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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΛΑ

Εγχειρίδια στρατηγικής θεωρίας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις
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5

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:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΚΑΝΕΝΑ
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

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές/τριες σε επαφή με
περιπτώσεις κειμένων που αφορούν τη στρατηγική θεωρία κατά τη βυζαντινή περίοδο. Πιο
συγκεκριμένα, έργα που εν μέρει ή στο σύνολό τους περιγράφουν την τακτική του
πολέμου, και τη γνώση για σχετικούς τομείς όπως: τη στρατιωτική διοίκηση και ιεραρχία,
τις κινήσεις και τις μεθόδους πολέμου στο πεδίο της μάχης, την τεχνογνωσία και τον
οπλισμό, τη γνώση για τον αντίπαλο, συγκεκριμένα στρατιωτικά γεγονότα για τα οποία
είναι γνωστό σε μεγάλο βαθμό πώς εξελίχθηκαν στο πεδίο της μάχης.
Ειδικότερα, οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα έχουν εξοικειωθεί με τη
συγκεκριμένη ορολογία που αφορά τα εν λόγω κείμενα, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν
και να αναλύουν τις θεματικές τους ενότητες, καθώς και να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για
το σχολιασμό και την ερμηνεία συγκεκριμένων αποσπασμάτων.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- 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
Βασικοί άξονες της εν λόγω παράδοσης θα αποτελέσουν:
1. Η συζήτηση για την καταγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας κειμένων και τη σχέση τους
με τα αντίστοιχα της αρχαιότητας.
2. Η ερμηνεία του όρου Τακτικά.
3. Η αναλυτική συζήτηση για την ειδική ορολογία που τα αφορά και τις καταβολές τους.
4. Η συζήτηση όσον αφορά τα βασικά μέρη, σε σχέση με το περιεχόμενο.
5. Η ανάλυση παραδειγμάτων με αποσπάσματα που αφορούν ζητήματα στρατιωτικής
διοίκησης, τακτικών μάχης, τεχνογνωσίας και οπλισμού της εποχής, πληροφοριών σε σχέση
με τον εχθρό, εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.
6. Η εξέλιξη αυτής της κατηγορίας κειμένων κατά τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου.
7. Η εξοικείωση με τις βασικές πηγές που έχουν παραδοθεί και εκδοθεί μέχρι σήμερα.
8. Η χρήση της παραπάνω γνώσης στην διαχείριση συγκεκριμένων ερευνητικά θεμάτων.
9. Η παρουσίαση κάθε θέματος προφορικά αλλά και γραπτά στο πλαίσιο μίας πρωτότυπης
εργασίας.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στην τάξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
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.

•

•

Διδακτικό Υλικό (αρχεία, διαφάνειες,
παρουσιάσεις, μελέτες) και επικοινωνία μέσω
της πλατφόρμας classweb
Eπικοινωνία μέσω email
Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Αυτοτελής μελέτη και
προετοιμασία για τις
εξετάσεις

86

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

Τελική γραπτή εξέταση

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
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Τρίωρη Γραπτή Εξέταση που θα άπτεται ζητημάτων σε
σχέση,
α) με την εξέλιξη των στρατηγικών κειμένων μέσα
στους αιώνες,
β) την εισαγωγή στη βασική ορολογία τους,
γ) την ανάλυση των βασικών στοιχείων του
περιεχομένου τους,
δ) την ερμηνεία των βασικών κειμενικών
χαρακτηριστικών τους,
ε) και τη σύνδεση όλων των παραπάνω με τη
στρατιωτική πραγματικότητα στο Βυζάντιο.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εισαγωγικές μελέτες για το θέμα:
- J. Haldon, Μilitary technology and warfare, στο Εlizabeth Jeffreys, J. Haldon και R.
Cormack, Τhe Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oξφόρδη-Νέα Υόρκη 2008, 473-481
- J. Haldon, Τhe army, στο Εlizabeth Jeffreys, J. Haldon και R. Cormack, Τhe Oxford Handbook
of Byzantine Studies, Oξφόρδη-Νέα Υόρκη 2008, 554-561
- H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, Ἡ λόγια κοσμική γραμματεία τῶν Βυζαντινῶν, τ. Γ΄,
Αθήνα 1994, 155-82
- E. McGeer, Μilitary texts, στο Εlizabeth Jeffreys, J. Haldon και R. Cormack, Τhe Oxford
Handbook of Byzantine Studies, Oξφόρδη-Νέα Υόρκη 2008, 907-914
- Τ. Γ. Κόλιας, Byzantinische Waffen: ein Beitrag zur byzantinischen Waffenkunde von den
Anfangen bis zur lateinischen Eroberung, Βιέννη 1988
- J. Koder-I. Stouraitis (επιμ.), Byzantine War Ideology between Roman Imperial Concept and
Christian Religion. Akten des Internationalen Symposiums (Wien, 19.-21. Mai 2011), Wien
2012
- X. Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική 6ος-11ος αιώνας, Αθήνα (εκδ. Ποιότητα)
2000
Εκδόσεις κειμένων:
- G. T. Dennis (έκδ.), Strategikon: Das Strategikon des Maurikios, CFHB 17, Bιέννη 1981
- G. T. Dennis (έκδ.), Maurice’s Strategikon. Handbook of Byzantine Military Strategy,
Φιλαδέλφεια 1984
- G. T. Dennis (έκδ.), Three Byzantine Military Treatises, CFHB 25, Washington D.C. 1985
- G. T. Dennis (έκδ.), The Taktika of Leo VI: text, translation, and commentary, CFHB 49,
Washington D.C.: Dumbarton Oaks 2010
- G. T. Dennis (έκδ.), The Taktika of Leo VI: Text, Translation and Commentary. Revised
Edition (Dumbarton Oaks Texts), Dumbarton Oaks studies 12, Washington D.C. 2014

- J. Haldon, Constantine Porphyrogenitus. Three Treatises on Imperial Military
Expeditions (CFHB 28), Bιέννη 1990
- J. Haldon, A Critical Commentary on the Taktika of Leo VI, Dumbarton Oaks studies 44,
Washington D.C. 2014
- D. Sullivan, Siegecraft: two tenth-century instructional manuals by “Heron of
Byzantium”, Washington D.C. 2000

