ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΒΥΦΦ250
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το βυζαντινό επίγραμμα

ΟΛΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν
ΩΡΕΣ
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
3
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5

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

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Πρόκειται για μάθημα-εισαγωγή στο βυζαντινό επίγραμμα και την πορεία του καθ’ όλη τη διάρκεια του
λεγόμενου Βυζαντίου. Γι’ αυτό ακριβώς οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα παρακάτω εισαγωγικά αλλά και πιο
προχωρημένα ζητήματα:
Θα συζητήσουν αρχικά το θέμα της καταγωγής του επιγράμματος από την αρχαιότητα, αλλά και την
άνθησή του κατά την ύστερη αρχαιότητα και τον πρώιμο χριστιανισμό.
Συγχρόνως θα αναζητήσουν και θα κατανοήσουν τα αίτια της εξάπλωσης του επιγράμματος κατά την
κυρίως βυζαντινή περίοδο και το μέσο Βυζάντιο, καθώς και τη μετατόπιση στην λειτουργία του τόσο
σε επίπεδο θεματικής όσο και ιδεολογίας.
Θα αποκτήσουν εξοικείωση με το ποιητικό έργο συγκεκριμένων επιγραμματοποιών και τα είδη
επιγραμμάτων απ’ όλες τις περιόδους, ενώ θα εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία των
αντίστοιχων κειμένων.
Θα κατανοήσουν την έννοια των θεματικών κατηγοριών στα επιγράμματα, καθώς και αυτήν της
συλλογής επιγραμμάτων.
Θα μάθουν να εντοπίζουν θεωρητικά ζητήματα που αφορούν την τέχνη του επιγράμματος.

Θα αναζητήσουν τη σχέση του επιγράμματος με το κοινό, καθώς και την επιδιωκόμενη ειδική σχέση με
τον αναγνώστη-θεατή.
Θα κατανοήσουν την ειδική σχέση του με το υλικό γραφής και πολύ συχνά με την εικόνα που το
συνοδεύει.
Τέλος θα τεθούν προς εξέταση ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα και το μέτρο των επιγραμμάτων.
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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
-

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγή στο βυζαντινό επίγραμμα. Η καταγωγή του και η παρουσία του κατά την ύστερη αρχαιότητα.
2. Η θεματική του επιγράμματος (θύραθεν και ιερά).
3. Κυριότεροι εκπρόσωποι σε κάθε περίοδο και κατηγορίες επιγραμμάτων.
4. Συγγραφείς όπως οι Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Αγαθίας, Θεόδωρος Στουδίτης, Κασσία, Ιωάννης Γεωμέτρης,
Ιωάννης Μαυρόπους, Χριστόφορος Μυτιληναίος, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μανουήλ Φιλής.
5. Επίγραμμα και επιγραφική.
6. Επιγράμματα σε μνημεία και έργα τέχνης.
7. Μεγάλες βυζαντινές συλλογές επιγραμμάτων.
8. Ιδεολογική χρήση του επιγράμματος.
9. Θεωρία και ορολογία του επιγράμματος.
10. Γλώσσα και μετρική.
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
• Διδακτικό Υλικό (αρχεία, διαφάνειες, παρουσιάσεις,
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
μελέτες) και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας classweb
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
• Eπικοινωνία μέσω email
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
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
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

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας
Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις εξετάσεις

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
39

Τελική γραπτή εξέταση
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

83
3
125

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση που θα άπτεται ζητημάτων: α) σχετικών
με την εξέλιξη του ποιητικού είδους του επιγράμματος στη
βυζαντινή περίοδο, β) σχετικών με συγκεκριμένες θεματικές και
συγγραφείς επιγραμμάτων, γ) που αφορούν σε συγκεκριμένες
τεχνικές και σε ιδεολογικά, θεωρητικά, γλωσσικά και λογοτεχνικά
χαρακτηριστικά που διέπουν το βυζαντινό επίγραμμα.

Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- W. Hörandner, Poetry and Romances, στο Εlizabeth Jeffreys, J. Haldon και R. Cormack, Τhe Oxford Handbook
of Byzantine Studies, Oξφόρδη-Νέα Υόρκη 2008, 894-906
- H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Β΄, Αθήνα 1992, 588-606
- Α. Κομίνης, Τὸ βυζαντινὸν ἱερὸν ἐπίγραμμα καὶ οἱ ἐπιγραμματοποιοί, Ἀθῆναι 1966
- W. Hörandner-A. Rhoby-Anneliese Paul, Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung. Band. 1.
Βyzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Wien 2009
- W. Hörandner-A. Rhoby-Anneliese Paul, Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung. Band 2.
Βyzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst, Wien 2010
- I. Vassis, Initia Carminum Byzantinorum, Berlin-New York 2005

