηα ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεληξψζεη 240 Δπξωπαϊθέο Μεηαθεξόκελεο 

Πηζηωηηθέο Μνλάδεο (ECTS credits), απφ ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη. πλνιηθά ν/ε θνηηεηήο/-

ηξηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη: 

 Σα 10 Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ (58 Δ.Μ.Π.Μ.), πέληε (5) καζήκαηα βαζηθψλ θαη απαξαίηεησλ 

γλψζεσλ γηα λα κπνξέζεη ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα λα παξαθνινπζήζεη ηα Τπνρξεσηηθά θαη Τπνρξεσηηθά Δπηινγήο 

Μαζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Ιζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο θαη πέληε (5) καζήκαηα γεληθψλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ πξνζθεξφκελα απφ Διιεληθά Σκήκαηα ηεο ρνιήο. 

 Σα 8 Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα (48 Δ.Μ.Π.Μ.), (δειαδή ηα καζήκαηα ζηα νπνία ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα πξέπεη 

νπωζδήπνηε λα εμεηαζηεί επηηπρψο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ/ηεο). 

 102 Δπξωπαϊθέο Μεηαθεξόκελεο Πηζηωηηθέο Μνλάδεο από ηα Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Δπηινγήο 

(δειαδή καζήκαηα ζηα νπνία ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα πξέπεη λα εμεηαζηεί επηηπρψο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ 

ηνπ/ηεο, επηιέγνληάο ηα απφ έλαλ αξηζκφ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ απφ ην Σκήκα Ιζπαληθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο). 

 12 Δπξωπαϊθέο Μεηαθεξόκελεο Πηζηωηηθέο Μνλάδεο απφ ηελ πηπρηαθή εξγαζία πνπ ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα ζα 

εθπνλήζεη θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο, θαη 

 20 Δπξωπαϊθέο Μεηαθεξόκελεο Πηζηωηηθέο Μνλάδεο από ηα Μαζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο από ηε 

Φηινζνθηθή ρνιή, δειαδή καζήκαηα ζηα νπνία ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα πξέπεη λα εμεηαζηεί επηηπρψο γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ/ηεο, επηιέγνληάο ηα απφ έλαλ αξηζκφ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ απφ ηα ππφινηπα 

Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Χο καζήκαηα ειεύζεξεο επηινγήο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη ηα 

πξνζθεξφκελα Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Δπηινγήο απφ ην Σκήκα Ιζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, εάλ θαη 

εθφζνλ ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα επηζπκεί λα ηα επηιέμεη αθνχ ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ Δπξωπαϊθώλ 

Μεηαθεξόκελωλ Πηζηωηηθώλ Μνλάδωλ. Nα ζεκεησζεί φηη νη Δ.Μ.Π.Μ. πνπ αλαθέξνληαη ζηα καζήκαηα 

επηινγήο εμαξηψληαη απφ ην Σκήκα πνπ πξνζθέξεη ην θάζε κάζεκα. Αλ θάπνην Σκήκα δελ έρεη εθαξκφζεη ην 

ζχζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ECTS, ηφηε ζεσξείηαη φηη ην πξνζθεξφκελν 

κάζεκα αληηζηνηρεί κε 4 Δ.Μ.Π.Μ. 

Σν Σκήκα Ιζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο πξνζθέξεη, εθηφο απφ ηα 18 Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

(ζπκπεξηιακβαλφκελα θαη ηα Μαζήκαηα Κνξκνχ), 43 Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Δπηινγήο ψζηε ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα λα 

επηιέμεη απηά πνπ ζα ηνλ/ηελ βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ/ηεο. 

Αληίζηνηρα ηα ππφινηπα Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο κε αλαθνηλψζεηο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 

καζεκάησλ ηνπο. 

Σα καζήκαηα, αλάινγα κε ην εμάκελν δηδαζθαιίαο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε ρεηκεξηλά θαη εαξηλά. Καηά ηε δήισζε 

ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ εάλ ηα καζήκαηα πνπ δειψλνπλ δηδάζθνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν εμάκελν ή φρη. 

 

ΣΜΖΜΑ ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Αξηζκόο καζεκάηωλ 
Αξηζκόο Δ.Μ.Π.Μ. 

(ECTS credits) 

Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ 10 (ηα 5 ειιεληθά) 58 

Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα 8 48 

Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Δπηινγήο 17-18 102 

Πηπρηαθή Δξγαζία  12 

Μαζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο 4-5 20 

ΤΝΟΛΟ 
39-41 θαη Πηπρηαθή 

Δξγαζία 
240 

 

 

 

 



 

 

 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

(Αθαδεκαϊθό Έηνο 2014-2015) 

 

Η. Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ πξνζθεξόκελα από ην Σκήκα Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 

1. 72ΙΠ014 Ιζπαληθή Γιψζζα ΙΙΙ 8 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (4σξν) 

2. 72ΙΠ019 Ιζπαληθή Γιψζζα ΙV 8 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (4σξν) 

3. 72ΙΠ100 Δηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία Ι (Πεδνγξαθία) 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν) 

4. 72ΙΠ110 Δηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία ΙI (Πνίεζε) 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν) 

5. 72ΙΠ111 Δηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία ΙII (Θέαηξν) 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν) 

6. 72ΚΟΙ007 Διιεληθφ: Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

7. 72ΙΠ008  Διιεληθφ: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

8. 72ΚΟΙ009 Διιεληθφ: Ιζηνξία ηεο Νεψηεξεο Διιάδαο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

9. 72ΚΟΙ014 Διιεληθφ: Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

10. 72ΚΟΙ011 Διιεληθφ: Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

 

ΗΗ. Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα πξνζθεξόκελα από ην Σκήκα Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 
1. 72ΙΠ002 Ιζπαληθφο Πνιηηηζκφο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

2. 72ΙΠ008 Ιζπαλνακεξηθαληθφο Πνιηηηζκφο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

3. 72ΙΠ009 Ιζπαληθή Λνγνηερλία Ι 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

4. 72ΙΠ031 Ιζπαληθή Λνγνηερλία ΙΙ 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

5. 72ΙΠ012 Ιζπαλνακεξηθαληθή Λνγνηερλία Ι 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

6. 72ΙΠ015 Ιζπαλνακεξηθαληθή Λνγνηερλία ΙΙ 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

7. 72ΙΠ013 Ιζπαληθή Γισζζνινγία 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

8. 72ΙΠ027 Ιζηνξία θαη Θεσξία ηεο Μεηάθξαζεο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

 

ΗΗΗ. Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Δπηινγήο πξνζθεξόκελα από ην Σκήκα Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 

72ΙΠ001 Ιζπαληθή Γιψζζα Ι 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν) 

72ΙΠ005 Ιζπαληθή Γιψζζα ΙΙ 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν) 

72ΙΠ007 Φσλεηηθή-Φσλνινγία ηεο Ιζπαληθήο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν)  

72ΙΠ017 Ιζπαληθή Πνίεζε 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ020 Ιζηνξία ηεο Ιζπαληθήο Γιψζζαο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ021 Ιζπαλνακεξηθαληθφ Γηήγεκα 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ022  Ιζπαληθή Λνγνηερλία ηνπ Υξπζνχ Αηψλα 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν)  

72ΙΠ024 Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ026 Ιζπαλνακεξηθαληθή Πνίεζε 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ028 Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν)  

72ΙΠ029 Ιζπαληθή Φξαζενινγία-Παξνηκηνινγία 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν)  

72ΙΠ033 Ιζπαλνακεξηθαληθφ Μπζηζηφξεκα 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ034 Πξαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ035 Ιζπαληθφ Θέαηξν 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ036  χγρξνλε Πνιηηηζκηθή Πξαγκαηηθφηεηα ηεο Ιζπαλίαο 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν)  

72ΙΠ039 Κεηκεληθά Δίδε 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν)  

72ΙΠ043 Ιζπαληθφ Μπζηζηφξεκα 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ046 Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ047 Μεζνδνινγηθά Ρεχκαηα ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ055  Κνηλσληνγισζζνινγία 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν)  

72ΙΠ057  Ιζπαλνακεξηθαληθφ Θέαηξν 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ060 Δηζαγσγή ζηελ Αλάιπζε Λαζψλ 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ065 Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ079 ρεδηαζκφο Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ080 Δμεηδηθεπκέλε κεηάθξαζε 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ086 Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία ζηε Γηδαζθαιία – Δθκάζεζε ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) (3σξν) 

72ΙΠ087  Πξνθνινκβηαλνί θαη Ιζαγελείο Πνιηηηζκνί ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ091 Ιζηνξία ηεο Ιζπαλνακεξηθαληθήο Σέρλεο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ093  Λνγνηερληθά Ρεχκαηα ηνπ 19νπ αη. ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν) 

72ΙΠ094 χγρξνλν Ιζπαλνακεξηθαληθφ Μπζηζηφξεκα 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ095  Ιζπαλνακεξηθαληθφ Γνθίκην 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ096 Θεσξία Λνγνηερλίαο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ097  Μodernismo 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν)  

72ΙΠ099 χγρξνλνο Ιζπαλνακεξηθαληθφο Πνιηηηζκφο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ101 Μνξθνινγία – χληαμε ηεο Ιζπαληθήο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ102  χγρξνλνο Ιζπαληθφο Πνιηηηζκφο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν)  

72ΙΠ103  Ιζηνξία ηεο Ιζπαληθήο Σέρλεο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ104  χγρξνλε Πνιηηηζκηθή Πξαγκαηηθφηεηα ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ105  Φηινζνθία ηεο Ιζηνξίαο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ108 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Ιζπαληθέο πνπδέο 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν)  

72ΙΠ114 Πξαγκαηνινγία 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν) 

72ΙΠ115 Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 6 

Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 

72ΙΠ116 Ιζπαλφθσλνο Κηλεκαηνγξάθνο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3σξν) 



 

ΗV. Μαζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο πξνζθεξόκελα από άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

 Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ζα αλαθνηλώλνληαη από ηε 

Γξακκαηεία ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ. 

 
Μαζήκαηα πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζην ελδεηθηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ δελ δηδάζθνληαη ζην αθαδεκαϊθό έηνο 2014 – 2015 

 



 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Δ ΔΞΑΜΖΝΑ 

(Αθαδεκαϊθό Έηνο 2014-2015) 

 

Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ - Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ 

1. Ιζπαληθή Γιψζζα ΙΙΙ 72ΙΠ014 
8 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

(4σξν) 
Α. Αιεμνπνχινπ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ 

ΚΟΡΜΟΤ ΙΠΑΝΙΚΟ 

2. Δηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία Ι (Πεδνγξαθία) 72ΙΠ100 
4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

(2σξν) 
Β. Κξεηηθνχ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ 

ΚΟΡΜΟΤ ΙΠΑΝΙΚΟ 

3. Διιεληθφ: Δηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία 72ΚΟΙ007 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)  
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ 

ΚΟΡΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

4. Διιεληθφ: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 72ΚΟΙ008 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)  
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ 

ΚΟΡΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

5.  Διιεληθφ: Ιζηνξία ηεο Νεψηεξεο Διιάδαο 72ΚΟΙ009 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)  
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ 

ΚΟΡΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

6. 
Διιεληθφ: Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία(Δηζαγσγή ζηελ 

Δπηζηήκε ηεο Ν.Φ.) 
72ΚΟΙ014 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)  

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ 

ΚΟΡΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Δπηινγήο Δπηιέγεηαη, εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ θνηηεηέο ηνπ Α΄ εμακήλνπ. 

1. Ιζπαληθή Γιψζζα Ι 72ΙΠ001 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)  
Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα  

Δπηινγήο 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ - Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ 

1. Ιζπαληθή Γιψζζα ΙV 72ΙΠ019 8 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (4σξν) S. Lugo 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ ΚΟΡΜΟΤ 

ΙΠΑΝΙΚΟ 

2. 
Δηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία ΙI 

(Πνίεζε) 
72ΙΠ110 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν) Β. Κξεηηθνχ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ ΚΟΡΜΟΤ 

ΙΠΑΝΙΚΟ 

3. 
Δηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία ΙII 

(Θέαηξν) 
72ΙΠ111 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2σξν) Β. Κξεηηθνχ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ ΚΟΡΜΟΤ 

ΙΠΑΝΙΚΟ 

4. 
Διιεληθφ: Αξραία Διιεληθή 

Φηινζνθία 
72ΚΟΙ011 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)  

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΌ ΚΟΡΜΟΤ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα Δπηινγήο Δπηιέγεηαη, εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ θνηηεηέο ηνπ Β΄ εμακήλνπ. 

1. Ιζπαληθή Γιψζζα ΙΙ  72ΙΠ005 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)  
Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα  

Δπηινγήο 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ - Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα 

1. Ιζπαληθφο Πνιηηηζκφο 72ΙΠ002 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) Κ. Κξίδα ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

2. Ιζπαλνακεξηθαληθφο Πνιηηηζκφο 72ΙΠ008 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) Γ. Γξφζνο ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

3. Ιζπαληθή Λνγνηερλία Ι 72ΙΠ009 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) Κ. Κξίδα ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

4. Ιζπαλνακεξηθαληθή Λνγνηερλία Ι 72ΙΠ012 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) Β. Κξεηηθνχ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Μαζήκαηα Δπηινγήο 
Δπηιέγνληαη ηνπιάρηζηνλ 6 ΔΠΜ (ECTS credits) απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο.  

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ - Τπνρξεωηηθά Μαζήκαηα 

1. Ιζπαληθή Γισζζνινγία 72ΙΠ013 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) Α. Αιεμνπνχινπ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 

2. Ιζπαληθή Λνγνηερλία ΙΙ 72ΙΠ031 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) Κ. Κξίδα 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 

3. Ιζπαλνακεξηθαληθή Λνγνηερλία ΙΙ 72ΙΠ015 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) Γ. Γξφζνο 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 

4.  Ιζηνξία θαη Θεσξία ηεο Μεηάθξαζεο  72ΙΠ027 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) Α. Παπαγεσξγίνπ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Μαζήκαηα Δπηινγήο 
Δπηιέγνληαη ηνπιάρηζηνλ 6 ΔΠΜ (ECTS credits) απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο. 

 

Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

1. Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο 72ΙΠ024 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Παπαγεσξγίνπ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

2. Πξαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο 72ΙΠ034 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Παπαγεσξγίνπ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

3.  Μνξθνινγία – χληαμε ηεο Ιζπαληθήο 72ΙΠ101 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Αιεμνπνχινπ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

4.  Ιζπαληθφ Μπζηζηφξεκα 72ΙΠ043 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Κ. Κξίδα 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

5. 
Πξνθνινκβηαλνί θαη Ιζαγελείο Πνιηηηζκνί ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο 
72ΙΠ087 

6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Βάξγθαο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

6. Ιζηνξία ηεο Ιζπαληθήο Γιψζζαο  72ΙΠ020 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
S. Lugo 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

7. Ιζηνξία Ιζπαληθήο Σέρλεο 72ΙΠ103 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Βάξγθαο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

8. Κεηκεληθά Δίδε 72ΙΠ039 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Αιεμνπνχινπ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

9. 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο 

Γιψζζαο 

72ΙΠ115 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Βάξγθαο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

10. Φσλεηηθή-Φσλνινγία ηεο Ιζπαληθήο 72ΙΠ007 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS S. Lugo 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 



 

credits) 

11.  Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Ιζπαληθέο πνπδέο 72ΙΠ108 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Γ. Γξφζνο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

12. Ιζπαλφθσλνο Κηλεκαηνγξάθνο 72ΙΠ116 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Βάξγθαο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Δπηιέγνληαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ 30 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) απφ ηα αλσηέξσ καζήκαηα ή απφ ηα άιια 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο. 

 

Σ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

1. 
Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία ζηε Γηδαζθαιία – Δθκάζεζε ηεο 

Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 
72ΙΠ086 

6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
S. Lugo 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

2. Θεσξία Λνγνηερλίαο 72ΙΠ096 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Δ. Παπιάθε 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

3.  Ιζπαληθή Πνίεζε 72ΙΠ017 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Κ. Κξίδα 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

4. χγρξνλνο Ιζπαλνακεξηθαληθφο Πνιηηηζκφο 72ΙΠ099 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Γ. Γξφζνο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

5.  Ιζπαλνακεξηθαληθφ Μπζηζηφξεκα 72ΙΠ033 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Β. Κξεηηθνχ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

6. Λατθέο Παξαδφζεηο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή 72ΙΠ104 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Βάξγθαο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

7. Πξαγκαηνινγία 72ΙΠ114 
4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Α. Αιεμνπνχινπ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

8. Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ 72ΙΠ028 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
S. Lugo 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Δπηιέγνληαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ 30 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) απφ ηα αλσηέξσ καζήκαηα ή απφ ηα άιια 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο. 

 

Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ  

1. Ιζπαλνακεξηθαληθφ Γηήγεκα 72ΙΠ021 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Δ. Παπιάθε 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

2. Ιζπαλνακεξηθαληθφ Γνθίκην 72ΙΠ095 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Γ. Γξφζνο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

3. 
Μεζνδνινγηθά Ρεχκαηα ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο 

Ξέλεο Γιψζζαο 
72ΙΠ047 

6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 

Α. 

Αιεμνπνχινπ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

4. Ιζπαλνακεξηθαληθφ Θέαηξν 72ΙΠ057 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Β. Κξεηηθνχ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

5. χγρξνλν Ιζπαλνακεξηθαληθφ Μπζηζηφξεκα 72ΙΠ094 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
Δ. Παπιάθε 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

6. ρεδηαζκφο Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο 72ΙΠ079 
6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) 
S. Lugo 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΔΠΙΛΟΓΗ 

Δπηιέγνληαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ 30 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) απφ ηα αλσηέξσ καζήκαηα ή απφ ηα άιια 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο. 

 

Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

1. Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε 72ΙΠ046 
6 Δ.Μ.Π.Μ. 

(ECTS credits) 

Α. 

Παπαγεσξγίνπ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

2. Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 72ΙΠ065 
6 Δ.Μ.Π.Μ. 

(ECTS credits) 
S. Lugo 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

3. Ιζπαλνακεξηθαληθή Πνίεζε 72ΙΠ026 
6 Δ.Μ.Π.Μ. 

(ECTS credits) 
Δ. Παπιάθε 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

4. Δηζαγσγή ζηελ Αλάιπζε Λαζψλ 72ΙΠ060 
6 Δ.Μ.Π.Μ. 

(ECTS credits) 

Α. 

Αιεμνπνχινπ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

5. Ιζπαληθφ Θέαηξν 72ΙΠ035 
6 Δ.Μ.Π.Μ. 

(ECTS credits) 
Κ. Κξίδα 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

6. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Ιζπαληθέο πνπδέο 72ΙΠ108 
4 Δ.Μ.Π.Μ. 

(ECTS credits) 
Γ. Γξφζνο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

7. Ιζηνξία ηεο Ιζπαλνακεξηθαληθήο Σέρλεο 72ΙΠ091 
6 Δ.Μ.Π.Μ. 

(ECTS credits) 
Α. Βάξγθαο 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

 Δπηιέγνληαη ππνρξεσηηθά ε Πηπρηαθή Δξγαζία (12 Δ.Μ.Π.Μ. ECTS credits) θαη 20 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS 

credits) απφ ηα αλσηέξσ καζήκαηα ή απφ ηα άιια πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο. 

 

 Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ζα αλαθνηλψλνληαη απφ ηε 

Γξακκαηεία ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ. 

Οη Δ.Μ.Π.Μ. εμαξηψληαη απφ ην Σκήκα πνπ πξνζθέξεη ην θάζε κάζεκα. Αλ θάπνην Σκήκα δελ έρεη εθαξκφζεη ην 

ζχζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ECTS, ηφηε ζεσξείηαη φηη ην πξνζθεξφκελν Μάζεκα 

Διεχζεξεο Δπηινγήο αληηζηνηρεί κε 4 Δ.Μ.Π.Μ. 

 

 

 
Μαζήκαηα πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζην ελδεηθηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ δελ δηδάζθνληαη ζην αθαδεκαϊθό έηνο 2014 - 2015 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

1. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

ΠΡΟΟΥΖ:  

Οξηζκέλα καζήκαηα απαηηνύλ λα έρεη, ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧ, εμεηαζηεί ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα επηηπρώο ζε καζήκαηα 

πνπ ζεωξνύληαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ύιεο ηνπο.  

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά 102 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits). Αλ επηιεγνχλ πεξηζζφηεξεο, ζα ζεσξεζνχλ σο Δ.Μ.Π.Μ. 

(ECTS credits) Μαζεκάησλ Διεχζεξεο Δπηινγήο. 

# Μαζήκαηα Γεληθώλ Γλώζεωλ 

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) 

1. 72ΙΠ024 Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (6 ECTS) 

2. 72ΙΠ096 Θεσξία Λνγνηερλίαο (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ024, 72ΙΠ100, 72ΙΠ110, 

72ΙΠ111) 

3. 72ΙΠ108 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Ιζπαληθέο πνπδέο (4 ECTS) 

 

# Μαζήκαηα Ηζπαληθήο Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνύ 

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ 18 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) 

 

1
ε
 Οκάδα 

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ 18 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) 

 

4. 72ΙΠ043 Ιζπαληθφ Μπζηζηφξεκα (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ100, 72ΙΠ009 θαη 

72ΙΠ031) 

5. 72ΙΠ017 Ιζπαληθή Πνίεζε (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ110, 72ΙΠ009 θαη 72ΙΠ031) 

6. 72ΙΠ035 Ιζπαληθφ Θέαηξν (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ111, 72ΙΠ009 θαη 72ΙΠ031) 

7. 72ΙΠ103 Ιζηνξία ηεο Ιζπαληθήο Σέρλεο (6 ECTS) 

 

2
ε
 Οκάδα 

8. 72ΙΠ102 χγρξνλνο Ιζπαληθφο Πνιηηηζκφο (6 ECTS) 

9. 72ΙΠ029 Ιζπαληθή Φξαζενινγία-Παξνηκηνινγία (4 ECTS) 

10. 72ΙΠ022 Ιζπαληθή Λνγνηερλία ηνπ Υξπζνχ Αηψλα (6 ECTS) 

11. 72ΙΠ036 χγρξνλε Πνιηηηζκηθή Πξαγκαηηθφηεηα ηεο Ιζπαλίαο (4 ECTS) 

 

# Μαζήκαηα Ηζπαλνακεξηθαληθήο Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνύ 

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ 30 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) 

 

1
ε
 Οκάδα 

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ 12 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) 

12. 72ΙΠ033 Ιζπαλνακεξηθαληθφ Μπζηζηφξεκα (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ100, 72ΙΠ012 

θαη 72ΙΠ015) 

13. 72ΙΠ021 Ιζπαλνακεξηθαληθφ Γηήγεκα (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ100, 72ΙΠ012 θαη 

72ΙΠ015) 

14. 72ΙΠ026 Ιζπαλνακεξηθαληθή Πνίεζε (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ110, 72ΙΠ012 θαη 

72ΙΠ015) 

15. 72ΙΠ094 χγρξνλν Ιζπαλνακεξηθαληθφ Μπζηζηφξεκα (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ100, 

72ΙΠ012, 72ΙΠ015 θαη 72ΙΠ033) 

 

2
ε
 Οκάδα 

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ 18 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) 

16. 72ΙΠ087 Πξνθνινκβηαλνί θαη Ιζαγελείο Πνιηηηζκνί ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (6 ECTS) 

17. 72ΙΠ099 χγρξνλνο Ιζπαλνακεξηθαληθφο Πνιηηηζκφο (6 ECTS) 

18. 72ΙΠ095 Ιζπαλνακεξηθαληθφ Γνθίκην (6 ECTS) 

19. 72ΙΠ057 Ιζπαλνακεξηθαληθφ Θέαηξν (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ111, 72ΙΠ012 θαη 

72ΙΠ015) 

20. 72ΙΠ104 χγρξνλε Πνιηηηζκηθή Πξαγκαηηθφηεηα ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (6 ECTS) 



 

21. 72ΙΠ091 Ιζηνξία ηεο Ιζπαλνακεξηθαληθήο Σέρλεο (6 ECTS credits) 

22. 72ΙΠ116 Ιζπαλφθσλνο Κηλεκαηνγξάθνο (6 ECTS credits) 

 

3
ε
 Οκάδα 

23. 72ΙΠ105 Φηινζνθία ηεο Ιζηνξίαο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (6 ECTS) 

24. 72ΙΠ093 Λνγνηερληθά Ρεχκαηα ηνπ 19
νπ

 αη. ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή (4 ECTS) 

25. 72ΙΠ097 Μodernismo (4 ECTS) 

  

# Μαζήκαηα Ηζπαληθήο Γιώζζαο, Μεηάθξαζεο θαη Γιωζζνινγίαο 

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ 30 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) 

 

1
ε
 Οκάδα 

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ 18 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) 

26. 72ΙΠ001 Ιζπαληθή Γιψζζα Ι (4 ECTS) (4σξν) 

27. 72ΙΠ005 Ιζπαληθή Γιψζζα ΙΙ (4 ECTS) (4σξν) 

28. 72ΙΠ020 Ιζηνξία ηεο Ιζπαληθήο Γιψζζαο (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ013, 72ΙΠ014 θαη 

72ΙΠ019) 

29. 72ΙΠ101 Μνξθνινγία-χληαμε ηεο Ιζπαληθήο (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ013, 72ΙΠ014 

θαη 72ΙΠ019) 

30. 72ΙΠ047 Μεζνδνινγηθά Ρεχκαηα ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε 

επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ086) 

31. 72ΙΠ086 Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία ζηε Γηδαζθαιία – Δθκάζεζε ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο (6 ECTS) 

(Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ013) 

32. 72ΙΠ065 Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο 

εμέηαζε ζε 72ΙΠ086) 

33. 72ΙΠ060 Δηζαγσγή ζηελ Αλάιπζε Λαζψλ (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ086) 

34. 72ΙΠ079 ρεδηαζκφο Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ086) 

35. 72ΙΠ007 Φσλεηηθή-Φσλνινγία ηεο Ιζπαληθήο (6 ECTS) 

36. 72ΙΠ039 Κεηκεληθά Δίδε (6 ECTS credits) 

37. 72ΙΠ028 Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ (6 ECTS) 

38. 72ΙΠ115   Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο  

           μέλεο γιψζζαο 

39. 72ΙΠ114   Πξαγκαηνινγία (4 ECTS) 

2
ε
 Οκάδα 

Δπηιέγνληαη ππνρξεωηηθά ηνπιάρηζηνλ 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) 

40. 72ΙΠ034 Πξαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ027, 72ΙΠ014 θαη 

72ΙΠ019) 

41. 72ΙΠ046 Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ027, 72ΙΠ014 θαη 

72ΙΠ019) 

 

Οη 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) πνπ απνκέλνπλ γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηωλ 30 ππνρξεωηηθώλ από ηα καζήκαηα Ηζπαληθήο 

Γιώζζαο, Μεηάθξαζεο θαη Γιωζζνινγίαο κπνξνύλ λα επηιεγνύλ είηε από ηελ Οκάδα 1 είηε 2.  

 

3
ε
 Οκάδα 

42. 72ΙΠ080 Δμεηδηθεπκέλε Μεηάθξαζε (6 ECTS) (Απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 72ΙΠ027, 72ΙΠ014 θαη 

72ΙΠ019) 

43. 72ΙΠ055 Κνηλσληνγισζζνινγία (4 ECTS) 

 

Οη ππόινηπεο 18 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS) πνπ ππνιείπνληαη γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηωλ 102 από Τπνρξεωηηθά 

Μαζήκαηα Δπηινγήο κπνξνύλ λα επηιεγνύλ από νπνηαδήπνηε από ηηο θαηεγνξίεο καζεκάηωλ αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ θνηηεηή/-ηξηα. 

 

 

2. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Δπηιέγνληαη κέρξη 20 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

 

Μαζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο πξνζθεξόκελα από ηα Σκήκαηα Φηινινγίαο, Φπρνινγίαο, ΦΠΦ θαη Ηζηνξίαο-

Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. 

 

Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ζα αλαθνηλώλνληαη απφ ηε 

Γξακκαηεία ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ. 

Χο Μαζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη ηα πξνζθεξφκελα Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Δπηινγήο 

απφ ην Σκήκα Ιζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, εάλ θαη εθφζνλ ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα επηζπκεί λα ηα επηιέμεη αθνχ 

ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ Δπξσπατθψλ Μεηαθεξφκελσλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ. Nα ζεκεησζεί φηη νη 

Δ.Μ.Π.Μ. πνπ αλαθέξνληαη ζηα καζήκαηα επηινγήο εμαξηψληαη απφ ην Σκήκα πνπ πξνζθέξεη ην θάζε κάζεκα. Αλ 



 

θάπνην Σκήκα δελ έρεη εθαξκφζεη ην ζχζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ECTS, ηφηε 

ζεσξείηαη φηη ην πξνζθεξφκελν κάζεκα αληηζηνηρεί κε 4 Δ.Μ.Π.Μ. 

 
Μαζήκαηα πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζην ελδεηθηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ δελ δηδάζθνληαη ζην αθαδεκαϊθό έηνο 2014 - 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 
ύκθωλα κε ην ελδεηθηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ 
 

Α’ εμάκελν 

 

72ΗΠ014 Ηζπαληθή Γιώζζα ΗΗΗ 8 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)  

ην κάζεκα απηφ κειεηψληαη νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ (ζπλνρή, ζπλεθηηθφηεηα, πξνζεηηθφηεηα, θιπ.), θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά –γισζζηθά θαη δνκηθά-  ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Αλαιχνληαη νη ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη θεηκέλνπ 

(πιεξνθνξηαθά, πεξηγξαθηθά, αθεγεκαηηθά θαη επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα), θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα 

ηελ θαηαλφεζε φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε αζθήζεηο θαη γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ100 Δηζαγωγή ζηε Λνγνηερλία Η (Πεδνγξαθία) 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 
Παξνπζίαζε ηεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηερληθψλ ηεο πεδνγξαθίαο, πνπ νδεγνχλ ζηε 

ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ δηεγήκαηνο θαη ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Ο/Η θνηηεηήο/-ηξηα έξρεηαη ζε επαθή κε 

ινγνηερληθά θείκελα φισλ ησλ πεξηφδσλ ηεο ηζπαληθήο θαη ηζπαλνακεξηθαληθήο πεδνγξαθίαο (δηεγήκαηα/κπζηζηνξήκαηα) θαη 

αζθείηαη ζπζηεκαηηθά ζηε δηεμνδηθή αλάιπζε δηεγεκάησλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζην θνηηεηή/-ηξηα ην 

θαηάιιειν ππφβαζξν γηα ηε ζσζηή κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ (δηεγήκαηνο/κπζηζηνξήκαηνο) θαη ν νπνίνο 

επηηπγράλεηαη κε εξγαζίεο, πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη ζρεηηθή έξεπλα πνπ ν ίδηνο πξαγκαηνπνηεί ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηδάζθνληα. Γίλεηαη έκθαζε ζηε κεζνδνινγία ηεο Νέαο Κξηηηθήο.   
Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Δπηπιένλ 

πξνζθέξνληαη αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ψζηε ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα λα αθνκνηψζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ ήδε 

αλαθέξζεθαλ, λα ρξεζηκνπνηεί κε αθξίβεηα ηε βαζηθή νξνινγία ζρεηηθά κε ηε πεδνγξαθία θαη λα εθαξκφδεη ζσζηά ηηο βαζηθέο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζηελ αλάιπζε δηεγεκάησλ θαη κπζηζηνξεκάησλ. 

Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 

Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 
Β’ εμάκελν  

 

72ΗΠ019 Ηζπαληθή Γιώζζα IV 8 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 
ην κάζεκα απηφ γίλεηαη πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. θνπφο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε ηε δνκή ηεο γιψζζαο θαη κε ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζεκεξηλνχ 

ιφγνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ηνπ. πγθεθξηκέλα, ην κάζεκα 

έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο ζην λα αληηιεθζνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηδίσο ην δηαθνξεηηθφ 

χθνο ηεο ζχγρξνλεο πξνθνξηθήο γιψζζαο (θαζεκεξηλφ, νηθείν, επίζεκν θ.ιπ.) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε θαη ην πεξηβάιινλ ρξήζεο (θνηλή ρξήζε, θαζεκεξηλή ρξήζε, αξγθφ θ.ιπ.) ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

αλάγθεο ζηελ Ιζπαληθή.  Μειεηψληαη δηεμνδηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηεο Ιζπαληθήο κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε 

ηαηληψλ, εθπνκπψλ ξαδηνθψλνπ θαη ηειεφξαζεο, ζεαηξηθψλ έξγσλ. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ, βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ θαη έρεη ζπγρξφλσο πξαθηηθφ ραξαθηήξα. 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κέζσ ηεο εθηελνχο ρξήζεο θχιισλ εξγαζίαο ζηελ ηάμε. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη λα ζπλεξγαζηνχλ αθφκε θαη δηα κέζνπ ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη ε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλ/κίνπ (e-class) γηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο εξγαζίεο θαη αζθήζεηο ηνπο ζηελ ηάμε ε λα ηηο παξαδψζνπλ ζε γξαπηή κνξθή, 

εληζρχνληαο έηζη ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

Παξέρνληαη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ζεκεηψζεηο θαη βηβιηνγξαθία, ζπκπιεξσκαηηθή ζεσξία, παξαδείγκαηα, θαηάινγν κε 

πξνηεηλφκελεο ειεθηξνληθέο ιίζηεο θαη ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο δηα κέζνπ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class). 

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ γίλεηαη κε γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ110 Δηζαγωγή ζηε Λνγνηερλία ΗI (Πνίεζε) 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

Παξνπζίαζε ηεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηερληθψλ ηεο πνίεζεο, πνπ νδεγνχλ ζηε 

ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πνηήκαηνο. Ο/Η θνηηεηήο/-ηξηα έξρεηαη ζε επαθή κε ινγνηερληθά θείκελα (πνηήκαηα) 

φισλ ησλ πεξηφδσλ ηεο ηζπαληθήο θαη ηζπαλνακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο θαη αζθείηαη ζπζηεκαηηθά ζηε δηεμνδηθή αλάιπζε 

πνηεκάησλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα ηε ζσζηή κειέηε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. 



 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη κε ηε ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ (power point), φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ψζηε ν/ε θνηηεηήο/-

ηξηα λα αθνκνηψζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, λα ρξεζηκνπνηεί κε αθξίβεηα ηε βαζηθή νξνινγία ζρεηηθά κε ηελ 

πνίεζε θαη λα εθαξκφδεη ζσζηά ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζηελ αλάιπζε ησλ πνηεκάησλ. 

Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρνληαη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ζεκεηψζεηο, αλαιχζεηο πνηεκάησλ θαη βηβιηνγξαθία δηα κέζνπ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class). 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 
72ΗΠ111 Δηζαγωγή ζηε Λνγνηερλία ΗIΗ (Θέαηξν) 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 
Παξνπζίαζε ηεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηερληθψλ ηνπ ζεάηξνπ, πνπ νδεγνχλ ζηε 

ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ. Ο/Η θνηηεηήο/-ηξηα έξρεηαη ζε επαθή κε ινγνηερληθά θείκελα 

(ζεαηξηθά έξγα) φισλ ησλ πεξηφδσλ ηεο ηζπαληθήο θαη ηζπαλνακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο θαη αζθείηαη ζπζηεκαηηθά ζηε δηεμνδηθή 

αλάιπζε ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα ηε 

ζσζηή κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κε εξγαζίεο, πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη 

ζρεηηθή έξεπλα πνπ ν ίδηνο πξαγκαηνπνηεί ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

δηδάζθνληα. 
Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Δπηπιένλ 

πξνζθέξνληαη αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ψζηε ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα λα αθνκνηψζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ ήδε 

αλαθέξζεθαλ, λα ρξεζηκνπνηεί κε αθξίβεηα ηε βαζηθή νξνινγία ζρεηηθά κε ην ζέαηξν θαη λα εθαξκφδεη ζσζηά ηηο βαζηθέο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζηελ αλάιπζε ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ. Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή 

βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 

Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ  
 

Γ’ εμάκελν 

 

72ΗΠ002 Ηζπαληθόο Πνιηηηζκόο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 
Δπηζθφπεζε ηεο πνιηηηζηηθήο εμέιημεο ηεο Ιζπαλίαο απφ ηελ Πξντζηνξηθή επνρή κέρξη ζήκεξα, κε έκθαζε ζηελ ηζηνξηθή, 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, θηινζνθηθή θαη θαιιηηερληθή αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα, κειεηψληαη ρξνλνινγηθά ηα θχξηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα θαη ε αληίιεςε πνπ είραλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ θφζκν ζε θάζε επνρή, θαζψο θαη πψο επεξέαζε ε αληίιεςε απηή ηηο Καιέο 

Σέρλεο ζηηο αξρηηεθηνληθέο, δσγξαθηθέο, γιππηηθέο,  ινγνηερληθέο θαη κνπζηθέο δεκηνπξγίεο ησλ Ιζπαλψλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη λα πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε ψζηε ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα αθνκνηψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε επνρήο θαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα λα κειεηήζεη πιεξέζηεξα ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ ηερλψλ. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ (πνπ ππνζηεξίδνληαη κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα) θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρνληαη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ζεκεηψζεηο θαη βηβιηνγξαθία δηα κέζνπ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class). 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ008 Ηζπαλνακεξηθαληθόο Πνιηηηζκόο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

Δπηζθφπεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο απφ ηελ επνρή ησλ πξνθνινκβηαλψλ πνιηηηζκψλ κέρξη ζήκεξα κε έκθαζε 

ζηελ ηζηνξηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, θηινζνθηθή θαη θαιιηηερληθή αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηψληαη, αθνινπζψληαο 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, 

ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ηελ 

απαξαίηεηε γλψζε ψζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα κειεηήζεη πιεξέζηεξα ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα 

απφ ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη.   

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Δθηφο απφ ην 

δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ 

γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη  ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ009 Ηζπαληθή Λνγνηερλία Η 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

Μειεηάηαη ε εμέιημε ηεο ηζπαληθήο ινγνηερλίαο απφ ηνλ Μεζαίσλα κέρξη θαη ην 18ν αηψλα ζε ζπλάξηεζε κε ηα εθάζηνηε ηζηνξηθά, 

θνηλσληθά θαη γεληθφηεξα πνιηηηζηηθά θαηλφκελα. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο πεξηφδνπο, ηα ξεχκαηα, ηα ινγνηερληθά είδε, ηνπο 

θπξηφηεξνπο ζπγγξαθείο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπο. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θεηκέλσλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπγγξαθέσλ 

ηεο θάζε πεξηφδνπ, επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ησλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ θαη ηεο εμέιημήο ηνπο ζηελ Ιζπαλία. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ (πνπ ππνζηεξίδνληαη κε νπηηθά κέζα) θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρνληαη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ζεκεηψζεηο θαη βηβιηνγξαθία δηα κέζνπ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class). 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ012 Ηζπαλνακεξηθαληθή Λνγνηερλία Η 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

Δπηζθφπεζε ηεο ηζπαλνακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο απφ ηελ πξνθνινκβηαλή πεξίνδν κέρξη θαη ηνλ modernismo ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

εθάζηνηε ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη γεληθφηεξα πνιηηηζηηθά θαηλφκελα. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην modernismo. Δμεηάδνληαη νη 

πεξίνδνη, ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα, νη ζεκαληηθφηεξνη ζπγγξαθείο θαη ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηνπο. Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη 

κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. 



 

Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη  ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 
Γ’ εμάκελν 

 

72ΗΠ013 Ηζπαληθή Γιωζζνινγία 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο γισζζνινγηθήο ζεσξίαο θαη αλάιπζεο ψζηε 

λα απνθηήζνπλ ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο, ηεο κνξθήο θιπ. ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο. 

Δμεηάδνληαη ε θχζε θαη νη ηδηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο γιψζζαο θαη ηεο γισζζνινγηθήο πεξηγξαθήο, θαζψο θαη ζέκαηα δνκήο θαη 

ζεκαζίαο. Μειεηάηαη ε ηζπαληθή γιψζζα ζε φια ηα επίπεδα αλάιπζήο ηεο (Φσλεηηθή, Φσλνινγία, Μνξθνινγία, χληαμε, 

εκαζηνινγία, Πξαγκαηνινγία). Δπίζεο εμεηάδνληαη ζέκαηα θνηλσληνγισζζνινγίαο, φπσο ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαη 

γεσγξαθηθήο πνηθηιίαο. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ αιιά έρεη θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα αθνχ νη θνηηεηέο/ηξηεο ελζαξξχλνληαη λα 

εκπιαθνχλ ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζην ζπίηη αζθήζεηο ησλ 

νπνίσλ ε επεμεξγαζία γίλεηαη ζηελ ηάμε. Δλζαξξχλεηαη ε ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε πιηθφ απηνεθπαίδεπζεο, πνπ 

δηαηίζεηαη ζηελ ε-ηάμε.   
Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη  ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα.  

 

72ΗΠ031 Ηζπαληθή Λνγνηερλία ΗΗ 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

Μειεηάηαη ε εμέιημε ηεο ηζπαληθήο ινγνηερλίαο  απφ ηνλ 19ν αηψλα κέρξη ζήκεξα, ζε ζπλάξηεζε κε ηα εθάζηνηε ηζηνξηθά, 

θνηλσληθά θαη γεληθφηεξα πνιηηηζηηθά θαηλφκελα. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο πεξηφδνπο, ηα ξεχκαηα, ηα ινγνηερληθά είδε, ηνπο 

θπξηφηεξνπο ζπγγξαθείο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπο. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θεηκέλσλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπγγξαθέσλ 

ηεο θάζε πεξηφδνπ, επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ησλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ θαη ηεο εμέιημήο ηνπο ζηελ Ιζπαλία. Σειηθφο 

ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηεο ηζπαληθήο ινγνηερλίαο θαηά ηνλ 19ν θαη 

20ν αηψλα, ψζηε λα ηνλ θαηαζηήζεη ηθαλφ λα εκβαζχλεη ζηα καζήκαηα ηζπαληθήο πνίεζεο, πεδνγξαθίαο, ζεάηξνπ θαη δνθηκίνπ πνπ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ (πνπ ππνζηεξίδνληαη κε νπηηθά κέζα) θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρνληαη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ζεκεηψζεηο θαη βηβιηνγξαθία δηα κέζνπ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class). 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ015 Ηζπαλνακεξηθαληθή Λνγνηερλία ΗΗ 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

Δπηζθφπεζε ηεο ηζπαλνακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο φισλ ησλ κνξθψλ απφ ηνλ postmodernismo κέρξη ζήκεξα. Βαζηθφ ξφιν ζηελ 

πνξεία ηνπ καζήκαηνο παίδνπλ ηα θείκελα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κνξθψλ ηεο ηζπαλνακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο, κέζα απφ ηα νπνία 

επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε, παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο θάζε πεξηφδνπ. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αη. 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο απφ ην boom κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ αηψλα. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα 

πξνζθέξεη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηεο ινγνηερλίαο ησλ ρσξψλ ηεο ηζπαλφθσλεο Ακεξηθήο, ψζηε λα ηνλ 

θαηαζηήζεη ηθαλφ λα εκβαζχλεη ζηα  καζήκαηα πνίεζεο, πεδνγξαθίαο, ζεάηξνπ θαη δνθηκίνπ ηνπ θφζκνπ απηνχ πνπ απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Δθηφο απφ ην 

δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ 

γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη  ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα.  

 

72ΗΠ027 Ηζηνξία θαη Θεωξία ηεο Μεηάθξαζεο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

Δπηζθφπεζε ηεο κεηαθξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα θαη παξνπζίαζε ηεο επίδξαζήο ηεο ζηε 

δηακφξθσζε θαη εμέιημε ησλ θνηλσληψλ. Δμεηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο κεηαθξαζηηθέο ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηνλ 20ν αηψλα, 

θαζψο θαη ε κεζνδνινγία ηεο κεηαθξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή πξαθηηθή άζθεζε ζε εηδηθά 

επηιεγκέλα θείκελα δηαθνξεηηθήο ηππνινγίαο απφ ηελ ηζπαληθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Σν κάζεκα έρεη θαη 

πξαθηηθφ κέξνο, γηα ην νπνίν πξνζθέξνληαη αζθήζεηο ζηελ ηάμε γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ 

εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη  ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα.  

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  
 

Α’ εμάκελν 

 

72ΗΠ001 Ηζπαληθή Γιώζζα Η 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο απαξαίηεηεο γισζζηθήο θαηάξηηζεο ψζηε νη θνηηεηέο/-ηξηεο λα παξαθνινπζήζνπλ κε 

πεξηζζφηεξε άλεζε ηα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο. Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί ζηελ εκπέδσζε ησλ βαζηθψλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ 

δνκψλ ηεο ηζπαληθήο, θαζψο θαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ ιεμηινγίνπ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηάο ησλ 

θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγισζζηθήο δεμηφηεηαο. 



 

Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο έρεη ζεσξεηηθφ αιιά θπξίσο πξαθηηθφ ραξαθηήξα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηφζν ηεο 

θαηαλφεζεο φζν θαη ηεο παξαγσγήο ηεο Ιζπαληθήο γιψζζαο. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ κε παξάιιειε κειέηε θαη αλάιπζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ. Πξνβιέπεηαη σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ε εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κέζσ εθηελνχο ρξήζεο θχιισλ εξγαζίαο ζηελ ηάμε θαη κέζσ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, 

θαζψο θαη ε απηναμηνιφγεζε ηεο επίδνζήο ηνπο κε εηδηθά δηακνξθσκέλεο αζθήζεηο θαη ηεζη πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιαηθφξκα 

αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (e-class). 

Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ. 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 
Β’ εμάκελν 

 

72ΗΠ005 Ηζπαληθή Γιώζζα ΗΗ 4 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 
Σν κάζεκα απηφ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο Ιζπαληθή Γιψζζα Ι, έρεη ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο 

ζηελ ηζπαληθή γιψζζα ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. Αλακέλεηαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ/εξκελεχνπλ, 

θαζψο θαη λα εθθξάδνπλ κε ηα θαηάιιεια κέζα δηάθνξα είδε θεηκέλνπ, κε έκθαζε ζε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο.  

Γηα ην ιφγν απηφ ην κάζεκα απνζθνπεί ζηελ εκπέδσζε ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαη ιέμηθν-ζεκαζηνινγηθψλ κέζσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεην λα θαηέρνπλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

 
Δ’ εμάκελν 

 

72ΗΠ024 Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 
Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

θαη ηηο δηεπζεηήζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο χγρξνλσλ Γισζζψλ (Modern Languages Association of America, MLA).  

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Σν κάζεκα έρεη θαη 

πξαθηηθφ κέξνο, γηα ην νπνίν πξνζθέξνληαη αζθήζεηο ζηελ ηάμε γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ. Παξέρεηαη έληππε θαη 

ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 

Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα.  

 

72ΗΠ034 Πξαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) 

Μεηάθξαζε θεηκέλσλ πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο απφ ηελ ηζπαληθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/-

ηξηψλ κε βαζηθέο κεηαθξαζηηθέο αξρέο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο ηεο ηζπαληθήο. Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο αληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ  δχν γισζζψλ ηφζν ζε ιεμηινγηθφ φζν θαη ζε γξακκαηηθφ επίπεδν. 

Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθή κνξθή θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Λφγσ ηνπ πξαθηηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ καζήκαηνο επηδηψθεηαη ε ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε αζθήζεηο. Παξέρνληαη θχιια εξγαζίαο, θαζψο θαη έληππε θαη 

ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. 

Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα.  

 

72ΗΠ101 Μνξθνινγία-ύληαμε ηεο Ηζπαληθήο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) 

Αλαζθφπεζε ησλ επηπέδσλ γισζζηθήο αλάιπζεο. Παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ α) ηεο Μνξθνινγίαο θαη β) ηεο χληαμεο. 

α) Μειέηε ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο δνκήο ησλ ιέμεσλ ηεο ηζπαληθήο.  

    - Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ κνξθεκάησλ. Μφξθεκα, ιέμεκα θαη αιιφκνξθν.  

    - ρεκαηηζκφο ιέμεσλ: παξαγσγή θαη ζχλζεζε. Πξνζθχκαηα (πξνζήκαηα θαη επηζήκαηα).  

    - Μνξθνινγηθνί θαλφλεο.  

    - Αλαγλψξηζε ησλ δηάθνξσλ γξακκαηηθψλ θαηεγνξηψλ.  

β) Γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη γισζζηθή επηηέιεζε. Η έλλνηα ηεο γξακκαηηθφηεηαο: γξακκαηηθά απνδεθηέο θαη κε απνδεθηέο 

πξνηάζεηο.  

    - Πξφηαζε θαη εθθψλεκα. Γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη ζπληαθηηθέο ιεηηνπξγίεο. Γνκηθή ακθηζεκία.  

    - Μειέηε ηεο δνκήο ηεο πξφηαζεο: νλνκαηηθφ θαη ξεκαηηθφ ζχλνιν. Αλάιπζε ηεο απιήο θαη ηεο ζχλζεηεο πξφηαζεο.  

Με παξαδείγκαηα θαη πξαθηηθή εμάζθεζε επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο θξαζηηθήο δνκήο 

θαη ηελ θαηαζθεπή δελδξνδηαγξακκάησλ.  

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ043 Ηζπαληθό Μπζηζηόξεκα 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031)  

Μειεηάηαη ε αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ηζπαληθνχ κπζηζηνξήκαηνο απφ ηνλ Μεζαίσλα κέρξη θαη ηνλ 20ν αηψλα.  πγθεθξηκέλα, 

κειεηψληαη ρξνλνινγηθά ηα δηάθνξα είδε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε κπζηζηνξεκάησλ ησλ βαζηθψλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ είδνπο. Ο/Η θνηηεηήο/-ηξηα θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δηα κέζνπ ηεο 

ινγνηερληθήο αλάιπζεο πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε ησλ θπξηφηεξσλ ηζπαληθψλ κπζηζηνξεκάησλ.  

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή αλαιχζεσλ θεηκέλσλ, φπνπ επηβάιιεηαη ν δηάινγνο θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρνληαη 

ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ζεκεηψζεηο θαη βηβιηνγξαθία δηα κέζνπ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class). 



 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ087 Πξνθνινκβηαλνί θαη Ηζαγελείο Πνιηηηζκνί ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

Γεληθή εηζαγσγή ζηε κειέηε ησλ πξνθνινκβηαλψλ θαη ηζαγελψλ νκάδσλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνιηηηζηηθή εμέιημε πνπ αξρίδεη ζε πνιχ πξψηκεο πεξηφδνπο  κέρξη ηελ άθημε ησλ Ιζπαλψλ. Δπίζεο 

παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ ηζαγελψλ  πνπ επηβηψλνπλ κέρξη ζήκεξα ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα.  

 

72ΗΠ020 Ηζηνξία ηεο Ηζπαληθήο Γιώζζαο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) 

Δηζαγσγή ζηε βαζηθή κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο γισζζνινγίαο. Δμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο θαη 

ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο θσλεηηθήο, κνξθνινγηθήο, ζπληαθηηθήο θαη ιεμηινγηθήο εμέιημεο ηεο Ιζπαληθήο απφ ηηο ξσκαληθέο 

γιψζζεο έσο ζήκεξα. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ103 Ηζηνξία ηεο Ηζπαληθήο Σέρλεο 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

Δπηζθφπεζε ηεο Σέρλεο ζηελ Ιζπαλία απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή κέρξη ζήκεξα. Ξεθηλψληαο απφ ηηο πξντζηνξηθέο βξαρνγξαθίεο 

παξαθνινπζνχκε ηελ εμέιημε ηεο ηέρλεο ζηελ πξντζηνξηθή θαη ηζηνξηθή επνρή γηα λα θαηαιήμνπκε ζηηο θπξηφηεξεο αηζζεηηθέο 

ζρνιέο θαη ζηα πην ζεκαληηθά θαιιηηερληθά ξεχκαηα ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ. Αλαθέξνληαη νη γλσζηφηεξνη θαιιηηέρλεο θαη 

πεξηγξάθνληαη ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ζηελ αξρηηεθηνληθή, δσγξαθηθή θαη γιππηηθή θάζε επνρήο. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

 

72ΗΠ039 Κεηκεληθά Δίδε 6 Δ.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) 

ην κάζεκα απηφ κειεηψληαη νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ (ζπλνρή, ζπλεθηηθφηεηα, πξνζεηηθφηεηα, θιπ.), θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά –γισζζηθά θαη δνκηθά-  ησλ δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Αλαιχνληαη νη ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη θεηκέλνπ 

(πιεξνθνξηαθά, πεξηγξαθηθά, αθεγεκαηηθά θαη επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα), θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα 

ηελ θαηαλφεζε φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε αζθήζεηο θαη γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ115 Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζπαληθήο ωο Ξέλεο Γιώζζαο 6 

Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)  

Σν κάζεκα Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο  εθπαηδεπηηθήο  δηαδηθαζίαο, ε νπνία έρεη επεξεαζηεί, φπσο φινη νη ηνκείο 

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

πγθεθξηκέλα, ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

 λα παξνπζηαζηνχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη νη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο: ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζεσξία 

θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο (constructivismo) 

 λα απνζαθεληζηεί ηί ελλννχκε κε ηνλ φξν ΣΠΔ 

 λα γίλεη θαηαλνεηή ε κεηάβαζε ηνπ Internetαπφ ην Web 1ζηνWeb 2 

 λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ελζσκαησζνχλ νη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο μέλεο 

γιψζζαο 

 λα αλαιπζνχλ ε εθπαηδεπηηθή αμία αιιά θαη ηα πηζαλά κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο 

σο μέλεο γιψζζαο 

 λα παξνπζηαζηνχλ ηα ςεθηαθά εξγαιεία ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρνπλ δίλνληαο έκθαζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία αιιά θαη ζηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο 

 

72ΗΠ007 Φωλεηηθή – Φωλνινγία ηεο Ηζπαληθήο 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο ζηηο θσλεηηθέο θαηεγνξίεο θαη δνκέο ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο. 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ θσλεηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη δηαθξίζεσλ ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο, κε επηκέξνπο αλαθνξέο ζηηο θσλεηηθέο 

δηαθξίζεηο ηεο θζνγγνινγίαο θαη ηεο πξνζσδίαο, θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θσλεηηθνχο θαλφλεο. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο 

αξρέο ηνπ θσλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ιζπαληθήο, ηνπο θσλεηηθνχο θαλφλεο, ηελ αληηζηνηρία θζφγγσλ θαη γξακκάησλ θαη ηελ 

θσλεηηθή κεηαγξαθή. Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ αιιά έρεη θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα.  Oη θνηηεηέο/ηξηεο 

πξνεηνηκάδνπλ αζθήζεηο ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία γίλεηαη ζηελ ηάμε. Δλζαξξχλεηαη ε ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε πιηθφ 

απηνεθπαίδεπζεο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ ε-ηάμε. Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία 

ζην/ζηε θνηηεηή/-γξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ. Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζηελ 

ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-

ηξηεο αλψλπκα. 

 

 



 

Σ’ εμάκελν 

 

72ΗΠ086 Δθαξκνζκέλε Γιωζζνινγία ζηε Γηδαζθαιία – Δθκάζεζε ηεο Ηζπαληθήο ωο Ξέλεο Γιώζζαο 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS 

credits) (Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ013) 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ηεο εθαξκνζκέλεο 

γισζζνινγίαο.  

Οη ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θαζψο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πην 

θαηλνηφκεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη: 

α) ηα κνληέια ηφζν ηεο θαηάθηεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο φζν θαη ηεο απφθηεζεο ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ ηειεπηαία, 

β) νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θαη  

γ) νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

 

 

 

72ΗΠ096 Θεωξία Λνγνηερλίαο 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ024, 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ111)  

Σν κάζεκα εμεηάδεη δηαθνξεηηθά είδε ινγνηερληθήο θξηηηθήο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Δζηηάδεη ζηηο ζεσξίεο ηεο 

ινγνηερλίαο ηνπ 20νπ αη., φπσο ν Φνξκαιηζκφο, ν Γνκηζκφο, ε Φπραλάιπζε, ν Νένο Ιζηνξηθηζκφο θ. α. Παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή 

εμέιημε, νη βαζηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία ηεο θάζε ζεσξίαο. Δθαξκφδνληαη ζε ινγνηερληθά θείκελα δηαθφξσλ εηδψλ κε ζηφρν ηελ 

εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο θαη κεζνδνινγίεο πξνζέγγηζεο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ.  

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη:  

-ελίζρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζε πξνεγνχκελα εμάκελα -απφ ην/ηε θνηηεηή/-ηξηα- απφ καζήκαηα, φπσο «Δηζαγσγή ζηε 

Λνγνηερλία» θαη «Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο», 

- απφθηεζε λέαο γλψζεο θαη λέσλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπ δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπ,  

- εμνηθείσζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/-ηξηαο κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο ηεο θξηηηθήο ηεο ινγνηερλίαο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο, 

- εκβάζπλζε απφ ην/ηε θνηηεηή/-ηξηα ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο, ςπραλάιπζε, ζεσξία ηεο πξφζιεςεο, δνκηζκφ,  

θνξκαιηζκφ θιπ., ψζηε λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη ηηο ελ ιφγσ ζεσξίεο ζηε κειέηε αληηπξνζσπεπηηθψλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ηεο ηζπαληθήο θαη ηζπαλνακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο.      

Με ηε κειέηε θαη ηηο αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα: 

- ζα αθνκνηψζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ ήδε αλαθέξακε, 

- ζα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθαξκφζεη ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απφθηεζε απφ ην κάζεκα ζηα ινγνηερληθά έξγα πνπ έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα κειεηήζεη. 

ηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα νθείιεη λα: 

- έρεη θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο ηεο θξηηηθήο ηεο ινγνηερλίαο, 

- λα ρξεζηκνπνηεί κε αθξίβεηα ηε βαζηθή νξνινγία ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, 

- λα εθαξκφδεη ζσζηά ηηο βαζηθέο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ αλάιπζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. 

Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο ζηελ ηάμε. Δπηδηψθεηαη ε 

ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε επνπηεπφκελεο εξγαζίεο θαη γεληθφηεξα ε απηφλνκε κάζεζε. 

Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, επνπηεπφκελε εξγαζία θαη γξαπηή 

εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο 

αλψλπκα. 

 

72ΗΠ017 Ηζπαληθή Πνίεζε 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)  
(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031) 

Μειεηάηαη ε αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο ηζπαληθήο πνίεζεο απφ ηνλ Μεζαίσλα κέρξη θαη ηνλ 20ν αηψλα.  πγθεθξηκέλα, κειεηψληαη 

ρξνλνινγηθά ηα δηάθνξα είδε ηεο πνίεζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε πνηεκάησλ ησλ βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ είδνπο. 

Ο/Η θνηηεηήο/-ηξηα θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δηα κέζνπ ηεο ινγνηερληθήο αλάιπζεο πνηεκάησλ 

πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή αλαιχζεσλ πνηεκάησλ, φπνπ επηβάιιεηαη ν δηάινγνο θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. 

Παξέρνληαη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ζεκεηψζεηο θαη βηβιηνγξαθία δηα κέζνπ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class). 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

  

72ΗΠ099 ύγρξνλνο Ηζπαλνακεξηθαληθόο Πνιηηηζκόο 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

Δπηζθφπεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαηά ηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα κε έκθαζε ζηελ ηζηνξηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, 

θηινζνθηθή θαη θαιιηηερληθή αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηψληαη, αθνινπζψληαο ρξνλνινγηθή ζεηξά, ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηα 

νπνία ζπλεηέιεζαλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ηελ απαξαίηεηε γλψζε ψζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

θαη λα κειεηήζεη πιεξέζηεξα ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη.  Ο/Η θνηηεηήο/-ηξηα  

ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηάμε. Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ 

ραξαθηήξα θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί δηάινγνο ζηελ ηάμε. Δπηδηψθεηαη ε ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε 

επνπηεπφκελεο εξγαζίεο θαη γεληθφηεξα ε απηφλνκε κάζεζε. 



 

Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε επνπηεπφκελε εξγαζία θαη γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ033 Ηζπαλνακεξηθαληθό Μπζηζηόξεκα 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ κπζηζηνξήκαηνο απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή πεξίνδν κέρξη 

ζήκεξα ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πιαίζην. Μειεηψληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ινγνηερληθά ξεχκαηα θαη ηάζεηο πνπ άλζηζαλ ζηελ 

ηζπαλφθσλε Ακεξηθή, φπσο ν ξνκαληηζκφο, ν ξεαιηζκφο, ν λαηνπξαιηζκφο θ.ά.  Πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε 

αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ ησλ πην ζεκαληηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ είδνπο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

- ε ελίζρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζε πξνεγνχκελα εμάκελα απφ καζήκαηα, φπσο «Ιζπαλνακεξηθαληθή Λνγνηερλία Ι θαη ΙΙ» θαη 

«Δηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία Ι (Πεδνγξαθία)», 

-  ε εμνηθείσζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/-ηξηαο κε ηελ εμέιημε ηνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ κπζηζηνξήκαηνο απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή επνρή 

κέρξη ζήκεξα, 

- ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηζπαλνακεξηθαλψλ 

κπζηζηνξεκαηνγξάθσλ. 

Σν κάζεκα έρεη ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο ζηελ ηάμε.  Παξέρεηαη έληππε θαη 

ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 
72ΗΠ104 Λαϊθέο Παξαδόζεηο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)  
Μία ζχληνκε εηζαγσγή ζηε ιανγξαθία ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο φπνπ νη ιατθέο παξαδφζεηο έρνπλ κηα ηδηαηηεξφηεηα: απνηεινχλ 

αλάκεημε ησλ παξαδφζεσλ ηεο πξνθνινκβηαλήο επνρήο κε ηηο ηζπαληθέο παξαδφζεηο.  ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα κειεηήζνπκε 

πσο παξνπζηάδεηαη απηή ε αλάκεημε κέζα ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, ην ζξεζθεπηηθφ ζπγθξεηηζκφ, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηε 

κνπζηθή, ηε ινγνηερλία θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Με απηήλ ηελ νπηηθή ζα παξαθνινπζήζνπκε ιανγξαθηθέο εθδειψζεηο 

ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα.  

 

72ΗΠ114 Πξαγκαηνινγία 4 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 
Σν κάζεκα απηφ απνηειεί εηζαγσγή ζηελ πξαγκαηνινγία, θιάδν ηεο γισζζνινγίαο πνπ κειεηά ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο ρξήζηεο ηεο θαη ην γισζζηθφ θαη εμσγισζζηθφ πεξηθείκελν. Παξνπζηάδνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο ιεθηηθέο πξάμεηο (Austin, Searle), ηε δείμε θαη ηελ αλαθνξά, ηελ Αξρή ηεο πλεξγαζίαο θαη ησλ 

Αμησκάησλ (Grice), ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ θαη δηαινγηθψλ ππνλνεκάησλ, ηε ζπλαγσγή θαη ηελ αξρή ηεο ζπλάθεηαο (Sperber 

& Wilson), ηελ έθθξαζε ηεο επγέλεηαο. Γίλνληαη παξαδείγκαηα απζεληηθψλ ρξήζεσλ ηεο γιψζζαο. Σέινο, δίλεηαη έκθαζε ζηε 

δηαζχλδεζε ηεο Πξαγκαηνινγίαο κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο. 

 

72ΗΠ028 Παξαγωγή Πξνθνξηθνύ Λόγνπ 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηε δεμηφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. πγθεθξηκέλα, ην κάζεκα 

έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο ζην λα αληηιεθζνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηδίσο ην δηαθνξεηηθφ 

χθνο ηεο ζχγρξνλεο πξνθνξηθήο γιψζζαο (θαζεκεξηλφ, νηθείν, επίζεκν θ.ιπ.) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε θαη ην πεξηβάιινλ ρξήζεο (θνηλή ρξήζε, θαζεκεξηλή ρξήζε, αξγθφ θ.ιπ.) ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

αλάγθεο ζηελ Ιζπαληθή.  Μειεηψληαη δηεμνδηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηεο Ιζπαληθήο κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε 

θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θιπ. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ, βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ θαη έρεη ζπγρξφλσο πξαθηηθφ ραξαθηήξα. 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κέζσ ηεο εθηελνχο ρξήζεο θχιισλ εξγαζίαο ζηελ ηάμε. Δπίζεο 

επηδηψθεηαη ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη ε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class) γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο εξγαζίεο θαη αζθήζεηο ηνπο ζηελ ηάμε. 

Παξέρνληαη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα ζεκεηψζεηο θαη βηβιηνγξαθία, ζπκπιεξσκαηηθή ζεσξία, παξαδείγκαηα, θαηάινγν κε 

πξνηεηλφκελεο ειεθηξνληθέο ιίζηεο θαη ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο δηα κέζνπ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class). 

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ γίλεηαη κε γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 
 

Ε’ εμάκελν 
 

72ΗΠ021 Ηζπαλνακεξηθαληθό Γηήγεκα 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 
(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ δηεγήκαηνο απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα. 

Μειεηψληαη νη ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο παξάκεηξνη ζε ζρέζε κε ηηο πθνινγηθέο δηαθνξέο, φπσο εκθαλίζηεθαλ ζηα ζεκαληηθφηεξα 

ινγνηερληθά θηλήκαηα θαη ηάζεηο πνπ άλζηζαλ ζηελ ηζπαλφθσλε Ακεξηθή, φπσο ν ξνκαληηζκφο, ν λαηνπξαιηζκφο, o  criollismo, ν  

θ.ά.  Πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ ησλ πην ζεκαληηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ είδνπο. 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

- ελίζρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζε πξνεγνχκελα εμάκελα απφ καζήκαηα, φπσο «Ιζπαλνακεξηθαληθή Λνγνηερλία Ι θαη ΙΙ» θαη 

«Δηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία Ι (Πεδνγξαθία)», 

- εμνηθείσζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/-ηξηαο κε ηελ εμέιημε ηνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ δηεγήκαηνο θαη κε ηα ινγνηερληθά θηλήκαηα θαη ηάζεηο 

πνπ άλζηζαλ απηέο ηηο πεξηφδνπ κε έκθαζε ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο, φπσο ν λενξεαιηζκφο, ν criollismo, ν indigenismo, ην boom 

θ.ά., 



 

- ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη αληηπξνζσπεπηηθά δηεγήκαηα ηζπαλνακεξηθαλψλ ζπγγξαθέσλ θαη 

λα έρεη εμνηθεησζεί κε βαζηθά έξγα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηεγεκαηνγξάθσλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο φισλ ησλ πεξηφδσλ θαη φισλ 

ησλ ηάζεσλ ζην πιαίζην ησλ ηζηνξηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θαηλφκελσλ. 

Με ηε κειέηε θαη ηελ πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα ζα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα: 

- λα αλαιχεη δηεγήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ηεο ινγνηερλίαο, ζηηο νπνίεο έρεη θάλεη πξαθηηθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, 

- λα ζπγθξίλεη ην χθνο θαη ηηο ηδέεο δηεγεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη δηαθνξεηηθέο ινγνηερληθέο ηάζεηο, 

- λα ρξεζηκνπνηεί  κε αθξίβεηα ηε βαζηθή νξνινγία ηνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ δηεγήκαηνο θαη ησλ ινγνηερληθψλ θηλεκάησλ θαη 

ηάζεσλ, 

- λα εθαξκφδεη ζσζηά ηηο βαζηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο ηεο πεδνγξαθίαο (δηεγήκαηνο) γηα λα αλαγλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

χθνπο  θαη ηηο ηάζεηο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ. 

Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο ζηελ ηάμε. Δπηδηψθεηαη ε 

ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε επνπηεπφκελεο εξγαζίεο/αζθήζεηο θαη γεληθφηεξα ε απηφλνκε κάζεζε.  Δθηφο απφ ηελ 

Αλζνινγία κε δηεγήκαηα απφ ηελ Ιζπαλφθσλε Ακεξηθή παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία  γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζε γίλεηαη κε αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, επνπηεπφκελε εξγαζία θαη γξαπηή 

εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ095 Ηζπαλνακεξηθαληθό Γνθίκην  6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

Αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ δνθηκίνπ ζηελ ηζπαλφθσλε Ακεξηθή θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα κέρξη ζήκεξα. Σν κάζεκα έρεη 

ζηφρν ηε κειέηε ηνπ ζχγρξνλνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ δνθηκίνπ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη γεληθφηεξα θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο κεηά ηελ Αλεμαξηεζία ηνπο.  Μέζα απφ ηε κειέηε 

αληηπξνζσπεπηηθψλ δνθηκίσλ ιαηηλνακεξηθαλψλ ζπγγξαθέσλ εμεηάδεηαη ν ηδενινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ 

δνθηκίνπ ηνπ 20νπ αηψλα, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ινγνηερληθνχ απηνχ είδνπο. 
Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί o δηάινγνο ζηελ ηάμε. Δπηδηψθεηαη ε 

ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε επνπηεπφκελεο εξγαζίεο/αζθήζεηο θαη γεληθφηεξα ε απηφλνκε κάζεζε.  Παξέρεηαη έληππε θαη 

ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία  γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε αζθήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, επνπηεπφκελε εξγαζία θαη γξαπηή 

εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο 

αλψλπκα. 

 

72ΗΠ047 Μεζνδνινγηθά Ρεύκαηα ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζπαληθήο ωο Ξέλεο Γιώζζαο 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ086)  

Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηεο Ιζπαληθήο σο μέλεο γιψζζαο (ε Παξαδνζηαθή 

Μέζνδνο, ε Άκεζε Μέζνδνο, ε Αθνπζηηθν-Πξνθνξηθή Μέζνδνο, ε Μέζνδνο Οκαδηθήο Δθκάζεζεο ηεο Γιψζζαο, ε Μέζνδνο ηεο 

Οιηθήο Φπζηθήο Αληίδξαζεο, ε ησπειή Γηδαζθαιία, ε Φπζηθή Πξνζέγγηζε, ε Μέζνδνο Δθκάζεζεο κε Τπνβνιή, ε Δπηθνηλσληαθή 

Πξνζέγγηζε θαη ε Δξγαζηνθεληξηθή Δθκάζεζε). Γίλεηαη έκθαζε ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

Κοινού Εςπωπαϊκού Πλαισίος Αναυοπάρ για τιρ Γλώσσερ (Πξνζέγγηζε κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δξάζε).  

Μέζα απφ ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ, ν απψηεξνο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο κειινληηθνχο θαζεγεηέο ηεο ηζπαληθήο σο μέλεο γιψζζαο λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε 

κέζνδν δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε επνπηεπφκελε εξγαζία ή/θαη κε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ057 Ηζπαλνακεξηθαληθό Θέαηξν 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) 

Μειεηάηαη ε αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηνπ ζεάηξνπ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, απφ ηελ πξνθνινκβηαλή επνρή έσο 

θαη ηνλ 20ν αηψλα, κε έκθαζε ζηελ αλάιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ.  

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ. 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ094 ύγρξνλν Ηζπαλνακεξηθαληθό Μπζηζηόξεκα 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012, 72ΙΣΠ015 και 72ΙΣΠ033 ) 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ζχγρξνλνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ κπζηζηνξήκαηνο ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη γεληθφηεξα θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο κεηά ηελ Αλεμαξηεζία 

ηνπο. Μειεηψληαη νη ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο παξάκεηξνη ζε ζρέζε κε ηηο πθνινγηθέο δηαθνξέο, φπσο εκθαλίζηεθαλ ζηηο  

ζεκαληηθφηεξεο ζχγρξνλεο ινγνηερληθέο ηάζεηο ζηελ ηζπαλφθσλε Ακεξηθή, φπσο ην boom, ην posboom, ν posmodernismo θ.ά.  

Πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ ησλ πην ζεκαληηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ είδνπο. 

 ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

- ελίζρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζε πξνεγνχκελα εμάκελα απφ καζήκαηα, φπσο «Ιζπαλνακεξηθφ Μπζηζηφξεκα» θαη 

«Μεζνδνινγία επηζηεκνληθήο Έξεπλαο», 

- εμνηθείσζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/-ηξηαο κε ηελ εμέιημε ηνπ ζχγρξνλνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ κπζηζηνξήκαηνο απφ ην 1940 (década de 

transición) κέρξη ζήκεξα κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην boom, ζην posboom θαη ζηνλ posmodernismo,  

- ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα κε ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ λα έρεη απνθηήζεη βαζηθή θαη ζνβαξή γλψζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ 

κπζηζηνξήκαηνο θαη λα έρεη εμνηθεησζεί κε βαζηθά έξγα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κπζηζηνξεκαηνγξάθσλ ηεο ηζπαλφθσλεο Ακεξηθήο 

ηεο πεξηφδνπ θαη φισλ ησλ ηάζεσλ ζην πιαίζην ησλ ηζηνξηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θαηλφκελσλ. 

Με ηε κειέηε θαη ηελ πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα ζα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχεη 

κπζηζηνξήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο αλάιπζε -ζηηο νπνίεο έρεη θάλεη πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εμακήλνπ- κε ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ηεο ινγνηερλίαο ζε κπζηζηνξήκαηα πνπ απαηηείηαη λα κειεηήζεη. 



 

ηηο αζθήζεηο ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα πξέπεη: λα ρεηξίδεηαη κε αθξίβεηα ηε βαζηθή νξνινγία ηνπ ζχγρξνλνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ 

κπζηζηνξήκαηνο, λα εθαξκφδεη ζσζηά ηηο βαζηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο θαη  λα δείρλεη ηθαλφηεηα ζχλζεζεο. 

Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο ζηελ ηάμε. Δπηδηψθεηαη ε 

ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε επνπηεπφκελεο εξγαζίεο/αζθήζεηο θαη γεληθφηεξα ε απηφλνκε κάζεζε. Παξέρεηαη έληππε θαη 

ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία.  

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε αζθήζεηο, επνπηεπφκελε εξγαζία θαη γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε 

ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ079 ρεδηαζκόο Γιωζζηθνύ Μαζήκαηνο 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη  α) λα εμνηθεηψζεη  ηνπο θνηηεηέο κε ηνλ επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε καζεκάησλ θαη 

πξνγξακκάησλ γισζζηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή ηεο Ιζπαληθήο σο 

μέλεο γιψζζαο θαη β) λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεο θαη θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηδαθηηθήο. ην κάζεκα απηφ 

εμεηάδνληαη νη ζεσξεηηθέο αξρέο αλάιπζεο ησλ θπξηφηεξσλ θάζεσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη αλαιχνληαη νη εθαξκνγέο ησλ ελ ιφγσ 

ζεσξεηηθψλ αξρψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε (θαζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ζηνρνζέηεζε, θάζεηο ζρεδηαζκνχ θιπ.). 

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ καζήκαηνο απαηηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θαζψο θαη ζε 

νκαδηθέο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο.   

 

 

 

 

 

 

Ζ’ εμάκελν 
 

72ΗΠ046 Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 
(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019) 

Πξαθηηθή εμάζθεζε θαη εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ζηε κεηάθξαζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ Ιζπαληθή ζηελ Διιεληθή. 

Δμεηάδνληαη έξγα ζεκαληηθψλ Ιζπαλψλ θαη Ιζπαλνακεξηθαλψλ ζπγγξαθέσλ. Μειεηψληαη ζέκαηα φπσο ν ρεηξηζκφο ησλ κεηαθνξψλ, 

ησλ ηδησκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη ησλ ινγνπαηγλίσλ, ε κεηάθξαζε θπξίσλ νλνκάησλ θαη ηνπσλπκηψλ θ.ά. 

Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθή κνξθή θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Λφγσ ηνπ πξαθηηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ καζήκαηνο επηδηψθεηαη ε ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε αζθήζεηο. Παξέρνληαη θχιια εξγαζίαο θαζψο θαη έληππε θαη 

ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζηηο αζθήζεηο θαη ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ065 Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζπαληθήο ωο Ξέλεο Γιώζζαο 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ086)  

Βαζηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο μελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο θαη ε εμάζθεζή ηνπο ζε πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθκάζεζε-δηδαζθαιία ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο, κε ζθνπφ 

λα αζθεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ε αξρηθή θαηάξηηζε κειινληηθψλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ ηεο Ιζπαληθήο ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ κάζεζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο γισζζηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ 

ηνπο. 

Δμεηάδνληαη ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πνηθίισλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ θαηαλφεζε 

θαη παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηελ Ιζπαληθή σο Ξέλε Γιψζζα, θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο 

πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε: δηδαθηηθέο θάζεηο, επηινγή δξαζηεξηνηήησλ, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή 

δηδαθηηθνχ/καζεζηαθνχ πιηθνχ, ρξήζε ησλ ΣΠΔ, θ.ι.π.  

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο απηνχ νη θνηηεηέο/-ηξηεο ππνρξενχληαη ζηελ κεζνδεπκέλε παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ ηεο Ιζπαληθήο, 

ζε ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε βάζε πξνζπκθσλεκέλα ζέκαηα παξαηήξεζεο.  

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο γηα 

δηάινγν κε ηνλ/ηελ δηδάζθνληα/-θνπζα. Πεξηιακβάλεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε αζθήζεηο κέζα ζηελ ηάμε σο κέξνο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελζαξξχλεηαη ε απφθηεζε δηαθνξνπνηεκέλεο γλψζεο θαη απηφλνκεο κάζεζεο.  

Γηα ην κάζεκα πξνβιέπεηαη έλα ζεσξεηηθφ ζχγγξακκα ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ επηζηεκνληθά άξζξα πνπ αλαιχνληαη ζηελ 

ηάμε, θχιια εξγαζίαο, θ.ιπ. Παξέρεηαη έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο ζην κάζεκα απηφ βαζίδεηαη ηφζν ζηε ηειηθή 

γξαπηή εμέηαζε φζν θαη ζηελ ππνρξεσηηθή ζπγγξαθή εξγαζίαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ ηάμε, θαη αθνξά ηελ θξηηηθή αλάιπζε 

ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ δηδαζθαιηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ζε δεηήκαηα 

δηδαθηηθψλ, κεζνδνινγηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ026 Ηζπαλνακεξηθαληθή Πνίεζε 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015) 

Σν κάζεκα εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο ηζπαλνακεξηθαληθήο πνίεζεο απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα. 

Μειεηψληαη νη ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο παξάκεηξνη ζε ζρέζε κε ηηο πθνινγηθέο δηαθνξέο, φπσο εκθαλίζηεθαλ ζηα ζεκαληηθφηεξα 

ινγνηερληθά ξεχκαηα πνπ άλζηζαλ ζηελ ηζπαλφθσλε Ακεξηθή, φπσο ν modernismo, surrealismo, creacionismo, ultraísmo θ.ά.  

Πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ ησλ πην ζεκαληηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ είδνπο. 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

- ελίζρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζε πξνεγνχκελα εμάκελα απφ καζήκαηα, φπσο «Ιζπαλνακεξηθαληθή Λνγνηερλία Ι θαη ΙΙ» θαη 

«Δηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία ΙΙ (Πνίεζε)», 

- εμνηθείσζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/-ηξηαο κε ηελ εμέιημε ηεο ηζπαλνακεξηθαληθήο πνίεζεο απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή επνρή κέρξη ζήκεξα 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζχγρξνλε πνίεζε, θαζψο θαη κε ηα ινγνηερληθά θηλήκαηα θαη ηάζεηο πνπ άλζηζαλ απηέο ηηο πεξηφδνπο,  



 

- εκβάζπλζε απφ ην/ηε θνηηεηή/-ηξηα ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο ηζπαλνακεξηθαληθήο πνίεζεο, modernismo, surrealismo, 

creacionismo, ultraísmo θ.ά., 

- ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη αληηπξνζσπεπηηθά πνηήκαηα ηζπαλνακεξηθαλψλ πνηεηψλ θαη λα 

έρεη εμνηθεησζεί κε βαζηθά έξγα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πνηεηψλ φισλ ησλ πεξηφδσλ θαη φισλ ησλ ηάζεσλ ζην πιαίζην ησλ 

ηζηνξηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θαηλφκελσλ. 

Με ηε κειέηε θαη ηελ πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ν/ε θνηηεηήο/-ηξηα ζα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχεη 

πνηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία αλάιπζεο, ζηελ νπνία έρεη θάλεη πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

εθαξκφδνληαο βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ηεο ινγνηερλίαο ζε πνηήκαηα πνπ απαηηείηαη λα κειεηήζεη. 

Σν κάζεκα έρεη ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο ζηελ ηάμε. Δπηδηψθεηαη ε ελαζρφιεζε 

ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε επνπηεπφκελεο εξγαζίεο/αζθήζεηο θαη γεληθφηεξα ε απηφλνκε κάζεζε. Πξνζθέξεηαη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-

ηξηεο έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία. 

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε αζθήζεηο θαη γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε 

ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ060 Δηζαγωγή ζηελ Αλάιπζε Λαζώλ 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ086) 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ πεξηγξαθή, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ εμήγεζε ησλ ιαλζαζκέλσλ παξαγσγψλ ζηε γξαπηή θαη 

πξνθνξηθή δηαγιψζζα ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ηεο Ιζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη 

κειινληηθνί  θαζεγεηέο ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία κεραληζκψλ, αιιά θαη λα δψζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηελ 

επεμεξγαζία δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο ζηε ηάμε. Παξέρεηαη έληππε θαη 

ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ. 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ035 Ηζπαληθό Θέαηξν 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

(Απαιτείται η επιτςσήρ εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031)  

Μειεηάηαη ε αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηνπ ηζπαληθνχ ζεάηξνπ απφ ην Μεζαίσλα έσο ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, 

κειεηψληαη ρξνλνινγηθά ηα έξγα ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ ζπγγξαθέσλ ηνπ είδνπο θαη αλαιχνληαη θπξίσο ζεαηξηθά έξγα ηνπ 

Υξπζνχ Αηψλα θαη ηνπ 20νπ αηψλα. 

Ο/Η θνηηεηήο/-ηξηα θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δηα κέζνπ ηεο ινγνηερληθήο αλάιπζεο ζεαηξηθψλ 

έξγσλ κέζα ζηελ ηάμε. Δπνκέλσο, επηβάιιεηαη ν δηάινγνο θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρνληαη ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα 

ζεκεηψζεηο θαη βηβιηνγξαθία δηα κέζνπ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Παλ/κίνπ (e-class). 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ108 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Ηζπαληθέο πνπδέο. 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

Σν κάζεκα απνηειεί κηα βαζηθή εηζαγσγή ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη ελζσκάησζήο ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά 

ελδηαθέξνληα ηνπ ηκήκαηνο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο 

πξαθηηθέο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ρξήζε ηεο ηζπαληθήο γιψζζαο ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία. 

Σν κάζεκα έρεη ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο ζηελ ηάμε. Δπηδηψθεηαη ε ελαζρφιεζε 

ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ κε επνπηεπφκελεο εξγαζίεο/αζθήζεηο θαη γεληθφηεξα ε απηφλνκε κάζεζε. Δθηφο απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, 

πξνζθέξεηαη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ηξηεο έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία. 

Αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο γίλεηαη κε επνπηεπφκελε εξγαζία θαη γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ091 Ηζηνξία ηεο Ηζπαλνακεξηθαληθήο Σέρλεο 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

Δπηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηζπαλνακεξηθαληθήο ηέρλεο απφ ηελ πξνθνινκβηαλή επνρή, νπφηε δηαπηζηψλεηαη ε αλζξψπηλε 

παξνπζία ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν, κέρξη ηα ζχγρξνλα αηζζεηηθά θηλήκαηα ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Απηή ε εμέιημε πεξηιακβάλεη 

δχν θχθινπο. Ο πξψηνο αξρίδεη κε ηηο πξψηεο βξαρνγξαθίεο θαη θζάλεη κέρξη ηηο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ησλ κεγάισλ 

πξνθνινκβηαλψλ πνιηηηζκψλ. Ο δεχηεξνο θχθινο μεθηλά κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ πνπ είλαη 

επεξεαζκέλεο απφ ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ θαη θζάλεη κέρξη ηνλ 20ν αηψλα. 

Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θνηηεηψλ/-ηξηψλ–θαζεγεηή. Παξέρεηαη έληππε 

θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία ζην/ζηε θνηηεηή/-ηξηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηεξίδεηαη ζε γξαπηή εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο κε ζπκπιήξσζε 

εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/-ηξηεο αλψλπκα. 

 

72ΗΠ116 Ηζπαλόθωλνο Κηλεκαηνγξάθνο 6 Δ.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) 

Παξνπζηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηνπ Ιζπαλφθσλνπ Κηλεκαηνγξάθνπ θαη κειεηνχληαη ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ -θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ ηνπο πιαίζην. 


