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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι     (Αρχαίο Θέατρο) 

[2ο τμήμα: Μ-Ω] 
 

 Το Σεμινάριο Ι (Αρχαίο Θέατρο): «Εισαγωγή στη μεθοδολογία της 

επιστημονικής εργασίας» αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών γενικά με την 

επιστημονική έρευνα και τη μεθοδολογία συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. 

Οι θεωρητικές γνώσεις εφαρμόζονται στην πράξη με αντικείμενο μελέτης ένα έργο 

του αρχαίου ελληνικού δράματος. Από το ίδιο αυτό δράμα δίδεται σε κάθε φοιτητή 

ένα θέμα μελέτης, το οποίο απαιτεί βιβλιογραφική έρευνα και αναζήτηση υλικού με 

στόχο την οργάνωση αυτού του υλικού και τη συγγραφή μικρής επιστημονικής 

εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα και τις εργασίες θα δοθούν 

(προφορικώς και εντύπως) στο 1ο μάθημα και μπορούν να αναζητηθούν και στην 

προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντος. 

 

 Το Σεμινάριο Ι θεωρείται π ρ ο α π α ι τ ο ύ μ ε ν ο, δηλαδή απαιτείται η 

επιτυχής παρακολούθησή του για να μπορεί ο φοιτητής να εγγραφεί στα 

Σεμινάρια ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τα οποία ακολουθούν στα επόμενα εξάμηνα. Επίσης οι 

φοιτητές που εγγράφονται στο Σεμινάριο Ι θα πρέπει να έχουν ήδη παρακολουθήσει 

επιτυχώς (με προβιβάσιμο βαθμό) το μάθημα του Α΄ έτους «Εισαγωγή στο αρχαίο 

θέατρο». Οι φοιτητές που εγγράφονται σε ένα Σεμινάριο οφείλουν να το 

παρακολουθούν ανελλιπώς, γι’ αυτό σημειώνονται σε κάθε μάθημα παρουσίες και 

απουσίες. 

 

Για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να πληροφορηθούν 

όσα είναι απαραίτητα, οι φοιτητές θα πρέπει πρωτίστως να εγγραφούν στο e-

class του μαθήματος. Προσοχή η εγγραφή να γίνει στο 2ο τμήμα (Μ-Ω).  

 

Έναρξη Μαθημάτων 
 

Οι φοιτητές που θα εγγραφούν στο 2o τμήμα (αρχικά επωνύμου: Μ-Ω) του 

Σεμιναρίου Ι καλούνται στο πρώτο μάθημα, το οποίο θα γίνει την  

 

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020, 09.00΄-12.00΄μέσω τηλεδιάσκεψης 

(το link σύνδεσης θα ανακοινωθεί στο e-class) 

 

Η παρουσία -συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. 

Θα δοθούν θέματα εργασιών (θα σημειωθούν παρουσίες / απουσίες). 
 

Πάτρα, 1 Οκτωβρίου 2020 

                                  

                                                                                                      Ο Διδάσκων 

     Γ. Α. Πανούσης 


